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RESUMO 

Sustentabilidade é um tema frequentemente abordado, tanto no âmbito acadêmico, como 
no organizacional. Suas reflexões, pesquisas e práticas são de interesse para organizações, 
sociedade, comunidade, fornecedores e clientes. Abordar o tema na organização envolve 
considerar valores e estratégias, desenvolvimento humano e as práticas adotadas. Esta 
pesquisa está direcionada para o segmento do Turismo, mais especificamente a hotelaria, 
cujas ações voltadas para sustentabilidade vêm se desenvolvendo nos últimos anos, com 
foco para as questões ambientais, sociais e econômicas (PEREZ; BOSQUE, 2015). O 
tema deste trabalho é o desenvolvimento de competências orientadas para 
sustentabilidade na hotelaria, por meio de suas práticas. Para o desenvolvimento desta 
pesquisa, foram adotadas as contribuições e reflexões teóricas de Sandberg (2000, 2005); 
Dall´Alba e Sandberg (2006); Sandberg e Dall´Alba (2009); Sandberg e Pinnington 
(2009) e Sandberg e Tosukas (2011), no que diz respeito ao desenvolvimento de 
competências pela abordagem interpretativista e ao mundo vivido e o ser no mundo. 
Gherardi (2000, 2001, 2009, 2010, 2011, 2014), para contemplar a prática e suas relações. 
Quanto a hotelaria, foram considerados para reflexão: Baum (1990); Kirk (1995); Bader 
(2005); Houdré (2008); Hsieh (2010, 2012); Grosbois (2012); Font et al. (2012), entre 
outros. O objetivo da presente pesquisa é identificar e analisar o sentido de 
sustentabilidade e as práticas desenvolvidas por hoteleiros, com o propósito de discutir as 
competências a elas associadas. A pesquisa foi qualitativa, com a utilização de roteiro de 
entrevista com perguntas abertas e vinhetas, ambos respondidos digitalmente. Os 
hoteleiros que participaram da pesquisa atuam em hotéis de redes e independentes, e 
ocupam cargos gerenciais ou técnico operacionais. Como resultados, têm-se que 
sustentabilidade na hotelaria se direciona com mais ênfase às dimensões ambiental e 
econômica, com a dimensão social pouco lembrada, desenvolvendo, dessa forma, 
competências circunscritas com práticas orientadas para sustentabilidade enfatizando as 
referidas dimensões. Aponta, ainda, a necessidade de investimento e abertura de espaços 
para reflexão e ressignificação do trabalho. Como contribuições, destacam-se o 
mapeamento e detalhamento das práticas adotadas sob a percepção dos hoteleiros, 
estabelecendo relação com elementos do mundo vivido (SANDBERG; DALL´ALBA, 
2009), o alerta quanto à necessidade de olhar para as dimensões territorial e cultural, uma 
vez que os impactos do setor hoteleiro sobre essas dimensões são significativos, e  
também as reflexões desenvolvidas na análise podem servir como uma rota quando se 
pensa na sustentabilidade e seu entrelaçamento com a hotelaria, as entidades 
representativas, a formação do hoteleiro e os outros envolvidos. Lacunas foram 
identificadas direcionando futuras pesquisas. 

Palavras-chave: Competências para Sustentabilidade. Sustentabilidade. Hotelaria. 
Práticas Orientadas para Sustentabilidade. Sustentabilidade na Hotelaria. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Sustainability is a theme often addressed, either in academy or in organization.  Its 
reflections, researches and practices are of interest to organizations, society, community, 
suppliers and customers. Addressing the issue in the organization involves considering 
values and strategies, human development and the practices adopted.  This research is 
directed to the segment of tourism, more specifically the hospitality, whose actions 
towards sustainability have been developing in recent years, with a focus to the 
environmental, social and economic issues (PEREZ; WOODS, 2015). The theme of this 
work is the development of sustainability-oriented skills in the hospitality industry, 
through its practices. For the development of this research, Sandberg (2000, 2005) 
contributions and theoretical reflections; Dall´Alba and Sandberg (2006); Sandberg and 
Dall´Alba (2009); Sandberg and Pinnington (2009) and Sandberg and Tosukas (2011) 
were adopted, with regards to the development of skills by the interpretivist approach and 
the “life world” and the human being in the world. Gherardi (2000, 2001, 2009, 2010, 
2011, 2014), to provide for the practice and their relationships. About hotel management, 
were considered for reflection: Baum (1990); Kirk (1995); Bader (2005); Houdré 
(2008); Hsieh (2010, 2012); Grosbois (2012); Font et al. (2012), among others. The goal 
of this research is to identify and analyze the meaning of sustainability and the practices 
developed by hoteliers, with the purpose of discussing the associated skills. The research 
was qualitative, with screenplay by interview with open-ended questions and vignettes, 
both answered digitally. The hoteliers who took part in the survey work in networks and 
independent hotels, and occupy managerial or operating technician positions. As results, 
it can be considered that sustainability in the hospitality  is directed  with more emphasis 
to environmental and economic dimensions, with the social dimension little remembered, 
developing thus circumscribed powers sustainability oriented practices emphasizing such 
dimensions. Points moreover to the need for investment and opening up spaces for 
reflection and resignification of the work. As contributions, it includes the mapping and 
detailing of the practices adopted under the perception of the hoteliers, establishing 
relationship with elements of the lived world (SANDBERG; DALL ´ ALBA, 2009), the 
alert about the need to look at the territorial and cultural dimensions, as the hotel sector 
impacts on these dimensions are significant, and also the reflections developed in the 
analysis may serve as a route when one thinks of sustainability and its  entanglement with 
the hospitality, the representative entities, the formation of the hotelier and the others 
involved. Gaps have been identified targeting future research. 

Keywords: Competencies for sustainability. Sustainability. Hospitality. Sustainability-
oriented practices. Sustainability in the hospitality industry. 
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INTRODUÇÃO 
 

O desenvolvimento de uma de pesquisa, mais especificamente uma tese de 

doutorado, pode ser comparada ao trabalho de um pintor. O artista, ao olhar a tela em 

branco, depara-se com um universo de possibilidades e, ao escolher seus pinceis e tintas, 

estes passam a fazer parte da construção da obra, deixam de ser instrumentos e se tornam 

a extensão do artista. O mesmo pode ser dito do oficio de pesquisador. A tela é o campo 

de pesquisa amplo no qual ele deve delimitar seu problema de pesquisa, as tintas e os 

pinceis são os instrumentos e estratégias para execução da pesquisa. 

No caso desta tese, a tela em branco é representada pela hotelaria, como tema de 

pesquisa sua relação com sustentabilidade e desenvolvimento de competências. As tintas 

podem ser representadas pela construção teórica considerada e os pinceis que dão forma 

à obra são representados pelos hoteleiros pesquisados, os significados e as práticas de 

sustentabilidade e o possível desenvolvimento de competências.  

As “tintas” utilizadas, ou melhor, na construção do referencial teórico foram 

adotadas, especialmente, as contribuições e reflexões teóricas de Sandberg (2000, 2005); 

Dall´Alba e Sandberg (2006); Sandberg e Dall´Alba (2009) e Sandberg e Pinnington 

(2009) no que diz respeito ao desenvolvimento de competências pela abordagem 

interpretativista e ao mundo vivido e o ser no mundo. Gherardi (2000, 2001, 2009, 2010, 

2011, 2014) para contemplar a prática, contexto e suas relações; Svabo (2009) na 

construção do conceito de ferramentas e artefatos. Quanto ao turismo e hotelaria foram 

considerados para reflexão Baum (1990); Kirk (1995); Bader (2005); Houdré (2008); 

Hsieh (2010, 2012); Grosbois (2012); Font et al. (2012) entre outros.  

O interesse pelo tema sustentabilidade reflete a preocupação e o reconhecimento da 

degradação ambiental, desequilíbrio econômico e social, consumo excessivo dos recursos 

hídricos, mudanças climáticas e redução da pobreza que levam à necessidade de reflexão 

e adoção de ações com objetivo de inicialmente corrigir o cenário e, em uma segunda 

ordem, agir de forma a reverter e prevenir a recorrência desses fatores. Todos os 

segmentos organizacionais estão sujeitos ao exposto; alguns, como o setor industrial, vem 

apresentando algumas medidas e respostas há mais tempo, pois, seus impactos foram mais 

imediatos e perceptíveis, já outros segmentos estão apenas começando a fazer algum 

movimento.  
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A tela escolhida para a obra é o segmento do Turismo, mais especificamente a 

hotelaria, pois trata-se de um mercado que mesmo com as incertezas econômicas 

apresentou um crescimento de 2013 para 2014 de 4,7%, o que representa 51 milhões a 

mais de pessoas viajando de um destino para outro, pelos mais variados motivos como 

negócios, lazer, compras ou saúde, conforme dados da Organização Mundial do Turismo. 

No total, o setor de turismo mundial movimentou mais de US$ 1 trilhão em 2014 

(EMBRATUR, 2015). Já em 2015 o número de Turistas cresceu 4,4%, totalizando 1.184 

milhões de viajantes, para 2016 havia perspectivas de crescimento de 4% conforme 

previsto pela Organização Mundial do Turismo (OMT) (HOTELNEWS, 2016). 

 Neste segmento, ações voltadas à sustentabilidade vem se desenvolvendo nos 

últimos anos, e são direcionadas para as questões ambientais, sociais e econômicas 

(PEREZ; BOSQUE, 2015). Se o segmento do Turismo for comparado à indústria focada 

na produção de bens de consumo, os resíduos produzidos, consumo de energia e água, 

emissão de gases, entre outros, parecem pouco significativos à primeira vista. No entanto, 

se considerados todos os empreendimentos de um mesmo destino, a situação se torna 

significativa, transforma-se, pois pode-se observar impactos ambientais, econômicos e 

sociais de monta (KIRK, 1995; TZESCHENTKE; KIRK; LYNCH, 2008). 

A partir dos autores referenciados, pode-se considerar que a realidade do Turismo 

gera situações paradoxais e leva à percepção enganosa de que seus impactos são 

efêmeros. Frente ao exposto, torna-se cada vez mais importante desenvolver e capacitar 

profissionais que atuam na hotelaria, tanto para gestão como para a execução de 

atividades relacionadas às ações e práticas orientadas para sustentabilidade e consequente 

desenvolvimento de competências. 

Pensando nas cores das tintas, observa-se que tanto competência como 

sustentabilidade são termos e conceitos com muitas nuances, definições e correntes 

teóricas para seu entendimento. Ambos se relacionam a competitividade organizacional 

e envolvem, a partir de sua efetiva adoção ou implantação, mudanças na gestão e nos 

valores organizacionais. 

O conceito de sustentabilidade é complexo e dinâmico, o que permite o surgimento 

de diferentes abordagens para explicar o termo. Sustentabilidade é um conceito amplo, 

considerado mais uma ideia-força a ser perseguida do que propriamente um construto 

facilmente operacionalizável.  Neste contexto, há a necessidade de pesquisas que 

contribuam para o entendimento dos processos e das experiências em curso que visam 

promover equilíbrio quanto ao Triple Bottom Line (TBL) além de vislumbrar outras 
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dimensões. No ambiente organizacional, o tema sustentabilidade tomou força pela lógica 

do TBL em iniciativas de gestão sustentável, que concentra na produção de produtos e 

serviços (SARTORI; LATRÔNICO; CAMPOS, 2014). 

Na hotelaria, ambiente no qual será discutido o referido conceito, ainda é uma área 

pouco investigada, entretanto, em função de seus impactos no que tange aos aspectos 

econômicos, sociais e ambientais, não deve ser desconsiderada (MELISSEN, 2013). 

Dessa forma, pesquisas relacionadas à sustentabilidade e hotelaria, com foco no 

desenvolvimento de competências impõem-se como inadiáveis, pois podem contribuir 

para melhoria na gestão e promoção da qualidade do entorno, considerando todos os 

stakeholders. 

Pensando no cenário da hotelaria, no Brasil, conforme portal do Fórum de 

Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB, 2016) – criado em 2002, reúne 26 redes 

hoteleiras nacionais e internacionais, que operam 630 hotéis distribuídos pelo Brasil – 

destacam que um dos principais eixos de atuação é a divulgação de informações sobre o 

setor, para tanto operam a partir de grupos de pesquisa. Dentre os grupos, há o de 

sustentabilidade que promove oficinas periódicas. Em dezembro de 2014, durante a 

oficina sobre Sustentabilidade como fator de competitividade na hotelaria, foi aplicado 

um questionário sobre o tema. Este questionário foi respondido por 16 participantes, o 

que representa 9 redes distintas. Quanto aos resultados, destaca-se que 62% dos 

respondentes possuem programas de sustentabilidade. As respostas apontam que as 

dificuldades enfrentadas na implantação de programas de sustentabilidade se referem (em 

ordem decrescente): necessidade de treinamento, conhecimentos técnicos, mudança da 

cultura organizacional, investimento elevado e baixo índice de retorno das ações. Como 

ações mais realizadas, destacam-se gestão de energia elétrica, gestão de água e resíduo. 

Considerando a pesquisa supracitada, pode-se inferir que a proposta de pesquisa, a 

qual relaciona sustentabilidade e desenvolvimento de competência, é relevante, uma vez 

que, como desafio, há destaque o desenvolvimento de pessoas, ponto significativo quando 

considerado os temas em estudo. 

Entre os últimos levantamentos teóricos sobre competência e sustentabilidade na 

literatura, destacam-se o de Munck, Borim-de-Souza e Zagui (2012). Os autores reforçam 

a relevância do tema deste estudo, destacando que há poucas investigações que abordam 

a sustentabilidade considerando competências, e os que existem nem sempre abordam o 

tema com a amplitude e profundidade necessárias.  Os autores informam ainda que é 

possível relacionar a gestão da sustentabilidade e gestão de competência, porém é 
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relevante considerar que ambas devem compor o planejamento estratégico da 

organização, fazendo parte das estratégias organizacionais. 

Munck e Souza (2009) e Munck, Borim-de- Souza e Zagui (2012) informam ainda 

que, com objetivo de identificar a relevância e as publicações que relacionam 

sustentabilidade e competência, foram realizadas, em 2009, pesquisas em periódicos A1 

e A2, com análise dos resumos e títulos que fizessem menção ao tema. Destacam que, 

dos periódicos existentes, 59 foram pesquisados desde suas datas de fundação. Foram 

identificados 79 artigos que mencionavam sustentabilidade e 59 artigos que apresentavam 

alguma menção à competência. Os autores concluíram que não houve, em nenhum artigo 

identificado, relação teórica ou empírica entre sustentabilidade e competência, o que 

aponta uma lacuna para o desenvolvimento da presente pesquisa, possibilitando uma 

reflexão sobre a relação os dois referidos conceitos, bem como o endereçamento de ações 

para o desenvolvimento de competências para sustentabilidade. 

Junqueira, Maior e Pinheiro (2011) realizaram um levantamento analítico da 

produção acadêmica, no período de 2000 a 2009, nos Anais do EnANPAD e nos seguintes 

periódicos: Revista de Administração de Empresas (RAE); Revista de Administração 

Pública (RAP) e Organização & Sociedade (O&S). Foram analisados 106 artigos, sendo 

27 nos periódicos e 79 nos Anais. Os artigos foram selecionados a partir das palavras-

chave desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, sendo que tais poderiam estar no 

título, no resumo ou nas palavras-chave. Os autores realizaram uma análise quantitativa, 

com objetivo de apresentar a distribuição da temática por autor, estado, instituição e 

identificar como são considerados os temas de acordo com as três dimensões descritas 

por Elkington (2012). São considerados para discussão os achados relacionados à 

distribuição da temática dos artigos e metodologia, informações relevantes para a presente 

pesquisa. 

Na análise, apresentam que 31% dos artigos contemplaram as três dimensões da 

sustentabilidade, 23%, somente a dimensão econômica, 19%, a dimensão social e 11%, a 

dimensão ambiental. Observaram, ainda, que, nos periódicos, os artigos em sua maior 

parte (67%) foram teóricos, e nos Anais do EnANPAD, 51% foram teóricos-empíricos. 

A metodologia qualitativa foi predominante nos periódicos com 89% e nos Anais, 

representando 73%. Concluem que, no início de 2000, o tema despertava interesse 

discreto dos pesquisadores com tendência de crescimento; mas ao longo da década de 

2000, observa-se interesse para questões teóricas e analíticas. Quanto ao objeto de estudo, 

há presença de modelos de medida de desempenho e, por fim, concluem que o tema se 
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encontra em fase de evolução. Os autores não apresentam lacunas de pesquisas, porém 

pode-se inferir que o tema da tese relacionando desenvolvimento de competências para 

sustentabilidade na hotelaria é pouco explorado, pois não se enquadra como modelo de 

medida.  

Ferreira et al. (2015) realizaram estudo bibliométrico para identificar se o conceito 

de sustentabilidade vem sofrendo alterações ao longo dos anos e identificar qual é a visão 

dos administradores sobre o tema. Para concretização do objetivo foi realizada pesquisa 

junto aos artigos publicados no ANPAD (Associação Nacional dos Programas de Pós-

Graduação em Administração) no período de 2008 a 2012. Na busca foi utilizada a 

palavra-chave sustentabilidade, para análise foram selecionados 83 artigos que tinham a 

palavra sustentabilidade no título. 

Analisando os quadros sintéticos apresentados pelos autores, observa-se que no 

período pesquisado foram publicados somente quatro artigos, sendo que nenhum deles 

aborda o tema em estudo nesta tese. Dois abordam a sustentabilidade no turismo, com 

foco no seu desenvolvimento e os outros dois tratam de competência para 

sustentabilidade. Gonçalves (2004) complementa os autores supracitados no que diz 

respeito a hotelaria, pois apesar da relevância do tema sustentabilidade, há carência de 

uma literatura específica. O autor ressalta, ainda, que sustentabilidade, no exterior, tem 

seu destaque iniciado a partir da década de 1980 e, no Brasil, a partir de 2000. 

Holcomb, Upchurch e Okumus (2007), concordando com Gonçalves (2004), 

destacam que, quanto à responsabilidade social corporativa (RSC), o segmento de 

Turismo e Hotelaria tem recebido maior atenção nos últimos anos, porém ainda há poucas 

pesquisas que envolvam RSC (considerando que sustentabilidade se insere neste 

contexto) no segmento hoteleiro.  

Holcomb, Upchurch e Okumus (2007), Grosbois (2012); Jones, Hillier e Comfort 

(2014), Jones, Hillier e Comfort (2016) em sugestões para pesquisas futuras, não citam 

possibilidade de estudos e pesquisas, relacionando desenvolvimento de competências 

para sustentabilidade, foco da tese, o que conota uma lacuna a ser explorada, tendo como 

pano de fundo a hotelaria. Cabe destacar, ainda, que, durante a pesquisa nas bases de 

dados - EBSCO, JSTOR, PROQUEST, Google Acadêmico e Portal Capes de Periódicos 

-  para desenvolvimento do referencial teórico não houve a identificação de artigos 

relacionados a competência e sustentabilidade na hotelaria, bem como uma ampla parte 

dos estudos analisados consideram competência por uma visão racionalista, reforçando 
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mais uma vez a relevância da presente investigação, que abordará competência sob a ótica 

interpretativista e sua relação com a prática. 

Considerando a ótica interpretativista, Brunstein e Rodrigues (2014) destacam que 

os estudos sobre competência devem ter como objetivo identificar as relações 

organizacionais que apontam para o significado do trabalho naquele contexto, bem como 

suas interpretações, apresentando “a lógica por trás da ação” (p.9). Para as autoras, é 

importante questionar: “Competência para quê? A serviço de quê? ” (p.10), isto é, não 

interessa somente colocar em discussão que novas ou mais competências estamos 

precisando, mas a qual finalidade e para que as competências estão se prestando. 

Apontam, assim, a necessidade de alinhamento entre os interesses do indivíduo, da 

organização e da sociedade, neste caso, a sustentabilidade. 

Como outra tonalidade escolhida para a pesquisa, a prática se destaca como um 

tema de estudo significativo para a aprendizagem organizacional, e consequentemente 

desenvolvimento de competências (GHERARDI, 2011), porém, estes estudos e seu papel  

no contexto social têm sido negligenciados (GHERARDI, 2009). Refletir sobre o 

aprendizado, neste caso específico de desenvolvimento de competências, por meio da 

prática, oferece um olhar para o cotidiano, e o aprender que ocorre pela experiência 

(GHERARDI, 2000). 

A abordagem sociológica da aprendizagem defendida por Gherardi vem suprir um 

espaço nas pesquisas brasileiras, (BISPO; MELLO; 2012; BISPO, 2013), principalmente 

as relacionadas com competência e sustentabilidade. Estudar desenvolvimento de 

competências sob a ótica da prática se apresenta como uma possibilidade, pois foca no 

coletivo e na construção do conhecimento em um contexto social. Dessa forma, o estudo 

do desenvolvimento de competências sob esta ótica permite descortinar a constituição da 

organização (BISPO; MELLO, 2012). 

É importante considerar que há carência de pesquisas que relacionem prática, 

sustentabilidade e desenvolvimento de competências, pois em pesquisa em sites com as 

palavras chave Estudos Baseados em Prática, Corradi, Gherardi e Verzelloni (2010), 

identificaram referências relacionadas à saúde (medicina, enfermagem, nutrição e 

odontologia) e educação. A falta de referência relacionadas à gestão organizacional 

evidencia mais uma vez um espaço para proposta desta pesquisa que visa relacionar 

desenvolvimento de competências e prática com foco na sustentabilidade no contexto do 

trabalho, representado pelo mundo vivido (SANDBERG; PINNINGTON, 2009).  
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Frente ao exposto, a relevância do tema fica evidenciada, porém pensando na tela 

em branco e o universo de possibilidades, deve-se delimitar o tamanho da tela, por meio 

da questão norteadora da pesquisa, objetivos e objeto de estudo. 

A questão norteadora para o desenvolvimento da pesquisa é: Quais os significados 

de sustentabilidade e que práticas orientadas para esta ideia-força vêm sendo 

desenvolvidas na hotelaria? Que competências elas mobilizam?   

O objetivo geral do presente estudo é identificar e analisar o sentido de 

sustentabilidade e as práticas desenvolvidas por hoteleiros, com o propósito de discutir as 

competências a elas associadas.  

Quanto aos objetivos específicos destacam-se: 

• Mapear e contextualizar as práticas orientadas para sustentabilidade mobilizadas 

por profissionais da hotelaria, que ocupam nível gerencial e operacional, atuantes 

tanto em redes hoteleiras como em hotéis independentes; 

• Apreender pelas histórias e vivências dos hoteleiros como interpretam e 

desenvolvem competências para sustentabilidade por meio das suas práticas; 

• Discutir limites e potencialidades das práticas observadas, analisando de que 

forma essas competências se tornam, ou não, visíveis e relevantes para os 

propósitos da sustentabilidade. 

O objeto de estudo da presente pesquisa são as práticas de sustentabilidade de 

hoteleiros que atuam em hotéis independentes ou de rede. A escolha deste objeto se deve 

pela possibilidade de apreender práticas sob a ótica de hoteleiros que atuam em diferentes 

empreendimentos e que ocupam cargos gerenciais e operacionais, quanto às ações e 

programas de sustentabilidade que focam em questões ambientais, econômicas, sociais, 

conforme dados de pesquisa de sustentabilidade discutido na seção Sustentabilidade na 

Hotelaria, desta tese, por Holcomb, Upchurch e Okumus (2007), Houdré (2008), Grosbois 

(2012), Jones, Hillier e Comfort (2014), entre outros. O fato do objeto de estudo ser 

abrangente, possibilita uma análise mais ampla e efetiva uma vez que o segmento 

hoteleiro se encontra em fase de desenvolvimento, sua atuação é global e há hotéis 

instalados em todos os tipos de regiões (urbanas, litorânea, selva e montanhas), conforme 

poderá ser constatado ao longo do referencial teórico.  

Como contribuições, pretende-se apresentar uma discussão teórica que relacione 

sustentabilidade e desenvolvimento de competências a partir da lente das práticas na 

hotelaria, que possa servir de referência para outros estudos na área. Do ponto de vista 

prático, os resultados podem contribuir como referência para programas empresariais de 
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aprimoramento profissional no segmento desenvolvimento de competências para 

sustentabilidade.  Do ponto de vista metodológico, apresentar pesquisa qualitativa com 

uma análise interpretativa que relacione competências, sustentabilidade e prática no setor 

de hotelaria, com a utilização de coleta de entrevistas em maior escala o que de acordo 

com Jones, Hillier e Comfort (2016) se apresenta como uma demanda além de oferecer 

um grande número de informações. 

A execução da obra está dividida em seções que abordam temas com propósito 

“pintar a tela”: Introdução; Sustentabilidade; Sustentabilidade na Hotelaria; 

Competência; Competência na Hotelaria, Competência para Sustentabilidade; Percurso 

Metodológico, Análise das Entrevistas e Vinhetas, Conclusões e Implicações. 
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1. A ideia-força da sustentabilidade no contexto organizacional da 

hotelaria: desafios impostos para o desenvolvimento de 

profissionais 

1.1 Desafios Impostos 

Sustentabilidade é tema frequente, tanto no âmbito acadêmico, como no 

organizacional. As reflexões, pesquisas e práticas relacionadas ao tema são de interesse 

para organizações, sociedade, comunidade, fornecedores, clientes, entre outros. Abordar 

o tema no âmbito organizacional envolve considerar valores e cultura organizacional, 

desenvolvimento humano e práticas adotadas. Esta seção apresenta a sustentabilidade e 

suas relações com a vantagem competitiva, cadeia de valor, responsabilidade corporativa 

e papel da gestão de pessoas. Discute desenvolvimento Sustentável e Gestão Ambiental.  

Na sequência, a seção direciona a reflexão para o cenário do estudo, ou seja, a 

sustentabilidade na hotelaria. 

Em tese, as organizações, para se manterem no mercado, buscam o equilíbrio entre 

sucesso organizacional representado pela produtividade e cumprimento dos objetivos 

propostos, sustentabilidade, satisfação e desenvolvimento de seus profissionais; 

entretanto, este não é um ideário simples nem despido de contradições, paradoxos e 

descrenças.  

Numa visão mais crítica pode-se considerar que a sustentabilidade vem sendo 

utilizada como estratégia para atrair consumidores e melhorar a imagem organizacional, 

ou seja, com foco em tornar a organização mais competitiva, no entanto as reais 

preocupações com o tema são colocadas em segundo plano caracterizando o 

greenwhasing - estratégia de marketing, relacionada à sustentabilidade, porém enganosa 

(LYON; MONTGOMERY, 2013). Muitas vezes essa contradição pode ser observada 

pelo descompasso entre os relatórios organizacionais sobre o referido tema e a prática 

(JONES; HILLIER; COMFORT, 2016). 

A preocupação com sustentabilidade marca presença na sociedade desde o século 

XIX. Na época, já havia referências em documentos sobre a preocupação social, 

econômica e ambiental, porém, é na metade do século XX que o tema realmente recebe 

destaque (LANGEWEG,1998). 

 Langeweg (1998) desenvolveu uma linha do tempo em relação ao tema: na década 

de 1960, há ênfase nos perigos dos efeitos fatais em seres humanos e no ecossistema. 

Além disso, Grosbois (2012) acrescenta o foco no voluntariado, filantropia e auxílio aos 
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menos favorecidos. Já na década de 1970, surgiu a preocupação com a poluição ambiental 

e esgotamento de matérias primas; as décadas de 1980 e 1990, por sua vez, formaram a 

base para as políticas ambientais com foco nas questões sociais, nos problemas 

econômicos e na importância do meio ambiente. 

Desde a década de 1990, as Organizações Não Governamentais (ONGs) 

promoveram atividades relacionadas a movimentos sociais e campanhas de marketing 

que visavam influenciar as práticas de negócios em questões sobre direitos humanos, 

normas de trabalho, sustentabilidade e redução da pobreza. Essas ações levaram à criação 

de normas e códigos, certificações, e práticas sociais e ambientais sustentáveis (PEREZ-

ALEAMAN; SANDLANDS, 2008). Ainda nesta década, o desenvolvimento sustentável 

se destaca como integrante dos estudos focados no desenvolvimento, no planejamento 

(urbano, regional e ambiental) e no impacto humano sobre o uso dos recursos do ambiente 

(SARTORI; LATRÔNICO; CAMPOS, 2014).  

Pode-se observar que sustentabilidade é um tema abrangente, o qual abarca 

questões relacionadas à redução da pobreza e base da pirâmide sócio econômica 

(PRAHALAD; HAMMOND, 2002), impactos e atuação frente às alterações climáticas 

(BERKOUT, 2012), engajamento de funcionários, aprendizagem e gestão de Recursos 

Humanos Verde (SIEBENHÜNER, 2007; MIRVIS, 2012; RENWICK; REDMAN; 

MAGUIRE, 2013), vantagem competitiva e valor compartilhado (PORTER; KRAMER, 

2011; ORLITZKY; SIEGEL; WALDMAN, 2011), entre outros. 

Devido à abrangência do tema, muitas conceituações e discussões são recorrentes, 

pois há uma diversidade de objetivos para a caracterização da sustentabilidade e 

estabelecimento de suas métricas. Como a sustentabilidade ocorre em diversos níveis 

(global, regional e local), é relevante que as discussões sobre o tema considerem a 

realidade do contexto no qual ela está sendo estudada (LANGEWEG, 1998; SARTORI; 

LATRÔNICO; CAMPOS, 2014). O ponto comum nas definições de sustentabilidade são 

as dimensões envolvidas: econômica, ambiental e social (ELKINGTON, 1994, 2012). No 

entanto, Sachs (2002) acrescenta, nas considerações sobre sustentabilidade, a necessidade 

de uma abordagem holística e interdisciplinar, que a considere também como um conceito 

“cultural e histórico” (p.70).  

No âmbito organizacional, a sustentabilidade se relaciona, sobretudo, ao equilíbrio 

entre os pilares relacionados à economia, ambiente e sociedade, bem como preservação 

ambiental e envolvimento das gerações futuras nas discussões e reflexões sobre o referido 

tema (CLARO; CLARO; AMANCIO, 2008; HAUGH; TALWAR, 2010; MUNCK; 
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BORIM-DE-SOUZA; ZAGUI, 2012; PIRES; LUCAS; FISCHER, 2012; SARTORI; 

LATRÔNICO; CAMPOS, 2014). Para Elkington (2012), o equilíbrio ou não entre os 

pilares caracteriza o status da organização quanto à sustentabilidade; destaca, ainda, que 

as organizações que almejam se tornar sustentáveis devem mudar de maneira drástica seu 

desempenho em relação aos três pilares. Esses pilares são frutos da sociedade na qual 

estão inseridos, ou seja, devem ser analisados e considerados sócio historicamente.  

Renwick, Redman e Maguire (2013), por sua vez, identificam que a literatura sobre 

Gestão Ambiental, na qual sustentabilidade é considerada, parte do princípio de que as 

organizações causaram os problemas ambientais e, portanto, são responsáveis pelo 

tratamento dessas questões. Dessa forma, há um grande número de ações ambientais por 

parte das organizações, porém observa-se que, de forma geral, muitas vezes são 

desfocadas e em desacordo com o contexto nas quais as organizações estão inseridas, 

demonstrando uma falta de planejamento e real interesse em assumir a sustentabilidade 

como parte do core business. 

A partir de uma crítica ao sistema capitalista, Porter e Kramer (2011) destacam que 

o referido regime sofre um desgaste, e que muitas ações sociais, adotadas pelas 

organizações, têm o objetivo de suprir as falhas no desempenho do Estado. Destacam que 

a competitividade organizacional e a saúde do entorno estão intimamente relacionadas. 

Contudo, a perspectiva de que as questões sociais e comunitárias estão fora do escopo do 

negócio permanece no pensamento da gestão nas últimas décadas. Em função da 

competitividade, os gestores recorreram a reestruturações, redução de pessoal e mudanças 

para regiões com baixo custo, sendo que o resultado obtido é pequeno frente à 

expectativa, bem como pouco consistente se consideradas as demandas de transformações 

e novas formas de pensar e gerir os negócios decorrentes do ideário da sustentabilidade 

(PORTER; KRAMER, 2011). 

Diante desse quadro, os autores supracitados recomendam que as organizações 

tomem a iniciativa de fazer com que negócios e sociedade andem juntos, desenvolvendo 

seus funcionários e investindo em estratégias e cultura organizacional que priorizem 

ações focadas na sustentabilidade e responsabilidade social corporativa (RSC). No 

entanto, por não haver diretrizes claras, as organizações apresentam dificuldade para 

atingir o núcleo central das questões, permanecendo voltadas para problemas periféricos. 

Para atingir resultados de sucesso, há o valor compartilhado, ou seja, criação de valor 

econômico para organização e benefícios para sociedade.  
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Segundo Porter e Kramer (2011), a criação de valor compartilhado, na prática, tem 

como resultado um ciclo positivo para a organização e prosperidade para a comunidade. 

Ele presume conformidade com a lei e as normas éticas, bem como redução e eliminação 

de danos causados pela organização, o que também é valorizado e pregado nas reflexões 

sobre sustentabilidade. Ressaltam a importância da criação de valor social, pois 

representa uma nova forma de entender os clientes, elevar a produtividade e contribuir 

para que as organizações atinjam seus objetivos. Neste contexto, ressalta-se a relevância 

do desenvolvimento de competências, engajamento e sustentabilidade, pois, conforme 

enfatizam os autores, criar valor compartilhado é um meio para transformar a organização 

para mais sustentável e reflexiva, na direção de progressos reais sobre o meio ambiente 

e, consequentemente, a   competitividade e o sucesso organizacional serão atingidos. 

Há uma relação entre responsabilidade social corporativa (RSC), sustentabilidade 

e competitividade organizacional com as estratégias de gestão. Na medida em que as 

organizações incorporem a sustentabilidade em seu core business, podem se tornar mais 

responsáveis socialmente, ecologicamente sustentáveis e economicamente competitivas. 

Quanto ao real interesse em RSC e sustentabilidade, as organizações deveriam possuir 

princípios relacionados à sustentabilidade, para que esta valorização seja percebida como 

legítima pelos stakeholders, tornando-se um reflexo de uma mudança real de valor e 

sentido organizacional, ou seja, a adoção de uma nova cultura e reposicionamento 

organizacional (ORLIZKY; SIEGEL; WALDAMAN, 2011).  

As organizações que assumem uma postura socialmente responsável apresentam 

ações que abordam desde filantropia até parcerias com o terceiro setor, incluem códigos 

de conduta ética, programas de voluntariado, entre outros. A RSC considera 

prioritariamente três aspectos: a ética nas organizações, o cuidado e preservação dos 

recursos naturais e o respeito aos funcionários. Trata-se, ainda, de uma adaptação das 

organizações frente à competitividade decorrente da globalização, com foco em 

estabelecer parcerias internacionais e atender requisitos de mercado (SOARES, 2004).   

Corroborando com as ideias de Soares (2004), pode-se considerar que investimento 

em sustentabilidade gera competitividade e benefícios sociais e públicos para a 

organização, sinaliza comprometimento com metas sociais e ambientais e pode ser 

associado a desempenho corporativo positivo (ORSATO, 2006; HAUGH; TALWAR, 

2010).  

Na década de 1990, o debate sobre o tema era pautado na questão do lucro, ou seja, 

“o quanto” vale a pena ser orientado para sustentabilidade (ORSATO, 2006). Nesta 
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década, ganham forma as normas e regulamentações sobre o tema, como destacado por 

Perez-Aleman e Sandilands, (2008); Berchicci e King, (2007). O foco no lucro faz com 

que as organizações busquem estratégias que superem as exigências legais, e nem todas 

terão condições de adotar ações sustentáveis (ORSATO, 2006), uma vez que estas 

envolvem investimento, mudança de postura e comprometimento por parte de todos os 

envolvidos, ou seja, a criação de uma cadeia de valor relacionada a organização e seus 

stakeholders. 

A Cadeia de Valor de uma organização afeta vários problemas sociais, como 

utilização da água, saúde, segurança e condições de trabalho e igualdade de tratamento 

no local de trabalho, questões relevantes quando considerada a sustentabilidade. A nova 

forma de gestão revela a relação entre progresso social e produtividade e aponta que não 

há muitas organizações que colheram os benefícios da plena produtividade relacionando 

as estratégias de gestão de pessoas e sustentabilidade, como saúde, retenção de 

funcionários e desempenho ambiental (PORTER; KRAMER, 2011). 

Ressalta-se que, quando as organizações focam em questões ambientais que 

superam o prescrito nas regulamentações, estão em busca de diferenciação e destaque, 

além de atuarem de forma consciente e com visão de futuro. Dessa forma, as organizações 

podem, por meio do desenvolvimento de quadros analíticos, aumentar a capacidade de 

propostas que visem processos de gestão ambiental (REINHARDT, 1999), focando em 

questões pertinentes à sustentabilidade. 

Segundo Boudreau e Ramsted (2005), a sustentabilidade inclui valores como 

governança, transparência e ética, bem como objetivos relacionados à diversidade, 

responsabilidade social, suporte aos direitos dos trabalhadores, proteção ao ambiente e 

contribuição para com o entorno. Observa-se, a partir dos autores, que o tema 

sustentabilidade abarca uma série de conceitos e estratégias, dentre elas, aquelas voltadas 

para o ambiente interno, mais especificamente cultura da organização, engajamento e 

desenvolvimento dos funcionários e consequente desenvolvimento de competências. 

Para Sachs (2002), sustentabilidade está associada, no senso comum, às questões 

ambientais, porém o autor apresenta dimensões que são relacionadas entre si:  a) 

sustentabilidade social – como fundamental, pois, para o autor, antes de ocorrer um 

colapso ambiental, há probabilidade maior de ocorrer colapso social; b) sustentabilidade 

cultural;  c) sustentabilidade relacionada ao meio ambiente, torna-se consequência das 

duas anteriores, como relevante para o tema distribuição territorial equilibrada; d) 

sustentabilidade econômica, necessidade, mas não condição, para as anteriores; e) 



27 

 

sustentabilidade política, entendida  como governabilidade e com alto nível de 

importância; f) a sustentabilidade do sistema internacional, com foco na manutenção da 

paz e da administração do patrimônio comum à humanidade. Considerando as dimensões 

apresentadas pelo autor, pode-se apontar que, cada vez mais, ao se abordar ou pesquisar 

sustentabilidade, será necessário delimitar claramente sob qual lente esta será abordada e 

em qual contexto. Outro ponto que pode ser observado é que, para o autor, 

sustentabilidade contempla um amplo universo que, de certa forma, afeta e é afetado por 

todos os atores sociais.  

Cavalcante e Bispo (2014) alertam que mesmo quando se considera TBL para as 

questões voltadas à sustentabilidade as dimensões ambiental e econômica recebem mais 

atenção e investimento, sendo que a social fica em segundo plano. Pode-se considerar que 

o mesmo aconteça com as dimensões territorial e cultural (SACHS, 2002), ficando dessa 

forma um alerta para que essas dimensões sejam consideradas, pois assim a 

sustentabilidade pode ser estudada e acompanhada como um conceito integrado e 

dinâmico. 

Cabe ainda destacar que, mesmo considerando sustentabilidade de forma 

integradora e abrangente, há diferentes de abordagens, estudos e aplicação. Melissen 

(2013) e Sartori, Latrônico e Campos (2014, p.1) estabelecem uma distinção entre 

sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, sendo que desenvolvimento sustentável 

“é o caminho para se alcançar a sustentabilidade, isto é, a sustentabilidade é o objetivo 

final, de longo prazo. ”, ou seja, é a capacidade de adaptação à mudança ao longo do 

tempo. Porém, destaca-se que, na literatura, estes dois conceitos são tratados como 

sinônimos, conforme pode ser observado na seção que aborda sustentabilidade na 

hotelaria.   

O Desenvolvimento sustentável é um valor que flexibiliza a possibilidade de análise 

e ajuste quanto às ações para sustentabilidade, pois considera a capacidade de adaptação 

de uma sociedade. Dessa forma, trata-se de um conceito que se vincula a tempo e lugar 

(LANGEWEG, 1998). Pode ser considerado, ainda, um conceito integrador, “um guarda-

chuva sob as quais um conjunto de questões inter-relacionadas podem ser organizadas de 

forma única”, que tem como meta a sustentabilidade (SARTORI; LATRÔNICO; 

CAMPOS, 2014, p.3). 

Um dos itens desse conceito integrador é que sustentabilidade e a estratégia 

ambiental devem ser alinhadas à estratégia dos negócios, pois trata-se de identificar 

oportunidades para criar vantagem competitiva com os investimentos ambientais 
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(ORSATO, 2006), para tanto, considerar a gestão ambiental nos negócios torna-se 

relevante. A gestão ambiental pode ser definida como um ... 

... conjunto de diretrizes e as atividades administrativas e operacionais, tais 
como planejamento, direção, controle, alocação de recursos e outras 
realizadas com objetivo de obter efeitos positivos sobre o meio ambiente, 
quer reduzindo ou eliminando os danos ou problemas causados pelas ações 
humanas, quer evitando que elas surjam (BARBIERI, 2004, p.20). 
 

Kirk (1995, p.4) apresenta cinco pontos que mobilizam a organização quanto à 

implantação da gestão ambiental: “ (1) legislação e códigos; (2) políticas fiscais; (3) 

opinião pública; (4) pressão dos consumidores e (5) vantagem financeira resultantes dos 

recursos economizados”. Destaca, ainda, que o compromisso com a gestão ambiental 

deve partir dos primeiros níveis da organização e ser expresso na visão, missão e valores 

organizacionais. 

A sustentabilidade ambiental é como a “desmaterialização da atividade econômica, 

pois uma diminuição do processamento de material pode reduzir a pressão sobre os 

sistemas naturais e ampliar a prestação de serviços ambientais para a economia ” 

(SARTORI; LATRÔNICO; CAMPOS, 2014, p.5). 

Implementar estratégias verdes, considerando a gestão ambiental, deveria fazer 

parte do planejamento das organizações, porém há alguns pontos que dificultam a 

valorização das questões ambientais, como a falta de parâmetros de preço para o mercado 

de serviços, poucas informações para tomada de decisão e associação entre ambiente e 

desempenho econômico (BERCHICCI; KING, 2007). É relevante considerar que os 

“negócios verdes” são como um iceberg que pode ser explorado numa relação em que 

todos os envolvidos ganhem (ELKINGTON, 1994). Daily e Huang (2001) destacam a 

importância das políticas ambientais (ISO 14001), com seus princípios expostos 

claramente: como respeito e cumprimento da legislação e regulamentos, fixação e 

acompanhamento de metas ambientais, monitoramento das ações e revisões periódicas 

nos programas com foco na melhoria contínua.  

A gestão ambiental contribui na promoção do desenvolvimento de estruturas e de 

base para melhoria do meio ambiente e, como consequência, há aumento da eficiência e 

produtividade, bem como melhoria da imagem organizacional. Para o sucesso da gestão, 

cabem ações voltadas para treinamento ambiental de caráter contínuo- considerando as 

demandas apresentadas pelas ISOs 9000 e 14000-, oferecimento de autonomia e 

responsabilidade para os funcionários, ênfase na administração participativa, trabalho em 

equipe, recompensas e incentivos que incluam a importância da sustentabilidade 
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(DAILY; HUANG, 2001), enfim, condições para que sejam desenvolvidas competências 

nesse âmbito. 

Porter e Kramer (2011) relacionam o desempenho ambiental com o melhor uso da 

tecnologia, podendo gerar economia de recursos, otimização nos processos e qualidade. 

Destacam pontos de melhoria, como produtividade dos funcionários, relacionada ao 

oferecimento de salários justos, bem-estar, treinamento e oportunidade de crescimento 

profissional, o que possivelmente potencializar-se-á como resultado de um processo de 

desenvolvimento de competências.  

Quanto ao sucesso na implantação das políticas de sustentabilidade, Daily e Huang 

(2001) lembram que a mudança na cultura da organização é fundamental e sugerem, para 

tanto, incentivo na participação dos funcionários, por meio de capacitação e de programas 

motivacionais.  

Quanto à aprendizagem para sustentabilidade, Haugh e Talwar (2010), em pesquisa 

com objetivo de explorar métodos práticos para a conscientização dos funcionários 

quanto a sustentabilidade, concluem que treinamento e desenvolvimento devem ser 

considerados a longo prazo e de forma contínua, concordando com Daily e Huang (2001). 

Apresentam, ainda, alguns pontos para reflexão: aprender sobre sustentabilidade não pode 

se restringir ao discurso dos líderes e gestores mais experientes; a sensibilização deve ser 

multifuncional e permear todos os níveis do negócio; e é importante promover 

oportunidades nas quais os funcionários vivenciem e adquiram experiências práticas, 

elevando, dessa forma, o conhecimento e comprometimento com o tema. Quanto aos 

pontos de reflexão apresentados pelos autores, pode-se afirmar que, se considerados pela 

organização, contribuem para o desenvolvimento de competências, bem como se 

relacionam às reflexões Sandberg e Dall´Alba (2009) e Sandberg e Pinnington (2009), as 

quais são apresentadas na seção que aborda desenvolvimento de competências. 

Diante das reflexões já apresentadas, observa-se a importância das práticas 

orientadas para sustentabilidade, o que demanda foco das organizações no 

desenvolvimento de seus profissionais, a fim de torná-los competentes quanto ao tema.  

Devi, Avanesh e Archana (2012) corroboram, destacando que as mudanças nos contextos 

organizacionais, econômicos de âmbito mundial e os desafios de mercado geraram a 

necessidade de uma cultura focada na responsabilidade socioambiental. Neste cenário, o 

papel dos funcionários se torna estratégico, levando à necessidade de desenvolvimento 

de novas competências, em especial as voltadas à sustentabilidade.  
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No entanto, como pode ser observado pelo recorte teórico apresentado, trata-se de 

um campo de estudo vasto, multidisciplinar e que possibilita adoção de diferentes 

métodos de pesquisa.  Sartori, Latrônico e Campos (2014) desenvolveram estudo 

bibliométrico. Para revisão da literatura, foram consideradas palavras-chave: 

environmental sustainability, economic sustainability, social sustainability, green, 

organization entre outras. As bases de dados selecionadas no Portal de Periódicos Capes: 

Engineering Village, Elsevier, ISI Science Direct, Scopus e Wiley. Após triagem, foram 

selecionados 250 artigos para análise e, por fim, foram considerados 103 artigos. Os 

artigos analisados retratam aspectos relevantes relacionados à sustentabilidade,  os 

principais pontos encontram-se destacados no quadro 1.  

Quadro 1 -   Sustentabilidade: Características e Desafios 

Características - Avaliação de metodologias, avaliação de desempenho, uso de ferramentas e 
modelos de sustentabilidade; 
- Busca a relação entre as dimensões ambiental, econômica e social; 
- Discussões mais frequentes nos âmbitos econômicos, sociais e ambientais; 
- Ênfase em indicadores e índices para seu acompanhamento; 
- Identificação de desafios; 
- Visão de longo prazo. 

Desafios  -Desenvolvimento e manutenção de recursos naturais; 
- Desenvolvimento humano; 
- Eliminação da pobreza; 
- Equilíbrio entre os pilares da sustentabilidade;  
- Implantação de normas de proteção ambiental; 
- Levantamento de indicadores que considerem aspectos dinâmicos do sistema 
empresarial e voltados ao consumo de recursos; 
- Participação de todos envolvidos como comunidade, organizações e governo;  
- Produção e consumo em equilíbrio; 
- Reconhecimento da sustentabilidade social; 
- Sensibilização da comunidade; 
- Utilização de abordagens holísticas. 

Fonte: Síntese da autora com base em Sartori, Latrônico e Campos (2014)  

A partir da análise do quadro, observa-se que os pilares descritos por Elkington 

(2012) apresentam-se como características e que a proposta de Sachs (2002) quanto ao 

entendimento de forma holística ainda permanece como desafio. Destaca-se, ainda, que 

tanto as características como os desafios norteiam planejamento e desenvolvimento da 

sustentabilidade, porém os desafios analisados isoladamente podem impedir o sucesso 

desses programas. Pode-se observar que o tema desta tese se relaciona a um dos desafios 

-  desenvolvimento humano -, caracterizado no contexto do trabalho, como 

desenvolvimento de competência para sustentabilidade, no segmento da hotelaria. 

Ainda considerando o Quadro 1, ressalta-se que há um caminho a ser trilhado 

quanto à identificação dos resultados que podem ser esperados, contudo, pode-se supor 

que há uma concordância quantos aos desafios: “integrar economia, ambiente e 
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sociedade, bem como as questões institucionais; considerar as consequências das ações 

do presente no futuro; conscientização e envolvimento da sociedade ” (SARTORI; 

LATRÔNICO; CAMPOS, 2014, p.10). 

Frente aos desafios relacionados à sustentabilidade, as organizações devem atuar 

de forma ativa na administração de processos de comunicação ambiental, pois, se 

fracassarem, poderão arriscar o valor presente e mesmo o futuro da organização 

(ELKINGTON, 1994). O autor complementa, ainda, destacando que o “consumidor 

verde” contribui para que as organizações direcionem suas energias para questões 

ambientais, pois tornou-se um desafio competitivo e estratégico. Dessa forma, várias 

organizações passaram a adotar ações relacionadas à gestão ambiental, sustentabilidade 

ou mesmo RSC. 

Outro desafio a ser considerado é a dificuldade no estabelecimento de indicadores 

de sustentabilidade para cada contexto. Dessa forma, a análise caso a caso se torna 

importante, sempre como pano de fundo os pilares da sustentabilidade (LANGEWEG, 

1998) e o segmento da organização estudada. Neste caso, a hotelaria. 

Sartori, Latrônico e Campos (2014) complementam, apontando que a 

sustentabilidade não pode depender somente de dados objetivos, deve-se buscar 

compreender como os envolvidos interpretam as ações e o tema. Aqui, há explícita 

relação com a metodologia proposta para a pesquisa, bem como a prática e 

desenvolvimento de competência sob a lente interpretativista, uma vez que o contexto e 

o entendimento do indivíduo se tornam significativos para concretização dos objetivos e 

desenvolvimento dessas competências. 

Mesmo frente aos inúmeros debates relacionados à sustentabilidade, muitos 

trabalhos se relacionam a operacionalização por indicadores e índices, dessa forma, 

conceituam fenômenos e destacam tendências por meio da simplificação e quantificação 

(SARTORI; LATRÔNICO; CAMPOS, 2014), deixando, à margem, discussão sobre 

processos reflexivos, como, por exemplo o desenvolvimento efetivo de competências. 

O tema sustentabilidade envolve muitos desafios, como formação e 

conscientização dos funcionários, percepção dos clientes, mudança de valores 

organizacionais, enfim, questões pertinentes à implantação de práticas orientadas para 

sustentabilidade. Para Haugh e Talwar (2010), implantar sustentabilidade requer mais que 

folhetos, informativos, relatórios e horas de treinamento para os funcionários, requer 

aprendizagem que promova a reflexão e mudança de comportamento, circuito duplo 

(ARGYRIS; SCHON, 1996), no qual há a reflexão, mudança de valor organizacional e 
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adoção de novas práticas de negócios (PEREZ-ALEMAN; SANDLANDS, 2008) e 

consequente implantação de novas estratégias orientadas para sustentabilidade. Esses 

desafios exigem novos conhecimentos, aprendizagem que gere transformação na 

organização e mudança na atitude dos funcionários, ou seja, a constituição de nova 

competência, por meio de reflexão conforme proposto por Dall’Alba e Sandberg (2006). 

Quando os funcionários contribuem para o desenvolvimento de estratégias 

orientadas para sustentabilidade, tendem a desenvolver um sentimento de propriedade, 

elevando, dessa forma, a sua participação. Consequentemente, o desenvolvimento da 

vantagem competitiva da organização depende também do capital humano (DEVI; 

AVANESH; ARCHANA, 2012) e das competências desenvolvidas ao longo do percurso, 

mas não de forma somente a elevar desempenho, mas considerando um processo de 

compreensão e ressignificação do trabalho (SANDBERG, 2000; 2005, DALL´ALBA; 

SANDBERG, 2006). 

Dessa forma este estudo se apoia no conceito de sustentabilidade como “ações 

mais objetivas que propiciam o alcance do desenvolvimento sustentável” (MUNCK; 

SOUZA, 2009, p.263), ou seja, envolve estratégias e ações que visam o equilíbrio e 

sucesso organizacional atendendo as questões ambientais, econômicas, sociais, culturais 

e territoriais (ELKINGTON, 1994, 2012; SACHS, 2002). Englobam ainda questões 

pertinentes à competitividade organizacional, mudança de valores organizacionais e 

ações que muitas vezes não apresentam retornos imediatos, levando a questionamento 

quanto se vale ou não investir em sustentabilidade. 

Para o desenvolvimento da presente pesquisa sustentabilidade será considerada 

uma ideia-força, um conceito guarda-chuva que abarca ações relacionadas ao ambiente, 

a economia, a sociedade, território e a cultura (ELKINGTON, 1994, 2012; SACHS, 

2002), considerando suas implicações diretas e indiretas para os stakeholders envolvidos, 

com o propósito de promover o desenvolvimento das dimensões e melhor posicionamento 

da organização na comunidade e entorno. Ressalta-se que as dimensões não são 

compreendidas isoladamente suas relações e impactos estão encadeados, concordando 

com a visão de Cavalcante e Bispo (2014) que indicam uma dinamicidade do conceito na 

medida em que cada dimensão pode se tornar mais ou menos importante dependendo das 

necessidades apresentadas e contexto, entendido neste estudo como mundo vivido 

(SANDBERG; DALL´ALBA, 2009).  

Enfim, sustentabilidade deve ser considerada de forma ampla quando estudada, e 

analisada quanto às suas demandas e impacto nas organizações, porém, para efeito de 
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pesquisa e produção do conhecimento, deve-se contextualizá-la, uma vez que as práticas 

voltadas ao tema devem ser pertinentes e coerentes com a organização estudada e o 

segmento no qual está inserida. Conforme já apresentado, o presente estudo tem como 

cenário a hotelaria e, para tanto, torna-se importante discutir as ações que são 

desenvolvidas neste contexto. 

1.2 Sustentabilidade na Hotelaria  

Os discursos de gestores e empresários quanto à sustentabilidade se dirigem aos 

funcionários, fornecedores, consumidores, enfim, a todos os envolvidos com a 

organização. O objetivo desses discursos é relacionar as práticas ambientais, econômicas 

e sociais à imagem da empresa, com a finalidade de fortalecê-la. Na prática, de forma 

geral, as organizações têm dificuldades em efetivar plenamente seus discursos, pois as 

ações acabam se direcionando para um ou dois pilares do TBL (CLARO; CLARO; 

AMANCIO, 2008; JUNQUEIRA; MAIOR; PINHEIRO, 2011), o que, de acordo com 

Elkington (2012), gera um desequilíbrio que terá como consequência resultados pouco 

significativos.  

A hotelaria, cenário desta tese, está inserida no segmento de Turismo, sendo que 

este, por sua vez, faz parte do campo de estudos das Ciências Sociais Aplicadas. Para 

contextualizar o campo de pesquisa de forma abrangente, torna-se relevante considerar as 

questões voltadas à sustentabilidade e responsabilidade social corporativa (RSC) no 

Turismo. Cabe ainda destacar que sustentabilidade, na maioria dos artigos internacionais 

e nacionais apresentados na seção, está inserida no escopo de ações, relatórios e reflexões 

relacionadas à RSC, e que suas discussões possuem maior ênfase na dimensão ambiental. 

Jones, Hillier e Comfort (2016) complementam destacando que a sustentabilidade mesmo 

sendo uma preocupação corporativa e tema de discussões, no segmento da hospitalidade 

ela vem sendo trabalhada num ritmo mais lento, o que pode levar à carência de práticas 

orientadas para sustentabilidade mais efetivas. 

Para Saarinen (2006) o turismo pode ser entendido como um sistema amplo em 

que há circulação de pessoas, produtos e serviços nos destinos que se relacionam aos 

roteiros e regiões. Envolve aspectos sociais e culturais, movimentando a economia global. 

Questões quanto à sustentabilidade no turismo têm gerado preocupações, uma vez que 

seus impactos tanto podem ser benéficos como prejudiciais. O desenvolvimento turístico 

tende a promover melhorias quanto a aspectos sociais, culturais e econômicos no local e 

seu entorno, porém, quando seu desenvolvimento não é planejado, há impactos negativos 
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nos aspectos sociais, ambientais, culturais, entre outros (SAARINEN, 2006; CLAVER-

CORTÉS et.al., 2007; HSIEH, 2010). 

A ideia de sustentabilidade no turismo se destaca como um paradigma recente, 

porém a definição de sustentabilidade para tal tem se apresentado de forma normativa, 

imprecisa e de difícil operacionalização. Turismo sustentável pode ser entendido como 

capacidade de reconhecer e gerenciar os impactos por ele causado (SAARINEN, 2006). 

Pérez e Bosque (2015) complementam que, se o turismo for gerenciado de forma 

adequada e sustentável, pode se tornar uma força na geração de empregos e 

desenvolvimento econômico, por outro lado, se for gerenciado de forma inadequada, pode 

produzir conflitos decorrentes de pagamento de baixos salários, empregos sazonais, 

deterioração de recursos naturais e culturais, entre outros. 

O ponto em comum das análises e reflexões sobre RSC e sustentabilidade é que, 

para terem eficiência e eficácia, é importante que componham a estratégia da organização. 

A preocupação do segmento do turismo e hotelaria com este assunto data da década de 

1990, decorrentes das demandas da agenda 21, que destaca código de ética para o turismo 

sustentável (SAARINEN, 2006; HOLCOMB; UPCHURCH; OKUMUS, 2007).  Pérez e 

Bosque (2015) acrescentam que as pesquisas e ações sobre o tema focam em questões 

ambientais, sociais e econômicas, ou seja, o TBL. 

Para Pérez e Bosque (2015), o conceito do Triple Botom Line de Elkington (2012) 

é o que melhor atende às demandas da RSC para o turismo, e estabelece a seguinte 

relação: 

• Dimensão econômica: garantia atividades econômicas de longo prazo, de forma 

que as partes envolvidas se beneficiem; 

• Dimensão social: “ respeito pela autenticidade dos valores tradicionais dos 

destinos turísticos, bem como a contribuição das empresas quanto a compreensão 

e tolerância intercultural” (PEREZ; BOSQUE, 2015, p.318); 

• Dimensão ambiental:  utilização adequada, proteção e conservação do meio 

ambiente e da biodiversidade dos destinos turísticos. 

Em consonância com Sachs (2002), Perez e Bosque (2015) propõem, ainda, 

considerar mais uma dimensão, que se vincula a aspectos culturais, uma vez que muitos 

hotéis se localizam em centros urbanos, atraindo turistas e impactando no ambiente 

cultural (GROSBOIS, 2012), bem como relações sociais e culturais são desenvolvidas 

entre os turistas e moradores dos locais visitados. 
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O conceito de capacidade de carga tem posição relevante para o turismo sustentável: 

relaciona-se ao quanto um destino turístico suporta de turistas e movimentação sem gerar 

impactos nocivos ao ambiente, bem como sem prejudicar a experiência turística, ou seja, 

capacidade de absorção de turistas. O conceito considera as questões físicas, sociais e 

culturais (SAARINEN, 2006; HSIEH, 2010). 

Saarinen (2006) explica que essa capacidade de absorção é discutida e tratada por 

correntes teóricas, as quais ele denomina tradição. São elas: 

• Tradição baseada em recursos: considera que o turismo gera impactos, dessa 

forma seu desenvolvimento necessita de gerenciamento quanto aos recursos 

envolvidos; os limites para crescimento e impactos são avaliados a partir dos 

recursos utilizados; baseia-se na noção de um espaço estático, pode se tornar 

restritiva para o crescimento do setor. 

• Tradição de atividades: turismo caracterizado como atividade dinâmica, que 

produz impacto devido a amplitude de interesses e/ou atividades; relaciona-se à 

mudança do ambiente para garantir o desenvolvimento e crescimento do turismo; 

é gerenciado como atividade econômica; adota o conceito de produto e ciclo de 

vida. 

• Tradição de base comunitária: envolve participação, negociação e fixação de 

limites dos envolvidos na relação de sustentabilidade e turismo; tem foco na 

contribuição para o desenvolvimento local, envolve percepção e significados 

atribuídos.  

Pode-se observar que definir sustentabilidade no turismo é um desafio, as três 

tradições descritas representam diferentes aspectos e possuem elementos distintos para 

seu entendimento, bem como pontos positivos e negativos. A sustentabilidade não se trata 

de uma via de mão única na relação entre impactos locais e globais, trata-se tanto de 

responsabilidade global como local. Há ênfase nas relações humanas e ética, sem as quais 

o turismo sustentável pode se tornar algo sem sentido, somente um termo usado para 

causar efeito (SAARINEN, 2006).  

Pensando em planejamento da sustentabilidade, há quatro princípios temáticos que 

podem ser considerados: planejar considerando TBL; potencializar os benefícios para as 

comunidades locais; destacar a cultura local e cuidar dos impactos nocivos; maximizar os 

benefícios ambientais com a redução de impactos negativos (PRUD´HOMME; 

RAYMOND, 2016). 
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Ruschmann (2003) aborda os impactos do Turismo em relação à sustentabilidade, 

os quais também podem ser compreendidos para a Hotelaria uma vez que esta faz parte 

do campo de estudos do Turismo. O quadro 2 sintetiza os impactos descritos pela autora. 

Quadro 2-  Impactos do Turismo relacionados à sustentabilidade 

Impacto 
 

Natureza do impacto 

Econômico Positiva:  
- Atração de mão de obra de outras localidades 
- Aumento na oferta de emprego 
- Elevação do consumo no entorno 
- Geração de renda  
Negativa 
- Especulação imobiliária 
- Inflação 
- Sazonalidade da demanda 

Cultural Positiva 
- Elevação do nível cultural da sociedade 
- Valorização do artesanato local 
- Valorização e preservação do patrimônio histórico 
- Valorização da herança cultural 
Negativa 
- Descaracterização do artesanato por ser produzido somente para 
consumo 
- Destruição do patrimônio histórico 
- Vulgarização e adaptações mercadológicas das manifestações culturais 

Social Positiva 
- Elevação do nível profissional da população 
Negativa 
- Crescimento da prostituição no entorno 
- Estímulo ao consumo de drogas e bebidas alcoólicas  

Ambiental Positiva 
- Adoção de medidas voltadas a preservação do meio ambiente 
- Implantação de programas ou políticas voltadas ao cuidado com os 
recursos naturais 
- Utilização mais racional dos espaços  
Negativa 
- Degradação da paisagem 
- Ocupação de áreas naturais 
- Poluição do ar e água 
- Poluição sonora  

Fonte: Síntese da autora com base em Ruschmann (2003) 

A autora destaca que os impactos econômicos são mais fáceis de mensurar do que 

os ambientais e socioculturais, uma vez que possuem menos aspectos intangíveis e 

subjetivos. Para mensurar os impactos econômicos considera-se aspectos locais, regionais 

e nacionais. Informa ainda que há uma relação estreita entre impactos sociais e culturais, 

dificultando dessa forma a distinção entre eles. 

Para ilustrar os impactos apontados por Ruschmann (2003) destaca-se o artigo de 

Demajorovic et al. (2011), que por meio de estudo exploratório discute de forma 

comparativa o turismo residencial na região Nordeste do Brasil e no Mediterrâneo 
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Espanhol. O artigo apresenta o desenvolvimento deste mercado turístico, suas crises e 

seus impactos. Os autores apontam que o modelo espanhol poderia ser um indicativo para 

o mercado brasileiro, concluem que a crise econômica estagnou este mercado e que no 

Nordeste brasileiro há necessidade de expandir as reflexões visando buscar alternativas 

para essa modalidade. 

Chama atenção os impactos que este tipo de empreendimento causa em relação a 

sustentabilidade. O retorno econômico para este tipo de investimento pode ser 

considerado como um fator motivacional, que pode se expandir positivamente para a 

dimensão econômica da sustentabilidade, uma vez que há a geração de emprego e renda 

para a comunidade (DEMAJOROVIC et al.,2011).Porém, alguns impactos negativos que 

atingem as dimensões ambiental, econômica, social, cultural e territorial podem ser 

observados: aumento na produção de resíduos,  privatização de áreas no litoral, prejuízo 

na pesca local  e pequenos comércios nas áreas de maior interesse turístico, prejuízo a 

vegetação local em função das construções e substituição de atividades culturais da região 

por outras relacionadas ao perfil dos turistas. 

Em 2002, o Instituto Brasileiro de Turismo-  Embratur - e a Associação Brasileira 

da Indústria de Hotéis (ABIH) assinaram um acordo criando um novo sistema de 

classificação para os hotéis, o qual incorporou os conceitos de gestão ambiental e 

responsabilidade social como critérios. Gonçalves (2004) explica que a ABIH 

desenvolveu um projeto denominado Hóspedes da Natureza, voltado à introdução e 

fomento da gestão ambiental nos empreendimentos hoteleiros. As ações ambientais 

propostas são norteadas por princípios relacionados a adaptação, identificação e aplicação 

dos conceitos e práticas de gestão ambiental condizentes à realidade brasileira. O objetivo 

da ABIH é tornar o projeto um instrumento de disseminação dos conceitos e práticas 

referentes ao tema, e promover a integração da gestão ambiental aos negócios 

relacionados à hotelaria (GONÇALVES, 2004). 

Com o objetivo de regulamentação das práticas e normalização da sustentabilidade 

no turismo, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em parceria com o 

Ministério do Turismo, implantou a ABNT NBR 15401:2006. Esta norma estabelece 

definições e princípios, os requisitos ambientais, socioculturais, e econômicos para o 

turismo sustentável, com o como objetivo de fornecer diretrizes para certificação 

ambiental.  

Melissen (2013) destaca que os desafios para o segmento do Turismo se tornam 

os mesmos para hospitalidade, dessa forma, para a hotelaria, que está inserida neste 
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contexto. Horng et al. (2017) alertam que a sustentabilidade na hotelaria implica em 

contemplar além das demandas de clientes e considerar a importância em se investir tendo 

em vista o longo prazo, sendo que os benefícios tendem a permear todo o 

empreendimento. 

É fundamental que as práticas orientadas para sustentabilidade visem além da 

vantagem competitiva, a redução do impacto que gera no meio ambiente e na sociedade, 

criando valor por meio da reformulação dos hotéis (HORNG et al.,2017). 

Relacionando o turismo e a hotelaria, pode-se afirmar que cuidar do entorno no 

qual o hotel está inserido gera vantagem competitiva, porém o nível de investimento para 

a atividade ambiental do empreendimento se relaciona à expectativa quanto ao retorno 

econômico frente às ações adotadas (CLAVER-CORTÉS et al., 2007) e a capacidade 

financeira do empreendimento, o que, muitas vezes, gera investimentos tímidos e pouco 

expressivo nas ações ambientais. O exposto pelos autores supracitados pode direcionar 

as reflexões para o quanto efetivamente a sustentabilidade é uma mudança de concepção 

na forma de gestão e consideração com meio ambiente, sociedade, comunidade, entorno, 

valores culturais ou se trata para alguns segmentos um modismo com intuito alavancar 

negócios e melhorar a lucratividade. 

Apesar da hotelaria não ter recebido atenção imediata quanto às questões 

relacionadas à sustentabilidade, há uma crescente preocupação com os impactos 

negativos gerados, pois, como parte do segmento do Turismo, a hotelaria proporciona 

benefícios sociais e econômicos em função do apoio ao lazer, geração de empregos, 

desenvolvimento do entorno etc. No entanto, a hotelaria também gera impactos sobre o 

ambiente, pois, mesmo variando de porte, os hotéis consomem água e energia, produzem 

resíduos, geram poluição sonora, poluição do ar e impacto na biodiversidade 

(BOHDANOWICZ, 2006; HSIEH, 2012; GROSBOIS, 2012). Hsieh (2012) informa que 

os hotéis engajados com as questões ambientais adotam em suas práticas a reciclagem e 

gestão de resíduos, melhor aproveitamento da energia e da água, construções mais 

ecológicas, compras verdes, entre outras. 

Por outro lado, há a falsa ideia de que a indústria da hospitalidade, na qual se 

incluem os hotéis, não é causadora de impactos ambientais considerados de grande porte, 

bem como não consome quantidades elevadas de produtos não renováveis; dessa forma, 

a preocupação com sustentabilidade com foco ambiental pode ficar à margem das 

estratégias organizacionais (KIRK, 1995). No entanto, essa ideia se apoia quando 

considera o impacto de forma individual, ou seja, de um hotel. Porém, se a indústria 
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hoteleira for vista de forma global, este cenário muda, pois, o impacto será avaliado como 

a somatória de todos os empreendimentos instalados em uma localidade (KIRK, 1995; 

TZSCHENTKE; KIRK; LYNCH, 2008). 

Para Coelho, Gosling e Gonçalves (2013), estudar sustentabilidade e 

responsabilidade social corporativa (RSC) na hotelaria se deve ao impacto e 

transformações que os hotéis geram no meio em que operam. Relacionam, ainda, 

responsabilidade social corporativa à competitividade organizacional. De forma 

individual, o que motiva um hotel a assumir ações orientadas para sustentabilidade se 

relaciona à legislação, pressão do grupo de consumidores e possível gestão de custos 

(KIRK, 1995). 

Mesmo consciente da amplitude do tema sustentabilidade na hotelaria, 

principalmente se considerando os aspectos referentes ao turismo, os estudos e as 

preocupações quanto ao tema dizem respeito a “gestão ambiental e está intimamente 

conectada à responsabilidade social corporativa” (COELHO; GOSLING; 

GONÇALVES, 2013, p.653), o que corrobora com a questão das pesquisas e relatórios 

sobre sustentabilidade na hotelaria estarem inseridos nos relatórios que tratam de RSC. 

As ações ambientais aplicadas à hotelaria se limitam a: utilização de dispositivos 

economizadores de energia nas unidades habitacionais (UH); sensores de lâmpadas; 

lâmpadas econômicas; redutores de vazão de água nas torneiras; utilização de torneiras 

automáticas; coleta seletiva de lixo; redução da lavagem de roupa por meio da redução 

de troca de enxovais nas UHS  (quartos); diminuição do descarte de resíduos; melhor 

planejamento arquitetônico; entre outras ( KIRK, 1995; HSIEH, 2010; COELHO; 

GOSLING; GONÇALVES, 2013). Observa-se ênfase nas ações com foco ambiental que 

ao longo do tempo oferecem retorno financeiro na medida em que gera redução de 

despesas. 

Hsieh (2010) complementa, ainda, que o desafio na relação sustentabilidade e 

hotelaria se encontra na medida em que as ações citadas não podem impactar nos serviços 

e conforto oferecidos aos hóspedes. Observa-se, pelas ações descritas, uma carência de 

efetividade quanto a transformação e desenvolvimento do entorno, formação dos 

funcionários e consequente desenvolvimento de competências, pois tratam-se de ações de 

caráter pontual, especialmente envolvendo redução de custos.  

Para Kirk (1995), refletir sobre sustentabilidade e políticas ambientais se torna 

relevante, pois, no contexto da hotelaria, há situações de conflito, sendo que muitos hotéis 

estão em áreas naturais, de equilíbrio ecológico e locais históricos. Outro ponto se refere 
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ao hóspede, que busca, ao se hospedar no hotel, um tratamento diferenciado, como por 

exemplo, lençóis e toalhas trocados diariamente, sauna, piscina, transporte para passeios 

etc. 

A relação entre sustentabilidade e prestação de serviços diferenciadas é paradoxal, 

pois de um lado, o hotel necessita de uma gestão focada nas questões ambientais para 

realizar suas operações de forma sustentável, por outro lado, estas ações, ao serem 

implantadas, não podem impactar nos serviços prestados (KIRK, 1995), bem como 

devem ser compartilhadas pelos hóspedes que devem incorporar essa cultura em suas 

hospedagens. 

Kirk (1995) resume alguns aspectos relevantes em relação à sustentabilidade na 

hotelaria, dentre eles:  o indivíduo, ao se hospedar em um hotel de luxo, possui 

expectativas que são coerentes com a proposta do meio de hospedagem, como conforto e 

“mimos” relacionados às toalhas, instalações, produtos de higiene oferecidos, entre 

outros. A adoção de algumas ações voltadas à sustentabilidade pode frustrar essas 

expectativas, como, por exemplo, troca de toalhas ou tipo de iluminação. O negócio deve 

se alinhar ao local em que está implantado e possuir relação com a comunidade, 

compondo, dessa forma, os atrativos turísticos do destino.  Não se trata de um segmento 

que gera fortes danos ao meio ambiente e entorno, no entanto, gera impactos, uma vez 

que consome e/ou desperdiça energia, água, alimentos, emite CO2, gera barulhos, produz 

fumaça etc. 

Quanto aos possíveis problemas da sustentabilidade na hotelaria pode-se identificar 

a falta de clareza e objetividade quando o referido conceito é definido, deixando a 

impressão que o compromisso com a sustentabilidade é expresso como uma frase de 

efeito abordando uma ampla gama de questões, se caracterizando como de difícil 

operacionalização. Para definir sustentabilidade há necessidade de transparência, 

credibilidade nas informações divulgadas e a relação entre o consumo e a prestação do 

serviço (JONES; HILLIER; COMFORT, 2016). 

Os autores destacam ainda que as definições de sustentabilidade na hotelaria, 

tendem a privilegiar a dimensão ambiental, com a inclusão das dimensões econômica e 

social, o quadro 3 resume os temas abordados nas definições. Ressalta-se que as 

dimensões cultural e territorial não são citadas pelos autores. 
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Quadro 3– Temas abordados nas definições de sustentabilidade na hotelaria. 

Dimensão Ambiental - Construção verde 
- Emissão de gases 
- Gestão na utilização da água 
- Gestão de Resíduos 
- Mudanças climáticas 
- Preservação e proteção dos recursos ambientais 
- Reciclagem 
- Redução de impactos ambientais  

Dimensão Social - Apoio as comunidades locais 
- Condições de trabalho 
- Doações e caridade 
- Igualdade de oportunidades no ambiente de trabalho 
- Respeito aos direitos humanos 
- Saúde e Segurança no trabalho  

Dimensão Econômica - Criação de empregos 
- Geração de valor para clientes 
- Geração de valor para acionistas 

Fonte: A autora a partir de Jones, Hillier e Comfort (2016). 

Os autores apontam que considerando essa variedade de temas quando se define 

sustentabilidade, pode-se encontrar definições conflitantes e contraditórias.  

Segundo Houdré (2008), parte dos empreendimentos hoteleiros de porte global não 

haviam aderido e/ou definido estratégias relacionadas à sustentabilidade, porém, mesmo 

não integrando o core business, os empreendimentos mencionavam preocupação com 

questões sobre RSC em sua missão. Para melhor visualização encontram-se sintetizadas 

no quadro 4 as ações de algumas redes hoteleiras:  

Quadro 4- Ações com foco em sustentabilidade – principais redes hoteleiras 

 Rede Accor - 1994 início das estratégias voltadas ao meio ambiente; 
- 2002 o desenvolvimento sustentável torna-se parte da estratégia da rede;  
- Critérios para desenvolvimento sustentável: biodiversidade, integração 
arquitetônica e filantropia empresarial (exemplo: auxílio às comunidades locais) 
- Ideia central: Funcionário pode fazer a diferença 
- Publicação de um guia para gestores dos hotéis treinarem seus funcionários; 
- Plantio de árvores (investimento de 50% dos valores referentes à redução de 
custos com lavanderia) – mensagem para os hóspedes, “aqui suas toalhas plantam 
árvores”. 

Hilton Hotels 
Corporation 

Metas para concretização até 2014: 
- Redução de 20% de consumo de energia; 
- Redução de 20% a emissão de CO2; 
- Redução de 20% a produção de resíduos; 
- Redução de 10% do consumo de água. 

Marriott - Envolvimento com a comunidade a partir do espírito de servir, oferecendo 
oportunidade de carreira para jovens e pessoas com deficiência; 
- 2008, inserção de 10.000 jovens e adultos com deficiência em postos de trabalho 
nos Estados Unidos; 
- Preservação do meio ambiente; programas voltados à redução-reutilização-
reciclagem em hospitais infantis; 
- Acordo com o estado do Amazonas visando proteger milhões de acres da floresta 
tropical brasileira. 
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InterContinental 
Hotels Group IHG 

- Bases na mudança estratégica para desenvolvimento sustentável que podem 
tornar o grupo referência; 
- Observa-se a aplicação dos princípios de Desenvolvimento na governança 
corporativa e expressos na missão da organização; 
- Objetivos do programa: incorporação na cultura e estratégia da organização; 
engajamento dos funcionários;  
- Desenvolvimento Sustentável como integrante dos programas de RH; busca de 
prêmios voltados ao tema. 

Fonte: Adaptado, Houdré (2008) 

Pode-se observar, a partir da análise do quadro, que as ações ou estratégias 

relacionadas à sustentabilidade apresentam   preocupações ambientais tais como: gestão 

de água e energia, cuidado com o entorno e meio ambiente, plantio de árvores, 

engajamento de funcionários entre outros. No entanto, essas ações são apresentadas nos 

relatórios sobre RSC, o que demonstra falta de clareza, pelo menos quanto a comunicação 

das ações e resultados relacionados ao tema. 

O quadro 4 enfatiza a importância da sustentabilidade e desenvolvimento 

sustentável na hotelaria, tal associação é reforçada pela estreita relação entre o hotel, a 

comunidade do entorno no qual está localizado e o meio ambiente (MELISSEN, 2013). 

Barber (2014) complementa quando destaca que o processo de transformação do hotel 

em verde, ou seja, incorporação de ações que atendam a sustentabilidade por meio da 

gestão ambiental e RSC, pode gerar vantagem competitiva. Salienta que além de serem 

ativos quanto aplicação de práticas orientadas para sustentabilidade, devem comunicar 

suas ações com transparência. Rahman, Reynolds e Svaren (2012) apontam ainda que, ao 

se tornar verde, o hotel pode influenciar seus fornecedores e hóspedes, bem como gerar 

uma oportunidade de desenvolvimento e formação de seus funcionários, ou seja, 

promover o desenvolvimento de competências para sustentabilidade. 

De acordo com Grosbois (2012), há quatro maneiras que a organização pode adotar 

para comunicar suas ações sobre sustentabilidade: (1) relatórios sobre RSC com seção 

dedicada à sustentabilidade; (2) sites dedicados à sustentabilidade; (3) não há relatório ou 

seção explícita sobre o tema, mas fornecem algumas informações no site e (4) nenhuma 

informação sobre o assunto. Ressalta que as organizações que se enquadram no item (2) 

tendem a considerar o tema relevante. No que diz respeito à hotelaria, a autora, destaca 

que a mesma se enquadra mais no item (1). Cabe enfatizar que a comunicação das ações 

junto aos stakeholders pode oferecer diversos benefícios, como a melhoria da imagem, 

elevação da credibilidade do empreendimento, vantagem competitiva, entre outras, 

conforme será apresentado ao longo da seção. 
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Holcomb, Upchurch e Okumus (2007), Grosbois (2012), Hsieh (2012) e Jones, 

Hillier e Comfort (2014) realizaram pesquisas sobre o material divulgado, tanto pelas 

redes hoteleiras, como por hotéis independentes, relacionando e discutindo as 

informações, qualidade e abrangência dos conteúdos divulgados em meios de 

comunicação públicos. Como fonte de informações, utilizaram os relatórios relacionados 

à RSC, sendo que a sustentabilidade se encontra nestes relatórios. Grosbois (2012) 

destaca a relevância deste tipo de pesquisa e análise, uma vez que há crescente interesse 

na avaliação dos relatórios relacionados ao tema; aponta, também, que o número de 

informações é crescente, todavia, a qualidade das mesmas varia de segmento para 

segmento. No caso da hotelaria, Jones, Hillier e Comfort (2014) apontam que as 

informações variam em detalhes e qualidade, e que há o reconhecimento da importância 

do tema por parte das redes hoteleiras. 

Holcomb, Upchurch e Okumus (2007), analisaram em 2005 as informações 

divulgadas por meios de comunicação de domínio público, como revistas, websites e 

relatórios anuais de hotéis, destacados como Top 10 da revista Hotels (Marriott 

International; Extendeed Stay Hotels; Accor; InterContinental Hotels Group; Tharaldson 

Enterprises; Global Hyatt Corp, entre outros) e identificaram cinco categorias presentes 

nos conteúdos: comunidade, ambiente, visão e valores, mercado e força de trabalho. 

Concluíram que todos os hotéis mantêm websites com informações sobre questões 

referentes a RSC. Dos hotéis estudados, a Hilton Corporation fornece o maior número de 

informações, que abordam igualdade de oportunidades, diversidade, direitos humanos, 

saúde e segurança, ambiente e sustentabilidade. Contudo, apontam que os relatórios 

podem ser melhorados. Os autores destacam ainda que fornecimento de informações 

detalhadas na internet pode contribuir para a melhoria da imagem do hotel, bem como 

oferecer informações para hóspedes em potencial. 

Grosbois (2012), avalia e relata os métodos de comunicação e as informações que 

são repassadas sobre as práticas de RSC, com foco em sustentabilidade. As bases para 

análise foram os relatórios on-line e websites dos hotéis e redes hoteleiras consideradas 

Top 150, no ano de 2010, identificadas na lista Corporate 300, da revista Hotel. Dos 150 

hotéis pesquisados, 46 não possuíam informações sobre o tema. Como resultados, relata 

que nos relatórios aparecem muitas informações e metas, porém há menor número de 

informações detalhando ações específicas. Como desafio, aponta a dificuldade de análise 

devido à falta de clareza nos relatórios e as diferentes métricas adotadas para acompanhar 

o desempenho das ações. 
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Quanto aos principais temas relacionados à sustentabilidade, Grosbois (2012) 

identificou que são considerados ambiente, qualidade de emprego, diversidade e 

acessibilidade, bem-estar da comunidade e prosperidade econômica. Destaca, ainda, que 

se torna difícil identificar se a ação descrita no documento analisado ocorre no âmbito da 

rede ou da unidade, sugere, dessa forma, padronização e validação na forma de apresentar 

as informações e resultados, o que permitirá análise e comparação entre os hotéis e redes 

pesquisadas. 

Também em 2012, Hsieh desenvolveu uma pesquisa por meio da análise do 

conteúdo dos sites dos hotéis identificados como Top 50 da revista Hotels de 2009. A 

pesquisa focou nas práticas ambientais das redes. Como resultados, o autor aponta que 23 

(46%) redes possuem em seus sites informações referentes às políticas e práticas 

ambientais. Destaca que as redes com maior número de unidades hoteleiras possuem sites 

com mais informações, o que demonstra, na análise do autor, engajamento das grandes 

redes nas questões ambientais, bem como possibilidade de o tema ser relacionado à 

vantagem competitiva. Quanto às informações, 9 redes das 23 tinham em seus sites títulos 

específicos relacionados às questões ambientais.  

O autor ainda compara os resultados obtidos na hotelaria com outros segmentos, e 

destaca que o número encontrado é pouco significativo, porém deve-se ao fato de o setor 

não causar impactos drásticos ou imediatos ao meio ambiente, o que pode gerar 

desinteresse ou mesmo falta de motivação para divulgar as ações, o que é questionável se 

considerada as observações de Kirk (1995); Tzschentke, Kirk e Lynch (2008).  

Com a mesma metodologia de Holcomb, Upchurch e Okumus (2007), Grosbois 

(2012) e Hsieh (2012), Jones, Hillier e Comfort (2014) realizaram pesquisa com o 

objetivo de apresentar uma visão de como a hotelaria global comunica para o mercado 

sua postura em relação à sustentabilidade. A fonte das informações foram os sites 

corporativos das redes hoteleiras. 

Os autores pesquisaram as redes consideradas Top 10 no mundo: Marriott, Best 

Western, Iberostar, Hilton, Relais Chateaux, Ramada, IHG (representada pela marca 

Holiday Inn), Ritz Charlton e Jumeirah. Jones, Hillier e Comfort (2014) destacam que 

essas redes podem ser consideradas representantes de uma abordagem atual quanto à 

sustentabilidade, bem como buscam divulgar suas ações de forma ampla e que atinge 

vasto número de pessoas. 

O processo de busca adotado pelos autores corrobora com Grosbois (2012) quanto 

a pouca visibilidade dada à sustentabilidade nos relatórios, pois, para localizar 
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informações sobre o tema, utilizaram inicialmente a expressão “relatório anual de 

sustentabilidade”, no entanto não resultou em informações. Na sequência, foi utilizada a 

palavra sustentabilidade, no site de cada uma das redes, o que resultou em informações 

para pesquisa.  

A partir da análise dos relatórios, considerando TBL, Jones, Hillier e Comfort 

(2014) concluíram que os compromissos apresentados pelas redes englobam as três 

dimensões, demonstrando preocupação com a sustentabilidade e uma forma de apresentar 

diferencial competitivo. Concordando com Grosbois (2012), apontam a necessidade de 

validação das informações, podendo, dessa forma, torná-las mais consistentes. 

Perez e Bosque (2015), da mesma forma que os autores supracitados, 

desenvolveram pesquisa analisando informações divulgadas pela internet do setor 

hoteleiro da Espanha, com objetivo de identificar falhas nas informações. Analisaram as 

informações de 170 organizações do setor, amostra composta desde redes hoteleiras até 

pequenos hotéis de gestão independente. Ressaltam que as informações são analisadas 

pela ótica do desenvolvimento sustentável e grupos de interesses ou stakeholders. Para 

análise, foram consideradas as quatro dimensões já descritas: ambiental, social, 

econômica e cultural (ELKINGTON, 1994; 2012; SACHS, 2002), relacionando-as a seis 

grupos de interesse: clientes (hóspede e turista), fornecedores, funcionários, 

acionistas/investidores, sociedade e meio ambiente.,  

As principais conclusões de Perez e Bosque (2015), se relacionam: a utilização das 

páginas da internet com maior foco comercial; o grupo de interesse que possui maior 

direcionamento de informação são os clientes; vasta informação relacionada aos recursos 

naturais e patrimônio cultural que são atrativos para turistas; poucas informações 

econômicas. Destacam que os fornecedores não recebem muita atenção, o que, segundo 

os autores, pode ao longo do tempo, prejudicar as relações comerciais. 

A partir das análises realizadas, depreende-se que as contribuições que os autores 

oferecem se relacionam à melhoria quanto à apresentação das informações, clareza e 

dispersão das informações concordando com Grosbois (2012) e Jones, Hillier e Comfort 

(2014). Recomendam que as informações culturais devem ser mais valorizadas, pois 

trata-se de uma componente chave no segmento hoteleiro. Para concluir, Perez e Bosque 

(2015) informam que encontraram dificuldade na comparação das informações, pois não 

há dados suficientes que expliquem as métricas consideradas para a obtenção das 

informações apresentadas nos relatórios, sugerem a padronização, concordando 

novamente com as considerações de Grosbois (2012). 
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Font et al. (2012) complementam as pesquisas de Holcomb, Upchurch, Okumus 

(2007), Grosbois (2012); Hsieh (2012), Jones, Hillier e Comfort (2014) e Perez e Bosque 

(2015), estudando a lacuna entre o discurso e a prática com relação às ações ligadas a 

Sustentabilidade e RSC descritas pelos hotéis. Para a pesquisa, consideraram dez redes 

hoteleiras, responsáveis por 64 marcas, dentre elas: Accor, Barcelo Hotéis e Resorts, 

Hilton, Iberostar, Intercontinental Hotels Group (IHG), Marriott International, Sol Meliá, 

entre outras. Os autores analisaram as informações publicadas em sites, realizaram visitas 

técnicas em mais de um hotel das redes e aplicaram questionários.   

Os temas considerados foram: políticas corporativas, assuntos trabalhistas, questões 

socioeconômicas, ações ambientais, engajamento dos clientes e transparência. Observou-

se que a maioria das redes possui um profissional responsável em cada hotel, como, por 

exemplo, engenheiro-chefe ou o próprio gerente geral, entretanto, não citam a existência 

de uma área ou equipe responsável pelo tema. Como prática mais consolidada, destacam-

se as ações de caridade ou assistenciais.  

Quanto à relação entre discurso e prática, a maior divergência foi observada nas 

questões ambientais e envolvimento com os clientes. Nas visitas, observou-se que 

algumas políticas descritas não eram cumpridas, porém, outras excediam o explícito.  

Foram observadas práticas individuais que extrapolavam as práticas implantadas nos 

hotéis (FONT et al., 2012). Como conclusão, os autores destacam que há diferenças entre 

o discurso e a prática. Há ações ou práticas com níveis de adesão distintos. A maior ênfase 

se relaciona à questão ambiental como gestão da energia e água, pois o retorno em termos 

de redução de custos se torna mais imediato. Outro achado foi relacionado à uma 

preocupação maior com aspectos internos, contradizendo a relevância de cuidar do 

entorno, destacada por Kirk (1995) e Saarinen (2006). 

Uma justificativa para o descompasso entre discurso e prática encontrado pelos 

autores se deve à maturidade das redes no que tange à incorporação e gestão das políticas 

de RSC. Apontam, ainda, que as redes que se destacam, como Accor, IHG e Marriott 

podem se encontrar num processo de desenvolvimento de uma competência difícil de ser 

imitada, que integra saberes e agrega valor, denominada competência essencial por 

Prahalad e Hamel (2000). 

Font et al. (2012) estabelecem uma crítica considerando a efetividade das ações que 

podem se tratar de greenwashing (LYON; MONTGOMERY, 2013), visando, dessa 

forma, criar uma imagem positiva do hotel para com seus fornecedores, clientes e 

comunidade. 
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Quanto ao crescimento na quantidade de pesquisas, Kang, Lee e Huh (2010) 

corroboram as conclusões de Holcomb, Upchurch, Okumus (2007), destacando que, no 

site Hospitality Net3, houve um crescimento nas publicações referentes ao tema: de 69 

publicações em 1999, para 139 em 2007. Reforçam, ainda, que organizações do segmento 

de hospitalidade como Hilton, Starwood, Starbucks e McDonalds passaram a 

disponibilizar relatórios sobre as ações relacionadas a sustentabilidade e RSC, com intuito 

de agir de forma transparente frente ao tema e criar uma boa imagem no mercado. 

Pesquisas foram realizadas considerando sustentabilidade ao retorno financeiro do 

empreendimento. Bader (2005) aponta que ações relacionadas à sustentabilidade podem 

contribuir financeiramente com o hotel, contrapondo questões apresentadas por Orsato 

(2006) e Porter e Kramer (2011). A autora destaca que há vantagens para o negócio, entre 

elas: promove a redução de custos e geração de receita adicional, melhora a estabilidade 

financeira a longo prazo, melhora a imagem e a gestão financeira promovendo 

credibilidade junto às entidades financiadoras e investimentos. 

Contrapondo Bader (2005), Kang, Lee e Huh (2010) destacam que há poucos 

estudos sobre a realidade da hotelaria e RSC relacionada ao desempenho financeiro, 

especificamente a análise dos impactos positivos e negativos. Os autores analisaram, o 

desempenho de organizações do segmento de hospitalidade de capital aberto, 

estabelecidas no mercado norte americano, dentre elas hotel, cassino, restaurante e 

companhia aérea. 

Os resultados demonstram que na hotelaria, cenário desta tese, a relação com RSC 

apresentam impacto positivo sobre o valor da organização (olhar de longo prazo), no 

entanto, não revelou impacto sobre a rentabilidade. Dessa forma, observa-se que o 

investimento em RSC deve ser considerado para o longo prazo, o que, para alguns 

empreendimentos, pode se tornar um obstáculo. 

Também com foco na relação entre gestão ambiental e desempenho financeiro, 

Claver-Cortés et al. (2007) desenvolveram uma pesquisa com objetivos de identificar as 

práticas ambientais dos hotéis e apontar uma possível relação entre essas práticas e 

retorno econômico, bem como o nível de comprometimento ambiental do 

empreendimento. Como objeto, a pesquisa contou com hotéis de 3 a 5 estrelas, 

independentes ou de redes, localizados em Alicante no sudeste da Espanha.  

Quanto aos itens pesquisados por Claver-Cortés et al. (2007), destacam-se: 

quantificação de custos ambientais e economia; treinamento e desenvolvimento de 

funcionários no tema; compras sustentáveis; argumentos sustentáveis abordados nas 
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campanhas de marketing e adoção de medidas para consumo adequado de energia e água. 

De forma geral, nas respostas, os itens relacionados à energia e água são os mais 

valorizados, o que reflete preocupação com redução de custos e despesas e pouca 

diversificação e abrangência das práticas. A partir da análise dos resultados, foram 

identificados três grupos: 

• Grupo 1:  caracterizados como hotéis proativos ambientalmente, com as melhores 

pontuações em todas as categorias pesquisadas. Quanto ao porte dos 

empreendimentos, são os maiores, mais luxuosos e de rede, e os que possuem 

maior número de certificações, ou seja, aqueles que têm maiores recursos 

financeiros, corroborando com as considerações de Hsieh (2012) e Rahman, 

Reynolds e Svaren (2012). 

• Grupo 2: caracterizam-se por possuírem ações e pontuações intermediárias. 

• Grupo 3:   caracterizados como ambientalmente reativos, o que leva à hipótese de 

que esses empreendimentos não apresentam interesse nas questões relacionadas à 

sustentabilidade. Na avaliação, os principais itens pontuados foram gestão da 

energia e água. Os hotéis desse grupo são os de categoria mais baixa e de menor 

tamanho, bem como com menor número de certificações, levando à hipótese de 

que possuem menos recursos financeiros. 

Claver-Cortés et al. (2007) concluem que há uma relação entre comprometimento 

com a gestão ambiental e número de certificações, tamanho do hotel e pertencimento ou 

não a redes. Sugerem, por fim, que os hotéis devem investir em ações com foco na 

formação dos gestores, enfatizando, principalmente, a relevância da gestão ambiental. 

Cabe ressaltar que a sugestão dos autores se relaciona com o desenvolvimento de 

competências para sustentabilidade, reforçando, mais uma vez, a relevância do tema de 

pesquisa da tese. 

Quanto a implementação da Gestão Ambiental, os autores destacam que esta pode 

gerar impactos diretos, relacionados à gestão do hotel, como a redução de custos e 

aumento de receitas. Já os impactos indiretos tendem a melhorar a competitividade do 

empreendimento por meio da conservação dos destinos no seu desenvolvimento a longo 

prazo.  

Ainda na Espanha, Aznar et al. (2016), analisaram a relação entre sustentabilidade 

e retorno financeiro, no qual concluem que não há evidencias que possibilitem estabelecer 

essa relação com clareza e, que apesar dos clientes considerarem o tema como importante, 

não o adotam como fator de decisão na escolha do hotel. Apontam que os hotéis devem 



49 

 

reavaliar a forma pela qual comunicam seu compromisso com a sustentabilidade, 

ressaltam ainda que os hotéis orientados para sustentabilidade contribuem de forma 

positiva para geração de empregos e desenvolvimento econômico.  

Relacionando a importância da gestão ambiental, Rodriguez-Antón et al. (2012) 

analisaram, a existência de sistemas de gestão ambiental (ISOs) na hotelaria da Espanha. 

Para tanto, foram pesquisados 294 hotéis de 3 a 5 estrelas que adotam necessariamente o 

sistema. A pesquisa evidenciou que, em função da existência de poucas normas na 

Espanha, a preferência é pela adoção das normas internacionais. O perfil do cliente 

aparece como relevante na pesquisa, sendo que o turista de lazer demonstra mais 

preocupação com o meio ambiente, elevando a preocupação e investimento na Gestão 

Ambiental, neste segmento.  

Ainda considerando práticas ambientais, mas no contexto Americano, Rahman, 

Reynolds e Svaren (2012) realizaram pesquisa analisando o que eles denominam 

“práticas verdes ou ambientalmente amigáveis” (p.720), as quais não envolvem custos ou 

são de baixo custo. A pesquisa foi realizada em 166 hotéis identificados por meio da 

American Hotel & Lodging Association. A análise envolve as práticas ambientais e estuda 

as diferenças relacionadas ao porte do empreendimento (se pertence a alguma rede e sua 

localização geográfica). Apresentam hipóteses que conectam adoção de práticas 

orientadas para sustentabilidade e a relação entre pertencer ou não a redes hoteleiras; se 

os hotéis maiores são mais propensos a adotar práticas sustentáveis e se hotéis localizados 

no Nordeste dos Estados Unidos tendem a adotar, de forma mais intensa, práticas 

ambientais. As práticas pesquisadas foram gestão de energia, redução de resíduos, 

reciclagem, educação dos funcionários e negócios verdes.  

Após a análise, Rahman, Reynolds e Svaren (2012) concluem que pertencer a redes 

proporciona adoção de práticas orientadas para sustentabilidade mais consistentes, 

confirmando novamente as considerações de Hsieh (2012). Com relação ao porte do 

hotel, os autores apontam que não há consistência, talvez decorrente da forma arbitrária 

na concepção da distribuição do questionário; a hipótese relacionada à localização 

geográfica também não foi confirmada.  

Na busca de comparações entre práticas orientadas para sustentabilidade, 

Bohdanowicz (2006) realizou pesquisa no contexto europeu, visando comparar essas 

práticas em dois países, Polônia e Suécia. Como hipótese, a autora aponta que questões 

geopolíticas relacionadas ao desenvolvimento do país podem interferir na preocupação, 

desenvolvimento, desempenho e adoção das práticas relacionadas à sustentabilidade.  
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A pesquisa demonstrou que há maior preocupação com sustentabilidade na Suécia 

(94.7%) do que na Polônia (82,3%), onde as principais ações retratadas foram 

direcionadas na seguinte ordem: gestão da água (reutilização de toalhas e tratamento de 

águas residuais), gestão de resíduos e gestão de energia. Já na Suécia, a prioridade 

identificada foi: gestão de resíduos, compras verdes (por exemplo, detergentes 

biodegradáveis), gestão da água e da energia. Bohdanowicz (2006) destaca que as 

diferenças na hierarquização talvez sejam decorrentes de legislação e da realidade de cada 

país. 

O resultado da pesquisa denota que, neste cenário, a sustentabilidade está ligada à 

melhoria do negócio, ao retorno financeiro ou à redução de custos, demonstrando que o 

tema muitas vezes não consta nas principais pautas de planejamento, ou, como já 

mencionado, no core business. A diferença de resultados entre os dois países pesquisados 

possibilita a conclusão de que os fatores geopolíticos, econômicos e culturais interferem 

nas práticas orientadas para sustentabilidade (BOHDANOWICZ, 2006). 

Relacionando pequenos empreendimentos e práticas ambientais, Tzschentke, Kirk 

e Lynch (2008) realizaram pesquisa na Escócia, com o objetivo de identificar fatores que 

promovem a adoção de práticas ambientais em pequenos hotéis.  

Os autores utilizam o termo verde para designar empreendimentos que adotam 

ações com o objetivo de minimizar o impacto negativo no meio ambiente e recursos 

naturais, bem como poluição. Como principais exemplos, são citados: reciclagem, 

treinamento sobre questões ambientais, gestão de energia e água, gestão da troca de 

toalhas e roupas de cama, envolvimento dos hóspedes nas ações, entre outros. 

As análises das entrevistas permitiram algumas considerações: os gestores que 

focaram na gestão de custo observaram na gestão ambiental uma oportunidade de 

melhoria; outros gestores identificaram a sustentabilidade como uma evolução do 

negócio. Observou-se, também, que a vivência decorrente do envelhecimento do gestor, 

contribui para que as questões ambientais sejam valorizadas. Valores pessoais também 

aparecem como relevantes.  

Nos empreendimentos de menor porte, a decisão pela adoção de práticas orientadas 

para sustentabilidade se relaciona mais a um estilo de vida, valores pessoais e ética do 

que realmente a uma decisão estratégica com foco no negócio. A visão do negócio ocorre 

em momento posterior, muitas vezes como consequência, o que se caracteriza como uma 

informalidade do processo de gestão (TZSCHENTKE; KIRK; LYNCH, 2008).  
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Ainda com foco em pequenas e médias empresas, Font, Garay e Jones (2016) 

estudaram fatores motivacionais para implantação de práticas orientadas para 

sustentabilidade em empreendimentos localizados em áreas protegidas na Europa. 

Destacam que essas organizações são gerenciadas pelos proprietários estabelecendo 

processo de gestão de comunicação mais informais.  

Os autores concluem que as três principais questões motivacionais são: proteção ao 

meio ambiente, estilo de vida (envolve os valores pessoais dos respondentes da pesquisa) 

concordando com Tzschentke, Kirk e Lynch (2008), e redução de custos. As barreiras se 

relacionam tempo disponível, custo envolvido, falta de demanda dos clientes, 

desmotivação, infraestrutura e falta de conhecimento e experiência (FONT; GARAY; 

JONES, 2016; PRUD´HOMME; RAYMOND, 2016). 

A pesquisa contribui ainda apresentando, a partir da amostra, as principais práticas 

orientadas para sustentabilidade adotadas, as quais foram segmentadas de acordo com 

TBL. Dimensão ambiental: utilização de produtos biodegradáveis; controle no consumo 

de energia e água; reciclagem de lixo e utilização de energia renovável. Dimensão Social: 

desenvolvimento da comunidade local; incentivo ao respeito pela língua e cultura local e 

colaboração em projetos sociais. Dimensão Econômica: incentivo ao consumo de 

produtos locais; contratação de mão de obra local e escolha de fornecedores que 

contribuam com o desenvolvimento local (FONT; GARAY; JONES, 2016). 

Prud´homme e Raymond (2016) desenvolveram um estudo em cinco hotéis 

localizados no Canadá, com o objetivo de apreender as práticas orientadas para 

sustentabilidade adotadas, motivações e possíveis barreiras, relacionando ao TBL. Os 

autores concluem que na maioria dos hotéis a pressão dos consumidores, as certificações, 

proteção ao meio ambiente e questões relacionadas à gestão de custos contribuem para 

adoção de práticas orientadas para sustentabilidade. Quanto as barreiras apontam falta de 

espaço físico, falta de conhecimentos especializados e investimento. Recomendam mais 

investimento na formação dos gestores quanto ao tema concordando com Hiesh (2010) e 

Rahman, Reynolds e Svaren (2012). 

A relação entre inovação, sustentabilidade e estratégia de marketing foi estudada 

por Horng et al. (2017), por meio de pesquisa quantitativa, na qual participaram 94 hotéis 

localizados em Taiwan e caracterizados como ecológicos. Os autores concluem que a 

relação entre os itens estudados é positiva, ou seja, a inovação e sustentabilidade 

contribuem com as estratégias de marketing, dessa forma recomendam que os gestores 

devem desenvolver ambiente propício para a sustentabilidade e estratégias de “marketing 
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verde”, pois estes podem ser fatores de decisão de compra por parte de hóspedes que 

valorizam o referido tema. 

Interligando sustentabilidade e atrativo em relação aos hóspedes, Berezan et al. 

(2013) desenvolveram um estudo com hóspedes de diferentes nacionalidades, no cenário 

de San Miguel de Allende, México. O objetivo foi identificar de que forma as práticas 

orientadas para sustentabilidade podem elevar a satisfação do hóspede e fazer que com 

ele retorne.  As hipóteses trabalhadas se relacionam a satisfação do cliente, retorno do 

hóspede e diferenças na satisfação do hóspede em relação a nacionalidade. 

Quanto aos resultados, os autores supracitados apontam que as práticas promovem 

impacto positivo junto aos hospedes e acarretam no retorno dos mesmos, todavia, 

constataram que as políticas de reciclagem causam impacto negativo, gerando 

constrangimento e insatisfação, também influenciando na intenção de retorno. Destacam, 

também, que a nacionalidade influencia na percepção das práticas orientadas para 

sustentabilidade, o que, a longo prazo, pode impactar nas intenções de retorno.  

Também considerando a relação hóspede e sustentabilidade, Barber (2014) realizou 

uma pesquisa com objetivo de identificar a preferência dos hóspedes por hotéis “verdes” 

(que se preocupam e atuam a favor da sustentabilidade) e se esses hotéis se diferenciam 

dos demais. Como conclusão, o autor destaca que há diferentes níveis de 

comprometimento e interesse quanto à sustentabilidade em relação aos hóspedes, o que 

indica diferentes padrões de comportamento quanto à escolha da hospedagem. Aponta, 

ainda, que a pesquisa indica que a adoção da sustentabilidade pode se tornar uma 

ferramenta de atração de hóspedes.  

Quanto à relação entre gestão ambiental e gerenciamento, Kirk (1995) realizou 

pesquisa nos hotéis de Edimburgo, visando identificar a postura gerencial em relação ao 

tema, bem como o equilíbrio entre política global e ação local, retomando o paradoxo do 

impacto gerado por um hotel ou uma rede, ou mesmo um grupo de hotéis em um destino 

turístico. 

O autor informa que dezenove hotéis apresentavam declarações escritas sobre 

gestão ambiental, destaca que não houve diferença nas respostas quanto ao hotel ser ou 

não pertencente à rede. Dos hotéis que expressaram políticas relacionadas à 

sustentabilidade, as mais frequentes foram: reciclagem de garrafas e latas, utilização de 

detergentes biodegradáveis, política de troca de toalhas e adoção de lâmpadas de baixo 

consumo. Os achados da pesquisa de Kirk (1995) demonstram concordância com as 

colocações de Hsieh (2010) e Coelho; Gosling; Gonçalves (2013), bem como pouca 
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evolução nas práticas e/ou considerações quanto à sustentabilidade (considerando o 

intervalo entre as pesquisas), denotando, ainda, uma limitação e uma relação direta entre 

sustentabilidade e práticas ambientais. 

Quanto as consequências das políticas ambientais, as respostas mais frequentes 

foram:  aumento da rentabilidade, elevação da satisfação do cliente, melhoria nas relações 

com a comunidade e sob a ótica do marketing, vantagem frente aos concorrentes (KIRK, 

1995). No entanto, o autor alerta que essas consequências devem ser consideradas como 

indicativos, pois, devido à amostra, não é possível generalizar os resultados. 

Considerando o exposto referente as práticas orientadas para sustentabilidade 

realizadas no exterior, observa-se que as mesmas são mais adotadas nos hotéis 

pertencentes a redes e se direcionam com mais ênfase as questões ambientais, 

caracterizando um “olhar” unidimensional, com práticas na sua maioria voltadas à 

consumo de energia e água, coleta seletiva, o que conota a necessidade de mais 

investimentos e reflexão, para um tema abrangente caracterizado como uma ideia-força. 

Não há um consenso quanto ao retorno financeiro dos investimentos e ao sucesso das 

estratégias de marketing verde, indicando pontos que necessitam de melhor investigação. 

No Brasil, as pesquisas caminham para identificar as práticas relacionadas à 

sustentabilidade, bem como fatores de sucesso no exterior, buscando entender relação 

com stakeholders, gestão ambiental e RSC. Como metodologia, observa-se, a partir das 

leituras realizadas, a predominância de pesquisas qualitativas, concordando com os 

resultados apresentados por Junqueira, Maior e Pinheiro (2011). Como cenário, 

encontram-se pesquisas focadas em cidades, estados ou regiões. Também há a distinção 

entre hotéis pertencentes a redes ou independentes. O foco principal da pesquisa é a gestão 

ambiental. 

Viera e Hoffmann (2010) apresentam pesquisa cuja proposta é descrever a relação 

entre os stakeholders e sua influência no desenvolvimento de práticas ambientalmente 

sustentáveis, em três hotéis localizados no Balneário de Camboriú (SC). 

Quanto à relação com os stakeholders, o hotel A possuía os clientes como os mais 

focados nas questões ambientais, já o hotel B apresentou os acionistas/dono e 

funcionários como os que tinham maior preocupação com o meio ambiente e, no hotel C, 

os mais interessados no meio ambiente foram os funcionários e a comunidade (VIERA; 

HOFFMANN, 2010). 

Considerando as práticas orientadas para sustentabilidade, os hotéis A e C 

apresentaram similaridades, enquanto o B apresentava ações mais efetivas. Os três 
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empreendimentos apresentam práticas ambientais tais como: separação do lixo, redução 

do consumo de água e energia, práticas de reciclagem e reaproveitamento de material, 

por exemplo, papel. O hotel B apresentava outras práticas, porém ainda com foco 

ambiental como: educação de funcionários e gestores sobre as questões ambientais; 

participação dos clientes nas campanhas de proteção ambiental e compra de produtos 

ecológicos (VIERA; HOFFMANN, 2010). 

Como obstáculo para implantação de ações voltadas à dimensão ambiental, foi 

apontada pelos três hotéis a falta de cultura organizacional que valorize e incentive essas 

ações (VIERA; HOFFMANN, 2010), reforçando que sustentabilidade requer 

transformação e ressignificação dos valores da organização. 

Coelho, Gosling e Gonçalves (2013), buscaram identificar “Quais fatores poderiam 

contribuir para o desempenho da hotelaria, considerando a sustentabilidade e a 

responsabilidade social corporativa? ” (p.649).   

Após a análise, os autores observaram que as dimensões social e ambiental tinham 

maior ênfase nas ações hoteleiras. No âmbito ambiental, o foco estava na economia de 

água e luz, reutilização de papel e reciclagem. No econômico, observou-se pouca ênfase, 

com citação da absorção da mão de obra local e qualificação de profissionais. No âmbito 

social, houve destaque para proteção à criança, doações para instituições de caridade, 

ligado a caráter assistencialista e filantrópico. Por fim, no âmbito cultural, foram citadas 

a conservação do prédio e objetos de época a o apoio a entidades culturais (COELHO; 

GOSLING; GONÇALVES, 2013). 

O resultado da pesquisa demonstra que a gestão hoteleira em estudo (hotéis em Belo 

Horizonte) não adotou de forma consistente ações voltadas à sustentabilidade. Da mesma 

forma, as ações relacionadas à RSC não estavam evidentes para os clientes, o que pode 

dificultar a escolha do hóspede por um hotel utilizando como critério a adoção de práticas 

orientadas para sustentabilidade (COELHO; GOSLING; GONÇALVES, 2013). 

Nas redes hoteleiras a RSC possui um caráter mais estruturado e profissional, o qual 

pode resultar em benefícios para o empreendimento. Os hotéis que possuem mais ações 

ou investimentos efetivos em sustentabilidade e RSC são aqueles que diversificam suas 

ações e abrangem maior número de dimensões (econômica, social, cultural e ambiental) 

(COELHO; GOSLING; GONÇALVES, 2013). 

Malta, Mariani e Arruda (2013) desenvolveram uma pesquisa na cidade de Campo 

Grande (MS), tanto em hotéis de redes como independentes. O objetivo da pesquisa foi 

identificar como as práticas orientadas para sustentabilidade são apresentadas na cidade. 
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A análise dos hotéis contemplou as dimensões econômica, social e ambiental 

(ELKINGTON, 2012). Foram analisados seis hotéis, três de rede e três independentes, de 

categorias similares, padrão mais elevado e com número de Uhs (unidades habitacionais 

designa os quartos no hotel) variando de 80 a 140. 

Os autores concluem que as práticas relacionadas à sustentabilidade são mais 

evidentes nos hotéis pertencentes às redes, corroborando com Claver-Cortés et al. (2007); 

Hsieh (2012); Rahman, Reynolds e Svaren (2012), e Coelho, Gosling e Gonçalves (2013) 

porém, ações relacionadas à sustentabilidade no setor hoteleiro da cidade de Campo 

Grande são pouco expressivas. Destacam que os gestores entrevistados não apresentaram 

respostas completas sobre o tema, além de que as ações se limitam às exigências legais 

ou que gerem economia, como caso de consumo de água e energia. 

De forma geral, pode-se destacar como práticas no segmento: transparência das 

ações do hotel; economia de energia; racionalização do consumo de água; reciclagem e 

aquisição de produtos ecologicamente corretos; remuneração condizente com o mercado 

e capacitação profissional (MALTA; MARIANI; ARRUDA, 2013). 

Com o objetivo de identificar a importância e as práticas relacionadas à gestão 

ambiental e responsabilidade socioambiental, Rodrigues et al. (2017) estudaram cinco 

hotéis localizado em Vilhena (RO). Da análise realizada chama a atenção algumas 

questões quanto a gestão ambiental: os hotéis adotaram as práticas motivados pelo 

cumprimento de legislação; indicam o custo como obstáculo na implantação;  há 

realização de acompanhamentos periódicos;  não estabelecem parcerias com cooperativas 

quanto a coleta de resíduos sólidos; não possuem tecnologia para tratamento de resíduos 

orgânicos; não reutilizam a água; racionalizam o consumo de energia, utilizam lâmpadas 

de baixo nível de consumo e sensores de presença. 

Observa-se pelos pontos destacados que os hotéis pesquisados se direcionam para 

o cumprimento da legislação, com a adoção de práticas mais corretivas do que 

preventivas, buscam acompanhar resultados, porém não consideram sustentabilidade um 

investimento. Para os autores, os hotéis pesquisados indicam a necessidade de busca de 

informações mais precisas e adoção de práticas mais substantivas.  

Sperb e Teixeira (2008), analisaram o perfil do empreendedor e das pousadas 

instaladas na Ilha do Mel e as ações adotadas com relação à Gestão Ambiental. Os pontos 

pesquisados se relacionam a água, energia e resíduos. O perfil do empreendedor se 

caracteriza por predominância masculina, com faixa etária entre 40 e 50 anos, residentes 

na própria ilha. Quanto às características do meio de hospedagem, observa-se 60% das 
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pousadas com 10 a 30 leitos e, na grande maioria, os donos trabalham na prestação do 

serviço. 

Relacionando as ações com os itens pesquisados, Sperb e Teixeira (2008) concluem 

que a prática mais efetiva é a economia de energia elétrica, talvez devido ao impacto 

financeiro dessa ação. Já as práticas relacionadas a água e resíduos são incipientes e pouco 

eficazes, como, por exemplo, fossas inadequadas e separação e utilização de resíduos de 

forma pouco organizada. Por fim, os autores concluem que a Gestão Ambiental na Ilha 

ocorre de forma a atender os interesses e direcionamento dos proprietários das pousadas, 

sem a devida preocupação com o meio ambiente. 

Sob a ótica da sustentabilidade como vantagem competitiva, Töpke, Vidal e Soares 

(2011) pesquisaram a relação entre o marketing ambiental e as ações de sustentabilidade. 

A pesquisa foi realizada no Rio de Janeiro – Região Turística da Serra Verde Imperial, 

em dois hotéis que constam no Guia Quatro Rodas e são indicados como sustentáveis. O 

hotel A faz parte do roteiro do charme e adota o Código Voluntário de Ética e de Conduta 

Ambiental (Agenda 21) e possui ações que visam reduzir o impacto no meio ambiente 

(uso de energia solar, separação e utilização corretas do lixo orgânico e inorgânico, 

filtragem de água por processo natural, aproveitamento da lenha, entre outros), bem como 

desenvolve programas para conscientização de funcionários e hospedes, enquadrando-se, 

dessa forma, no Sistema de Gestão Ambiental descrito pela ABIH. O hotel B caracteriza-

se como pousada, e não atinge as premissas propostas para Gestão Ambiental, uma vez 

que somente possui horta, reaproveitamento da lenha e reciclagem. Por fim, os autores 

recomendam uma melhor adoção de ações ambientais, principalmente as voltadas para 

educação e conscientização ambiental. 

Cabe ressaltar que os autores apontam que sustentabilidade pode se tornar uma 

vantagem competitiva, o que pode ser questionável pelas reflexões de Orsato (2006) e 

Porter e Kramer (2011). Dessa forma, podemos considerar que a sustentabilidade é um 

diferencial, na medida em que os hóspedes escolham o hotel por suas ações, porém não é 

possível relacionar de forma direta a vantagem competitiva e retorno financeiro. 

Silva, Agostin e Langoski (2015), com o objetivo de entender a maneira pela qual 

as redes têm desenvolvidos ações sustentáveis de forma cooperativa com seus associados, 

realizaram estudo de caso em uma rede hoteleira sediada em Porto Alegre. Tal rede 

abrange 22 empreendimentos situados no Rio Grande do Sul, Paraná e Amazonas.  

Mesmo com a adoção de práticas orientadas para sustentabilidade tais como: gestão 

dos custos, utilização de lâmpadas fluorescentes, conscientização dos clientes quanto à 
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troca de toalhas, chuveiros e vaso sanitário com baixo fluxo de água e reciclagem de lixo, 

os autores concluem que as ações são ainda pouco estruturadas, porém, há demanda dos 

associados e a ocorrência de ações de forma isolada. Identificaram, também, que as ações 

relacionadas à redução de custos são aceitas de forma mais favorável. 

Pode-se observar, pelo exposto, que as ações da hotelaria frente à sustentabilidade 

estão em fase embrionária tanto no Brasil como no exterior, e com medidas mais enfáticas 

no que diz respeito a gestão ambiental, principalmente àquelas que promovam algum tipo 

de retorno financeiro, contudo, deve-se considerar que alterações mais abrangentes são 

necessárias a longo prazo (BADER, 2005), porém para que o segmento  desponte em suas 

ações, faz-se necessário que os hotéis incorporem em sua cultura organizacional e core 

business a sustentabilidade como um valor organizacional.  

As discussões apresentadas nesta seção, são corroboradas pelas pesquisas de 

Prud´homme e Raymond (2016), e Santos, Mexas e Meiriño (2017), que realizaram 

estudo bibliométrico sobre o tema, no qual apontaram que a produção acadêmica no 

segmento privilegia a dimensão ambiental, fortalecendo dessa forma a necessidade de um 

olhar multidimendional proposto nesta tese.  

Cabe concordar que a sustentabilidade no Turismo, mais especificamente na 

hotelaria, é uma meta complexa de ser atingida, pois, como já exposto, os impactos que 

esta pode gerar no ambiente, na cultura, na sociedade e na economia, se analisados de 

forma isolada, podem não ser considerados significativos (KIRK, 1995; 

TZESCHENTKE; KIRK; LYNCH, 2008; RAHMAN; REYNOLDS; SVAREN,2012). 

É também relevante observar que há muitos conceitos que se entrelaçam nas 

pesquisas, ou muitas vezes se misturam, como pode ser observado com relação à 

sustentabilidade e responsabilidade social corporativa (RSC), sendo que, em alguns 

casos, a primeira está inserida na segunda e, em outros, a sustentabilidade se insere no 

contexto da gestão ambiental. Como consequência deste entrelaçamento, corre-se o risco 

de não haver investimento adequado na formação de profissionais para sustentabilidade 

e consequente desenvolvimento de competências, bem como não fica claro, no escopo da 

organização, quem são os responsáveis pelas práticas sustentáveis, fazendo, dessa forma, 

com que as pesquisas se direcionem mais aos Gerentes Gerais e proprietários dos 

empreendimentos, deixando uma lacuna com relação aos outros níveis de organização. 

Considerando a sustentabilidade como um conceito amplo que aborda temas como 

qualidade de vida, diversidade, redução da pobreza, atração e retenção de profissionais, 

entre outros, é fundamental que os hoteleiros e/ou profissionais que atuam no setor cada 
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vez mais agreguem conhecimentos relevantes quanto ao tema (HSIEH, 2012). Os 

treinamentos e as práticas na hotelaria devem incorporar, em seu contexto, os temas 

relacionados às dimensões da sustentabilidade discutidas na seção, para que, dessa forma, 

seja promovido o desenvolvimento de competências por meio da prática, reflexão e 

ressignificação. 
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2. Prática, reflexão e ressignificação como percurso para 

desenvolvimento de competência – Um olhar interpretativo  

Nesta seção, são abordados os conceitos de desenvolvimento de competências sob 

a lente interpretativista, a importância da prática para o desenvolvimento de 

competências, bem como sua relação com o contexto, mundo vivido (SANDBERG; 

DALL´ALBA, 2009). Quanto a relação de competência com o foco da pesquisa, também 

serão apresentadas as discussões sobre competências para sustentabilidade e 

competências na hotelaria. Este percurso é importante, uma vez que apresenta e aprofunda 

as relações que serão discutidas na análise das entrevistas digitais e vinhetas. 

Competência e prática são dois conceitos que se destacam no contexto 

organizacional, pois remetem ao desempenho do funcionário e, consequentemente, ao 

sucesso e competitividade da organização. No entanto, esses conceitos podem assumir 

vários significados, dependendo do contexto no qual são abordados ou da corrente teórica 

na qual eles são estudados. 

A prática pode ser considerada popularmente como um meio para o 

desenvolvimento e aprimoramento de competências. Mas de que prática se trata? Em que 

condições se manifesta? Como ela contribui para ou promove o desenvolvimento de 

competências? 

De acordo com Gherardi (2011), na linguagem cotidiana, o termo prática apresenta 

significados distintos, pode representar desde algo concreto até abstrato. Três significados 

são identificados no senso comum: a) como forma de aprendizagem, aprender a partir do 

fazer; b) como segmento de atividade; c) como processo/percurso para realizar 

determinada atividade. Prática é um termo polissêmico que carrega uma contribuição 

sociológica para os estudos do conhecimento organizacional (GHERARDI, 2011). Strati 

(2014b) sintetiza a polissemia do termo a partir dos seguintes aspectos:  um conhecimento 

situado – fenômeno local, mas ligado à globalização; uma expertise apresentada no 

desempenho que envolve a relação entre humano e não humano, conhecimento tácito, 

explícito e a compreensão estética. O autor ressalta ainda, a importância das regras, das 

práticas discursivas, cultura, artefatos e espaço organizacional e o “habitus”  (p.67) 

composto pelo lúdico, criatividade, habilidades pessoais, sendo que a comunicação 

organizacional do conhecimento se fundamenta na socialização da prática.  

O conceito de prática e seu entendimento por quem a pratica envolvem dois 

aspectos: ela deve ser sustentada por valores, princípios, regras e crenças e funciona como 
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um guia para ação. A reprodução da prática de forma contextualizada e com significado 

leva ao desenvolvimento das atividades como em um processo contínuo (GHERARDI, 

2011) e consequente desenvolvimento de competências. 

Os elementos básicos de teoria que aborda prática organizacional consideram a 

definição de prática como algo que pode ser aprendida de maneira socialmente sustentada 

e coletiva, sendo que a prática se diferencia da ação por ser recorrente. Essa recursividade 

favorece sua reprodução. No ambiente de trabalho considera-se que as práticas possuem 

significado compartilhado, que faz com que o indivíduo vá ao trabalho já conhecendo as 

atividades que deverá desempenhar, sendo que essas práticas serão reproduzidas 

diariamente. (GHERARDI, 2011). Cabe aqui destacar a recursividade na medida em que 

favorece o desenvolvimento de competências e reprodução de prática, como por exemplo 

ações sustentáveis ou socialmente responsáveis. 

Gherardi (2006 apud CAVALCANTE; BISPO, 2014) indica algumas 

características para prática que contribui com o seu entendimento ... 

... (a) a prática se refere à forma como os significados são atribuídos por 
determinado grupo de execução de atividades (situadas) e como o 
reconhecimento dessas atividades é obtido; (b) a prática se relaciona à 
fragmentação temporal em que um conjunto de atividades ocorre; (c) a 
prática é um fenômeno reconhecido socialmente; (d) a prática reflete a 
forma como o mundo é organizado; (e) a prática é dinâmica e inacabada 
(CAVALCANTE; BISPO, p.87, 2014). 
 

 Para o entendimento da prática, o conhecimento deve estar conectado ao mundo 

vivido (SANDBEREG; DALL´ALBA, 2009), o qual deve ser apreendido em sua 

totalidade, sua singularidade e situada no tempo (SANDBERG; TSOUKAS, 2011).  

Quando há reflexão sobre as organizações, sobre seu sucesso e sua diferenciação, 

um dos conceitos que se apresenta como significativo é a competência. Mas que 

competência? Em que contexto? E qual sua contribuição? E de que maneira ela é 

desenvolvida ou aprimorada? Qual sua relação com a prática? 

O termo competência se tornou parte do senso comum. Um indivíduo, em qualquer 

contexto, pode ou não ser caracterizado como competente. Essa caracterização, se 

considerada de forma simplista para o indivíduo, funciona no ambiente organizacional 

como um passaporte para o sucesso e desenvolvimento de carreira e, para a organização, 

como aumento de sua competitividade. 

Essa simplificação do conceito de competência no senso comum gera vários mal-

entendidos e falta de clareza nas respostas dos questionamentos apresentados 

anteriormente. Produz, ainda, definições de competência genéricas ou universais sem 
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considerar sobre qual competência se refere, em que contexto, qual sua proposta e de que 

forma são desenvolvidas. O desenvolvimento tecnológico, globalização, reestruturações 

organizacionais e mudanças de forma geral, tanto no ambiente interno, como externo, 

levam à necessidade de desenvolvimento de novas habilidades profissionais e, 

consequentemente, competências. No contexto organizacional, a competência no trabalho 

se apresenta como foco tanto para a área de recursos humanos, como para a gestão 

organizacional. A preocupação com o tema é decorrente, principalmente, da necessidade 

de compreender o desempenho no trabalho e de como elevá-lo, pois, relaciona-se com o 

aumento da produtividade (DALL´ALBA; SANDBERG, 2006; SANDBERG; 

PINNINGTON, 2009).  

Frequentemente a competência de que se fala está relacionada à visão racionalista, 

que tem início nos estudos de McClelland (1973), o qual considera que trabalhador e 

trabalho são independentes e que a mesma é constituída por atributos que podem ser 

desenvolvidos de forma isolada. Pondera, ainda, que, como a competência se relaciona 

ao desempenho, pode ser melhorada pelo processo de ensino e aprendizagem, e a carreira 

bem-sucedida pode estar associada ao sucesso que o profissional obteve ao longo de sua 

vida. Competência é uma característica que se relaciona com desempenho superior na 

realização de uma determinada tarefa (MCCLELLAND, 1973; BOYATZIS, 1982; 

SPENCER; SPENCER, 1993). 

As abordagens que focam competência e se baseiam em princípios racionalistas 

apresentam três vertentes: (a) orientadas para o trabalhador, competência entendida como 

atributos do trabalhador, envolve conhecimento, habilidade e atitude, com análise entre 

atributo e desempenho pelo olhar quantitativo e superior; (b) orientada para o trabalho, 

foco na relação das atividades para realização do trabalho, para posterior conversão em 

atributos; (c) multimétodo, competência como conjunto específico de atributos 

(SANDBERG,2000; SANDBERG; DALL´ALBA, 2006).  

Sob a ótica racionalista, o termo competência possui várias definições, entre elas: 

(1) como pré-requisito que permite uma prática em uma determinada ocupação; (2) como 

resultado e (3) como capacidade para exercer e cumprir uma tarefa, um trabalho 

específico (SANDBERG; PINNINGTON, 2009). 

 As correntes racionalistas consideram competência como entidade, atributo 

desvinculado do contexto (SANDBERG; PINNINGTON, 2009). As correntes estão 

sintetizadas no quadro 5.  
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Quadro 5-  Competência baseada em atributo 

Dimensão científica de 
Competência 

Conhecimento cientifico aplicado 

Dimensão tácita da competência 
Profissional 

Conhecimento fundamental que não pode ser explicitado, como 
andar de bicicleta, parte da aquisição dessa competência é 
adquirida fisicamente. 

Dimensão teórica de Competência 
(CHA) 

Conhecimento, habilidade e atitude (CHA) relacionadas ao 
trabalho eficaz. Representada pela corrente racionalista, com 
concentração nos atributos. 

Fonte: elaborado e adaptado pela autora com base em Sandberg e Pinnington (2009) 

Esta forma de considerar competência é resultado da simplificação que muitas 

vezes não representa a complexidade do contexto e dos indivíduos. Considerando a visão 

racionalista e o exposto, pode-se observar que a mesma se destina mais a identificar o 

perfil ou competências necessárias para determinado cargo. Como alternativa, há a 

abordagem interpretativa (SANDBERG, 2000, 2005). 

A principal característica da abordagem interpretativa é sua base fenomenológica 

que estabelece que indivíduo e mundo são indissociáveis, em função da experiência 

vivida (SANDBERG, 2000; 2005), ou seja, o processo de tornar-se homem efetua-se na 

correlação com o ambiente (BERGER; LUCKMAN, 1997). Trabalhador e trabalho se 

constituem como entidade pela vivência no trabalho. A compreensão da relação homem 

e trabalho, considerando sua prática, possibilita o entendimento e desenvolvimento da 

competência.  

2.1 Prática e Competência  

O atributo que estabelece relação com o trabalho não pode ser separado da 

experiência, mas relacionado a situação de trabalho específica. A maneira pela qual o 

indivíduo experiencia o trabalho se torna fundamental para a competência, a qual aciona 

os atributos no contexto e ainda se relaciona com o conhecimento tácito na realização da 

tarefa (SANDBERG, 2000), ou seja, a prática. 

Sandberg e Dall’Alba (2009), destacam ainda que muitas abordagens com foco na 

prática têm como base o life-world (mundo vivido). A perspectiva mundo vivido 

considera que a prática é constituída a partir da relação entre vida e mundo, favorecendo 

seu questionamento. Apresentam a noção de entrelaçamento entre a vida e os projetos dos 

participantes da prática, ou seja, o que o indivíduo é, seus valores e princípios são levados 

consigo para a prática de forma a contribuir com esta. Indivíduo e mundo não se 

dissociam, o mundo vivido é compartilhado com outras pessoas ou coisas (objetos e 

ferramentas) e possui vocabulário específico para identificar a prática, dessa forma o 
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contexto no qual a prática é executada torna-se um dos pontos centrais para o 

desenvolvimento de competências. 

Sob a perspectiva de mundo vivido, a prática pode ser conceituada como mundo 

habitado por indivíduos, composto e compartilhado por atividades, indivíduos, 

conhecimentos, equipamentos etc. (SANDBERG; DALL´ALBA, 2009), ou seja, para se 

estudar práticas organizacionais, demanda do pesquisador que este considere a inter-

relação dos componentes dessas práticas, no caso dessa pesquisa, orientadas para 

sustentabilidade (SANDBERG; TSOUKAS, 2011). 

Uma organização seria um mundo vivido (SANDBERG; DALL’ALBA, 2009). 

Dessa forma a prática deve ser contextualizada, incluindo o momento e em que condições 

ela é realizada, uma vez que, o que é válido para uma organização (mundo vivido) pode 

não ser para outra (SANDBERG; TSOUKAS, 2011). 

O significado do contexto no qual os indivíduos estão inseridos é compartilhado e 

a influência entre eles (indivíduos e contexto) é reciproca. Aqui, há presença da 

intersubjetividade, deve-se considerar que a prática se caracteriza como uma atividade 

situada (GHERARDI, 2014a), ou seja, da mesma forma que a competência, a prática deve 

ser contextualizada no tempo e no espaço. 

Existe reciprocidade entre prática e praticar, e o conhecer situado/contextualizado 

como uma realização da prática, tornando o conhecimento observável, em que é 

possível...  

... analisar e interpretar o conhecimento na prática como um fenômeno 
empírico e observável, ... a fim de desempenhar uma prática de 
trabalho, o contexto, a coletividade, as ferramentas e as tecnologias, e a 
linguagem são os recursos disponíveis para ação intencional 
(GHERARDI, 2014a, p.15).  

Dessa forma, a prática envolve o entrelaçamento entre o conhecimento suportado 

pelo ambiente e o mundo social e material, ou seja, o mundo vivido (SANDBERG; 

DALL’ALBA, 2009). Sendo assim, torna-se relevante que, ao desenvolver pesquisa 

empírica, a coletividade, as ferramentas, os discursos e a tecnologia envolvida devem ser 

considerados para análise. 

Tanto a prática como a competência envolvem interpretação/entendimento, nas 

quais ficam subentendidas as relações de subjetividade e valorização dos atributos 

simbólicos da organização. Destacam-se como pano de fundo o contexto e a cultura 

organizacional que interfere nessas interpretações. Dessa forma a cada interpretação pode 

ocorrer uma ressignificação da prática e consequente desenvolvimento de competência. 
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Como a subjetividade participa do processo pode-se considerar que indivíduos de acordo 

com sua história e o contexto no qual estão inseridos podem desenvolver competências 

em diferentes níveis com engajamento e comprometimento distintos. 

Para apresentar e discutir suas concepções sobre desenvolvimento de competências, 

Sandberg (2000) realizou estudo empírico na Volvo da Suécia, pesquisando 50 

engenheiros que atuavam na otimização de motores. Foram realizadas observações e 

entrevistas em profundidade, com o objetivo de identificar a possível variação nos 

conceitos de otimização na execução da tarefa. Nas entrevistas, duas questões básicas 

foram consideradas: o significado da otimização do trabalho e a definição de um 

otimizador competente. A análise teve como foco entender a concepção dos engenheiros 

sobre otimização. 

Foram identificadas três concepções de competência. Concepção (1) otimização das 

qualidades separadas; (2) otimização de qualidades que interagem e (3) otimização na 

perspectiva do cliente. As três concepções de competência se vinculam com a forma pela 

qual cada otimizador concebe e significa o trabalho, essas concepções originam uma 

variação na abrangência da competência, bem como uma hierarquia (SANDBERG, 

2000). 

Quando a competência é analisada sob a ótica da hierarquização, observa-se que o 

indivíduo que possui uma compreensão mais profunda do significado do trabalho e suas 

relações, é mais competente. Na pesquisa de Sandberg (2000), essa consideração foi 

corroborada pela avaliação dos otimizadores por seus pares. A diferença de profundidade 

na concepção pode se relacionar à formação e/ou comprometimento com o trabalho. As 

competências foram hierarquizadas de acordo com o comprometimento e significado do 

trabalho, o que permite ao profissional que está na categoria (3), descrita pelo autor, 

estabelecer relações entre os outros níveis, ou seja, ele será competente nas categorias (1) 

e (2). 

No discurso dos otimizadores, quanto aos mais competentes, fica evidente a 

presença de conhecimento tácito chamado de “truque”, que pode ser desenvolvido ao 

longo do tempo pela prática, no sentido da continuidade da execução da tarefa e pelo que 

Strati (2014b, p.72) denomina conhecimento estético, definido como “uma prática 

individual que marca as pessoas com a capacidade de usar as faculdades perceptivo-

sensoriais ”. 

A partir das considerações estéticas, há a produção do conhecimento sensível, o 

qual considera a experiência de cada indivíduo no mundo e revela a “interação contínua 
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entre o sujeito cognoscente e o outro” (STRATI, 2014b, p.63). O outro pode ser humano 

ou não humano e tem participação ativa na produção do conhecimento (SVABO, 2009; 

STRATI, 2014b). O conhecimento sensível destaca a diversidade entre os indivíduos e a 

possibilidade de empatia em relação ao outro. Este conceito contribui para elucidar de 

que forma e por que profissionais expostos às mesmas condições e investimento quanto 

ao trabalho desenvolvem níveis distintos de competências, conforme apontado na 

pesquisa de Sandberg (2000). 

A abordagem interpretativa contribui na medida em que discute o desenvolvimento 

de competência a partir das concepções e significados atribuídos pelo indivíduo sobre o 

trabalho, no caso específico desta tese, sobre sustentabilidade. De acordo com Sandberg 

(2000), os principais aspectos da abordagem interpretativa são: (a) que os atributos do 

trabalho não possuem significados fixos; (b) o significado se desenvolve pela maneira em 

que ele é concebido; (c) a concepção do trabalho define os atributos que devem ser 

mantidos ou desenvolvidos para realizá-lo.  

Além da concepção dos trabalhadores que originam diferentes formas e níveis de 

competências, há também a existência de uma hierarquia e a possibilidade do 

desenvolvimento de competências a partir da mudança nas concepções de trabalho. Os 

resultados da pesquisa apresentam duas possibilidades para desenvolvimento de 

competências: a partir da alteração da concepção de trabalho ou do desenvolvimento de 

uma nova forma de conceber o trabalho (SANDBERG, 2000). 

O autor destaca ainda que os estudos realizados por meio da pesquisa na Volvo não 

comprovam que experiência profissional e tempo definirão o crescimento na hierarquia e 

a complexidade da competência. Contudo, mostra que a diferença no desempenho está 

relacionada à maneira pela qual o indivíduo concebe e significa o trabalho, caracterizando 

a relevância dos aspectos subjetivos.  

Pode-se considerar que desenvolver competência significa compreender os 

negócios da organização e a si mesmo. Essa compreensão promove a lapidação no 

entendimento do trabalho, reforçando sua circularidade, bem como sua significação e 

ressignificação, isto é, para compreender o trabalho deve-se possuir uma pré-

compreensão sobre o mesmo, à qual é desenvolvida no processo de socialização do 

indivíduo no mundo por meio da educação, do lazer e do trabalho (SANDBERG; 

DALL´ALBA, 2006). 

Para o desenvolvimento de competências, as reflexões sobre as concepções de 

trabalho devem ser revistas, de forma circular. Não se deve, entretanto, desconsiderar 
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estratégias organizacionais voltadas ao desenvolvimento de competências, porém estas 

devem ser utilizadas para auxiliar na promoção da mudança da concepção do trabalho. 

Dessa forma, a prática reflexiva é uma estratégia para o desenvolvimento de 

competências. A reflexão deve ser conduzida por meio de desafios frente a situações 

problema, com perguntas direcionadoras, cujo objetivo é fazer com que o indivíduo 

perceba as limitações da concepção em uso, levando-o a uma nova concepção desejada 

(SANDBERG, 2000; SANDBERG; DALL´ALBA, 2006). 

A prática faz parte do processo de circularidade na medida em que se baseia em 

repetição de atividades (recursividade). É intencional, relaciona-se à produção e 

reprodução da sociedade, é realizada diariamente, e envolve ação socialmente sustentada. 

Na circularidade, novas práticas podem ser estabelecidas na medida em que o processo 

ou contexto podem ser alterados (GHERARDI, 2009; 2014), e, como consequência, 

novas competências podem ser desenvolvidas. 

Para o desenvolvimento de competências, os autores apresentam como um caminho 

possível o diálogo reflexivo, que tem como objetivo promover entendimento profundo de 

um tema. Trata-se de um esforço intelectual que permite a compreensão do cotidiano do 

trabalho, bem como sua alteração. Seu processo envolve questionamento que incentiva a 

reflexão por meio da dialética. No contexto organizacional isso significa promover 

espaços reflexivos, incentivá-los. Esse processo de questionamento para reflexão 

promove a significação ou ressignificação da experiência vivida e consequente 

desenvolvimento da competência. Dall´Alba e Sandberg (2006) complementam, 

destacando a importância do contexto e a circularidade da compreensão, sendo que a 

realização de uma tarefa depende de como ela foi realizada anteriormente e de sua 

compreensão. 

A comunicação por meio do diálogo, que pode ser reflexivo, resulta na cultura ou 

no novo valor/conhecimento que deve ser absorvido/praticado. Esse diálogo também se 

relaciona à influência e poder no contexto, dessa forma, afinar no discurso os códigos e 

conceitos necessários torna-se relevante (GHERARDI; NICOLINI, 2001) para a criação 

de espaço para o novo, aqui entendido como uma nova competência. No caso desta 

pesquisa, competência para a sustentabilidade. 

Sandberg e Dall’Alba (2009) ressaltam que as práticas podem variar, por exemplo, 

uma prática  voltada à sustentabilidade pode mudar de um país Ocidental para um Oriental 

-conforme verificado em pesquisa de Bohdanowicz (2006)  apresentada na seção anterior- 

em função de cultura, relação com comunidade, fornecedores etc. Este ponto alerta  e 
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sinaliza que uma mesma prática não pode e não deve ser aplicada de uma organização 

para outra de forma irrestrita, podendo gerar prejuízos, fracasso ou mesmo perda de 

credibilidade quanto a ação e/ou gestão, corroborando o conceito de antropofagia 

organizacional abordado por Wood Jr e Caldas (1998).  

A prática não existe sem seu praticante, este dá o tom, de forma que prática e 

praticante se tornam inseparáveis. Dessa forma, a característica relacional da prática é um 

componente central e envolve a ligação entre praticantes e ferramentas. O entrelaçamento 

com o mundo pressupõe engajamento nas atividades e atribuição de significado, tornando 

as atividades possíveis. “Mundos práticos não estão fechados, mas abertos e em constante 

evolução” (SANDBERG; DALL’ALBA, 2009, p. 1356), o que reforça o aspecto 

dinâmico do conceito, apresentando-o como um desafio tanto para o mundo 

organizacional como o acadêmico. 

Gherardi (2011) relaciona a prática à quantidade de conhecimento válido 

produzido, ou ainda ao pragmatismo na sua produção. A autora destaca que esta é 

relevante quando vinculado a circulação e transformação do conhecimento, por meio de 

sua utilização. Pode-se considerar que a circulação e transformação do conhecimento 

relacionam-se ao desenvolvimento e aplicação de competências, no caso deste estudo 

voltada à sustentabilidade. 

Quando se prioriza as práticas, favorece-se uma concepção transformadora de 

conhecimento, o qual passa ser mediado pelas interações. As práticas são formas de 

ordenação que promovem estabilidade, pois fazem com que aqueles que praticam emitam 

respostas de acordo com a norma do contexto (GHERARDI, 2014a).  Para efeitos desse 

estudo considera-se práticas voltadas à sustentabilidade, na hotelaria. 

Por fim, o foco da proposta de Sandberg (2000) não se relaciona prioritariamente 

ao atributo, mas sim à concepção de trabalho que o indivíduo possui, dessa forma, a 

abordagem interpretativa aponta que competência é dependente do contexto/cenário, no 

qual ela é estudada (SANDBERG, 2000; SANDBERG; DALL´ALBA, 2006), podendo 

acrescentar sua relação com a prática.  

Pela prática, o conhecimento é produzido, desenvolve-se, atualiza-se e até 

desaparece, não se pode separar/distinguir sujeito e objeto da prática, eles não se opõem 

mas existem em conjunto e se complementam, dependendo de seu entendimento no 

contexto (considerando tempo e espaço). Dessa forma, a ação competente ocorre em um 

contexto definido socialmente, economicamente e historicamente, que por sua vez 

também é influenciado pela prática, trata-se de um mundo dinâmico em transformação 
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(NICOLINI; GHERARDI; YANOW, 2003). Mesmo considerando as relações entre 

competência e prática, Sandberg e Pinnington (2009) ressaltam que as teorias que 

discutem competência apresentam um entendimento fragmentado do que vem a ser 

competência e prática no âmbito profissional, entre eles conhecimento, compreensão e 

ferramentas utilizadas, que se integram à competência e permanecem obscuros.  

A perspectiva relacional considera a importância dos conhecimentos teóricos e 

tácitos, além de outros atributos na construção da competência. A realidade relacional 

não é fixa, trata-se de “open – ended” socialmente negociado, as três abordagens 

dominantes que consideram essa perspectiva são: “ (1) baseadas na ação; (2) baseada no 

entendimento e (3) baseada na prática” (SANDBERG; PINNINGTON, 2009, p.1141) que 

são apresentadas no quadro6 

Quadro 6-  Perspectiva relacional de competência 

Competência como saber em ação Competência profissional considerada como adicional para o 
conhecimento que o indivíduo possui, foco na análise da ação 
competente, saber é inerente a ação.  
“Competência profissional desenvolvida na ação e é parte da 
ação em si” (SANDBERG; PINNINGTON, 2009, p.1141). 
Abordagem não explica como o conhecimento científico é 
incorporado e se relaciona com a ação. 

Competência como compreensão do 
trabalho 

Proposta de Sandberg (2000), trata-se de algo além do 
conhecimento científico e tácito. 
Competência constituída pelo compreensão e significado 
atribuído ao trabalho.  

Competência como prática Prática como central para o desenvolvimento de competência 
profissional, definida como um “sistema relacional social 
particular” (SANDBERG; PINNINGTON, 2009, p.1142). 
Conceito se relaciona à comunidade de prática e incorporação e 
sentido do objeto à ação (GHERARDI; NICOLINI; ODELLA, 
1998; GHERARDI; NICOLINI, 2001; SVABO, 2009). 
A competência pragmática que é desenvolvida nas comunidades 
de prática, trata-se de saber entender o processo comunicativo e 
estético, refletindo sobre implicações para ação por meio da 
apropriação de um vocabulário específico (GHERARDI, 2009). 

Fonte:  elaborado e adaptado pela autora com base em Sandberg e Pinnington (2009) 

As abordagens apresentadas são relevantes, porém a mais abrangente é a que se 

baseia em práticas, uma vez que “não só implica em conhecimentos teóricos e tácitos, 

saber em ação e compreensão do trabalho, mas também envolve artefatos e relações 

socais incorporadas em uma prática histórica mais ampla” (SANDBERG; 

PINNINGTON, 2009, p.1143). No entanto, essa abordagem não explica como estes 

aspectos da prática se integram e desenvolvem competência específica para o trabalho.  

O aspecto significativo relacionado à constituição da competência refere-se ao 

desenvolvimento sócio histórico da prática profissional ou mesmo das relações de 
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trabalho, uma vez que este dá significado à prática e consequente desenvolvimento de 

competência (SANDBERG; PINNINGTON, 2009). 

Destaca-se ainda que, “em relação à prática, incluindo sua intersubjetividade, 

natureza dinâmica e seu caráter pluralista, fornecem contraste marcante com os pontos de 

vista da prática subjacente e muitos modelos tradicionais de desenvolvimento de 

competências profissionais” (DALL´ALBA; SANDBERG, 2006, p.385). Sendo assim, a 

maneira pela qual a pratica é compreendida implica no significado que esta gerará e como 

será executada. 

Na organização ou contexto de trabalho, uma prática é reconhecida como uma 

maneira estabilizada de executar as tarefas, ela passa a ser institucionalizada e é 

responsável de forma normativa pelos praticantes e outros envolvidos (GHERARDI, 

2010), no entanto, quando desestabilizada (SANDBERG; TSOUKSAS, 2011), ou quando 

necessário esta pode ser alterada pela reflexão e nova competência pode se constituir. 

Para Gherardi (2014a), o conceito de prática tem aspectos relevantes: ação e 

conhecimento social devem ser considerados inseparáveis, o “estudo da organização 

prática do conhecimento” (p.6), estabelece relação entre os indivíduos e objetos 

envolvidos na prática, sendo que os objetos/ferramentas representam a materialização do 

conhecimento, uma vez que se tornam uma extensão do indivíduo que executa a prática 

e, portanto, aprende, dando sentido ferramenta e atribuindo um papel para este (SVABO, 

2009).  

Dessa forma aprender uma prática implica na participação em uma série de 

atividades com indivíduos específicos que reconhecem essa participação como 

competência. Neste ponto, fica evidente o desenvolvimento de competência a partir das 

práticas e sua estabilização (GHERARDI; NICOLINI, 2014), bem como há a 

convergência com o reconhecimento da competência pelo outro conforme aborda Le 

Boterf (2003). 

Para Svabo (2009), as ferramentas realizam a mediação entre o contexto em que a 

prática é realizada. A ferramenta é definida por sua participação na prática, dessa forma 

ela dá sentido para a mesma (SANDBERG; TSOUKAS, 2011). A materialidade participa 

da ação, uma vez que a atividade pode ser orientada pelo objeto. É possível a incorporação 

do objeto à ação, Svabo (2009) ressalta que objetos, além de promoverem a ordenação da 

ação, podem desestabilizá-la, gerando, dessa forma, uma nova ação, ou seja, uma nova 

prática. 
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O conhecimento é caracterizado como um processo, Sandberg e Dall’Alba (2009) 

complementam destacando que o know-how do indivíduo não está limitado aos aspectos 

cognitivos, mas se relaciona às práticas sociais nas quais está inserido, dessa forma, o 

equipamento/ferramenta utilizado na prática é definido pela intencionalidade com que é 

utilizado, ou seja, pelo significado atribuído a ele, como exemplo podemos relacionar a 

panela ao chef de cozinha ou os equipamentos de limpeza à camareira. 

Frente ao exposto, Sandberg e Pinnington (2009) buscam uma proposta de 

integração entre desenvolvimento de competências e trabalho.  Recorrem a Heidegeer 

(1927/1996), afirmando que jeito humano de ser oferece um conjunto de explicações 

integrativas do que constitui competência profissional.  Os autores propõem uma 

perspectiva sobre competência profissional com três esferas de análise: modo humano de 

ser; os outros em uma forma humana de ser; coisas no mundo humano do ser. 

O ser no mundo está relacionado com o envolvimento do indivíduo no mundo, 

sendo que este mundo pode ser comparado ao todo significativo em que o indivíduo vive, 

no caso desta pesquisa o mundo organizacional, especificamente hotelaria. Neste 

contexto, competência se relaciona ao fazer e ser; no caso de competência para 

sustentabilidade pode ser considerada o que pode ser realizado em comparação ao que é 

realizado, no sentido das atividades do trabalho e a utilização de recursos e ferramentas 

para tal. Envolve agir de forma sustentável e ser um indivíduo em essência orientado para 

sustentabilidade.  

Os outros na forma humana de ser caracteriza a relação com o outro, por exemplo, 

um hoteleiro se espelha ao atender o hóspede na sua relação com os outros profissionais 

que constituíram sua história, o mesmo podendo ser estendido quanto a sustentabilidade. 

Esta esfera é importante para a competência profissional, uma vez que o ser no outro 

define socialmente e individualmente como a competência deve ser constituída 

(SANDBERG; PINNINGTON, 2009). 

As coisas no mundo humano do ser são os objetos e ferramentas envolvidas na 

prática. Conforme descritas por Svabo (2009), podem ser equipamentos, acessórios e até 

maneira de se vestir. A relação que se estabelece é a utilidade dessas coisas na forma 

humana de ser. Quanto as coisas, não se considera suas qualidades, mas qual sua 

utilização, bem como são relacionadas às suas referências, por exemplo, faca de cozinha 

se relaciona a tábua (SANDBERG; PINNINGTON, 2009). Trata-se, também, do 

significado do objeto na prática como extensão do praticante (SANDBERG; TSOUKAS, 

2011). No caso da hotelaria e sustentabilidade, relaciona-se aos instrumentos de trabalho 
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e mesmo estrutura física do hotel, como as construções orientadas para sustentabilidade, 

que reaproveitam água da chuva. 

As relações realizadas pela materialidade estabelecem ordem e mudança e podem 

ser consideradas complexas, pois, da mesma forma que estabilizam a ação promovendo 

a reprodução, geram a instabilidade que, por sua vez, promove novas ações, consequente 

aprendizagem, e desenvolvimento de competências (SVABO, 2009). Para Sandberg e 

Tsoukas (2011) a relação praticante e ferramenta caracteriza o ser no mundo, 

caracterizando um entrelaçamento entre praticamente, os outros e as ferramentas. 

Sandberg e Dall’Alba (2009) complementam, apontando que há várias abordagens, 

porém, em função das características comuns que apresentam, podem ser denominadas 

de Teorias de Prática. Ressaltam que uma das características é o interesse em superar, 

buscar além da dualidade, como por exemplo: sujeito e objeto, mente e corpo, emoção e 

cognição, para tanto a ênfase das teorias está na relação entre esses aspectos. Outro ponto 

relevante é a consideração da prática como atividade dirigida pela interação na realização 

da atividade. Dessa forma, prática é considerada como atividade coletiva, 

compartilhamento de conhecimento, know how, e a relação do não humano com as 

atividades relacionadas à prática e, por fim, a personificação da prática por quem a 

executa (SANDBERG; DALL’ALBA, 2009). 

Sandberg e Pinnington (2009) apontam que a relação entre as três esferas 

apresentadas se torna uma opção para conceituar de forma integrativa a competência 

profissional no trabalho, conforme o quadro 7. 

Quadro 7-  Conceituação integrativa de competência profissional 

Esfera Competência Profissional 
Ser no mundo Sugere que é algo que não possuímos, algo que 

pode ser realizado e o é. 
Distingue e integra aspectos da prática, tais como 
auto compreensão, atividades essenciais do 
trabalho, pessoas e ferramentas. 

Outros na forma humana de ser Constituída socialmente a partir da vivência com 
os outros. 

Coisas no mundo humano de ser Ferramentas frente suas utilidades. 
Fonte: elaborado e adaptado pela autora com base em Sandberg e Pinnington, 2009 

A partir do exposto, alguns aspectos se tornam relevantes para definir uma 

competência, trata-se de um conceito que deve ser analisado de forma contextualizada, é 

importante que sua definição delimite claramente de quem se fala, ou seja, qual é o ator 

envolvido, o que significa e o que se espera daquela competência no cenário em estudo, 

quais ferramentas e práticas são adotadas. Neste caso, sustentabilidade no segmento 
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hoteleiro, quais os significados atribuídos pelos atores envolvidos e como as ferramentas 

se relacionam e são utilizadas. 

Para ilustrar e aprofundar suas proposições Sandberg e Pinnington (2009) 

realizaram pesquisa em uma empresa Jurídica Australiana, no segmento societário, com 

objetivo de investigar o significado e as práticas do direito societário e como estas podem 

integrar aspectos da prática em competências distintas. Inicialmente, os autores buscaram 

entender o contexto e atuação desses profissionais, posição destes na estrutura e, para 

tanto, estudaram sobre a organização e o trabalho realizado pelos advogados. 

Como participantes, selecionaram 22 advogados nos níveis júnior, pleno e sênior. 

Para coleta de dados, utilizaram entrevistas (para entender o mundo vivido) em 

profundidade com os sujeitos e parceiros destes, profissionais de RH da empresa, análise 

do currículo dos participantes, observações, análise das descrições de cargo e foram 

consideradas ferramentas como vestimenta, mobiliário, prestígio e status do escritório. 

Nas entrevistas, foram abordados significado da prática do direito, pessoas e ferramentas 

envolvidas e exemplos da prática. Nas análises, foram identificados quatro níveis de 

competências distintas hierarquicamente, com aumento da abrangência em cada nível, 

conceito semelhante ao descrito por Sandberg (2000).  

De acordo com a pesquisa, pode-se concluir que competência profissional se 

constitui por maneiras específicas do jeito humano do ser. Dessa forma, conhecimento 

tácito ou científico retratam um aspecto da competência, sendo que estes podem ser 

utilizados como ferramentas. Compreensão do trabalho, por sua vez, é um aspecto central 

da prática, mas não é suficiente para constituir a competência profissional (SANDBERG; 

PINNINGTON, 2009), para entender o desenvolvimento de competência profissional as 

três dimensões descritas -   o ser no mundo, outros na forma humana de ser e coisas no 

mundo humano de ser- devem ser analisadas. 

A maneira humana de ser leva a questionar as abordagens baseadas em prática, pois 

como a pesquisa mostra, é possível identificar variações na forma de praticar que 

acompanham a diferenciação de significação das esferas descritas, gerando dessa forma 

competências profissionais distintas. Pode-se considerar que as variações na forma de 

praticar são decorrentes dos aspectos únicos que constituem cada indivíduo e a maneira 

pela qual ele se relaciona com o mundo e com os elementos materiais e não materiais da 

prática.  

No ambiente organizacional, por meio do exercício da atividade profissional, os 

indivíduos produzem conhecimento a partir das ações, objetos, contextos, os quais se 
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recriam por meio das atividades dos envolvidos, bem como pela relação sócia- cultural. 

Dessa forma, o conhecimento é produto de “uma realização prática” contextualizada que 

é produzido e reproduzido (GHERARDI, 2014a), ou seja, trata-se de um processo 

dinâmico que envolve tanto o indivíduo como tudo que está ou se relaciona ao contexto. 

A prática ocorre em um contexto material e não material, quando está sob a 

condição e ação dos praticantes se “relaciona”/funciona de forma harmoniosa e sinérgica. 

As partes em relação ao todo, bem como o papel de cada integrante no contexto não é 

percebida e estabelece uma relação única, mas, se por algum motivo um elemento desse 

todo falha, há desestruturação da prática, fazendo com que ocorra a busca de novas formas 

para continuar a atividade (SANBERG; TSOUKAS, 2011). Pode-se supor que, 

dependendo do impacto e/ou o que falhou, inicia-se um processo de ressignificação do 

trabalho ou tarefa, desenvolvendo ou aprimorando uma competência. 

Para Gherardi (2009), não há mecanização da prática, a autora faz uma analogia 

com a música, sendo que, a cada interpretação que um instrumentista realiza, algo pode 

mudar, melhorando a música, da mesma forma, a prática. A partir dessa não mecanização, 

é reforçado o dinamismo da aprendizagem baseada em prática e a participação ativa dos 

envolvidos que fornecem o “tom” para aplicação e estabilização das práticas, o que condiz 

com as considerações de Sandberg e Pinnington (2009) e Sandberg e Tsoukas (2011) e 

Svabo (2009) quanto a participação dos elementos materiais. 

Relacionando o exposto à sustentabilidade e desenvolvimento de competências, 

pode-se considerar que, enquanto o indivíduo está envolvido e comprometido com as 

ações e estratégias adotadas sobre o tema, sua dedicação e sucesso tendem a aumentar, 

consequentemente sua competência se desenvolverá. Esse comprometimento leva à 

atribuição de significado para as ações e elementos materiais, dessa forma, envolverá 

desenvolvimento com produção de conhecimento e/ou mudança e geração de novos 

valores.  

A partir de sua proposta teórica e pesquisa, Sandberg e Pinnington (2009) propõem 

um modelo o qual foi adaptado, figura 1, para a pesquisa em desenvolvimento: 
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Figura 1 -  Competências Profissionais como forma humana de ser 
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Fonte: adaptado e traduzido pela autora com base em Sandberg e Pinnington (2009, p.1162) 

A figura representa a constituição da proposta desta pesquisa e suas relações. O 

mundo do ser, que é considerado o universo da hotelaria, representados por hotéis 

pertencentes a redes ou independentes.  

Quanto ao ser no mundo e entendimento no trabalho, a lente direciona-se ao 

hoteleiro e suas competências, suas relações estabelecidas com humano e não humano, 

enfim o contexto social no qual está inserido. No que diz respeito a competência 

profissional específica, o foco é a competência para sustentabilidade, como é 

desenvolvida, interpretada e seu significado para o profissional. As coisas no mundo do 
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ser serão representadas pelo material e não material da relação dos profissionais 

pesquisados com seu trabalho, especificamente as práticas relacionadas a 

sustentabilidade. As práticas voltadas a sustentabilidade e o contexto social neste caso a 

hotelaria e o hotel permeiam todas as relações descritas. 

Por fim, partindo da polissemia do conceito de prática discutido e apresentado ao 

longo da seção, prática para esta pesquisa será considerada como ação do profissional, 

fruto da interpretação e ressignificação individual e coletiva realizada em um contexto e 

socialmente sustentada a partir de programas e ações organizacionais repassadas aos 

envolvidos, no caso hoteleiros que ocupam cargo gerencial ou operacional, que atuam em 

hotéis independentes ou pertencentes a redes.  

Para competência profissional, será adotado a conceituação de Sandberg e 

Pinnington (2009) de que se trata de uma unidade pessoal e social, dinâmica, em constante 

construção, pressupõe formas de ser e é historicamente definida, com a contribuição da 

reflexão e ressignificação para seu desenvolvimento. 

Com objetivo de discutir os conceitos pesquisados e suas relações, as próximas 

seções abordam competência na hotelaria e competência para sustentabilidade. 

2.2 Competências na Hotelaria 

Cada organização, em seu segmento, deve identificar o que a diferencia. No 

segmento do Turismo, em específico para esta pesquisa, na hotelaria, um dos diferenciais 

está nos profissionais. Os funcionários, por meio de seus conhecimentos, habilidades, 

comportamentos são considerados essenciais para o sucesso dos empreendimentos 

hoteleiros (KUSLUVAN et al., 2010). 

Na hotelaria, a estrutura física e instalações podem ser facilmente reproduzidas pela 

concorrência, porém a prestação de serviços, representada pela qualidade e competência 

dos profissionais é difícil de ser copiada. Essa característica reforça a importância do 

capital humano (CHENG; WONG, 2015; BHARWANI; TALIB, 2017). Portanto, 

visando atender e superar as expectativas dos clientes, o hotel deve possuir funcionários 

capacitados e competentes que estejam preparados para prestar serviços sob medida, 

oferecendo experiências diferenciadas aos hóspedes (BAUM; AMOAH; SPIVACK, 

1997; CHAPMAN; LOVELL, 2006; KUSLUVAN et al., 2010). 

O turismo e a hotelaria estabelecem uma relação muito próxima com o mercado de 

trabalho, principalmente pela busca de profissionais disponíveis com as competências 

necessárias para o bom desempenho dos empreendimentos e a prestação de serviços com 
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qualidade. Assim sendo, a gestão das pessoas na organização torna-se uma função 

estratégica (BAUM; AMOAH; SPIVACK, 1997).  

Um dos desafios da gestão de pessoas na hotelaria é o recrutamento, que é elevado 

em função da alta rotatividade de profissionais. Quanto à seleção, o desafio está em 

identificar competências para atuar no setor (BAUM, 1990; BAUM; AMOAH; 

SPIVACK, 1997). Para Kusluvan et al. (2010), o recrutamento e seleção é o início do 

processo, mas também são importantes o processo de integração do novo funcionário à 

organização, para familiarização com a cultura organizacional e o treinamento e 

desenvolvimento com objetivo de desenvolver este funcionário para que o desempenho 

superior seja atingido. No entanto, o desenvolvimento de recursos humanos, e 

consequente desenvolvimento de competências para Baum (1990), Baum, Amoah e 

Spivack (1997) trata-se de uma ação de cunho reativo no segmento e com pouco 

planejamento, indicando a necessidade de mais cuidados e investimento. 

A prestação de serviços na hotelaria deve, sempre que possível, superar as 

expectativas dos clientes, pois essa superação contribui para que ele se hospede 

novamente no hotel. Uma característica deste tipo de serviço é que a produção e consumo 

são simultâneos e intangíveis (BAUM; AMOAH; SPIVACK, 1997; CHAPMAN; 

LOVELL; 2006, KUSLUVAN et al., 2010), dessa forma, a qualidade de desempenho de 

quem presta esses serviços deve ser evidente nesta relação, ou seja, o profissional possuir 

e ser reconhecido por sua competência na realização do trabalho. Sendo assim, para que 

a almejada competitividade e sucesso sejam alcançados, é necessária, além do 

treinamento e desenvolvimento, uma mudança na cultura organizacional (BAUM; 

AMOAH; SPIVACK, 1997) e domínio das práticas. 

No que diz respeito aos estudos na hotelaria, as pesquisas têm apresentado que há 

carência quanto a competência relacionada a gestão de pessoas, e, por se tratar de um 

segmento de prestação de serviços no qual a dependência do indivíduo é grande, esta 

carência se torna crítica (DIMMOCK; BREEN; WALO, 2003). 

As pesquisas e artigos que abordam o tema competência na hotelaria transitam 

sobre questões de competências gerenciais, as competências desenvolvidas ao longo da 

formação e quais competências se tornam importantes para atuação profissional, bem 

como adotam como base de desenvolvimento uma visão mais racionalista de 

competência, reforçando a importância do atributo e CHA (conhecimento, habilidade e 

atitude). 
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Dimmock, Breen e Walo (2003) desenvolveram pesquisa com objetivo de 

investigar competências gerenciais de estudantes de hospitalidade na Austrália. A 

pesquisa apresentou os seguintes objetivos: percepção dos estudantes relacionadas às 

competências de administração que eles possuíam no primeiro ano de formação; o 

desenvolvimento ou alteração da percepção do terceiro ano do curso e comparação das 

duas percepções. 

Os resultados apontaram que, na primeira fase da pesquisa, a competência 

comunicação se destaca como mais importante, seguida por habilidades interpessoais. Na 

segunda fase, as posições se invertem ficando habilidade interpessoais em primeiro e 

comunicação em segundo. Dimmock, Breen e Walo (2003) ressaltam, ainda, que, nas 

duas fases da pesquisa, os estudantes não consideraram relevantes as habilidades 

gerenciais. Como contribuição, pode-se afirmar que o estudo apresenta a importância do 

desenvolvimento gerencial ou competências relacionadas à gestão de pessoas do 

hoteleiro, reforçando a carência apontada pelos autores.  

Ainda com foco nas competências dos gestores hoteleiros, Bharwani e Talib (2017), 

realizaram uma revisão da literatura, por meio dos artigos publicados no período de 1988 

a 2015 com objetivo de apontar as principais competências que um gerente geral hoteleiro 

deve possuir. A partir da análise os autores identificaram quatro grupos de competências: 

- Cognitivas (contribuem na compreensão e ação sobre desafios): pensamento 

estratégico, criatividade e inovação; visão sistêmica, tomada de decisão, planejamento, 

análise crítica e gestão de mudanças. 

- Funcionais (contribuem na realização da prática): orientação para serviços, 

experiência profissional na área, gestão de alocação de recursos, gestão de crises, gestão 

de pessoas, relacionamento com stakeholders. 

- Sociais (manter e estabelecer relacionamento com outros atores): comunicação, 

inteligência cultural, capacidade de relacionamento interpessoal, gestão de conflitos e 

gestão da diversidade. 

- Meta Competências (permite que o gestor acompanhe seu próprio desempenho): 

inteligência emocional, iniciativa, diplomacia, gestão de equipes, ética e integridade, 

flexibilidade, autoconsciência e tenacidade. 

A pesquisa chama atenção pois contribui elencando uma série de competências para 

função gerencial, no entanto fica evidente que estas não necessariamente se aplicam 

somente para hotelaria. Outro ponto de destaque é que é possível associá-las a 

sustentabilidade, como por exemplo: gestão e alocação de recursos para projetos ou 
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práticas orientadas para sustentabilidade. Esta relação reforça o questionamento sobre a 

existência de competências específicas voltadas ao referido tema. 

Com objetivo de mapear a matriz de competências e contribuir na formação de 

hoteleiros, Baum (1990) realizou pesquisa no Reino Unido, por meio da replicação de 

uma investigação realizada por Tas (1988) nos Estados Unidos. Para o desenvolvimento 

do estudo, foram apontadas as competências que os autores supracitados consideravam 

como essenciais, de importância considerável e de moderada importância de profissionais 

em início de carreira. Baum (1990) relaciona competência com elevação de desempenho 

e capacidade de executar tarefas específicas. 

Foi observado que, nas competências indicadas, as relações humanas foram as mais 

significativas. Analisando as informações apresentada por Baum (1990), pode-se 

considerar que foram identificadas como competências essenciais as que se vinculam ao 

relacionamento com os hóspedes, bem como as que geram impacto no trabalho em si, 

dentre elas: gestão dos problemas relacionados ao hóspede com entendimento e 

sensibilidade; comunicação oral e escrita; respeito às regras de segurança e higiene; 

motivação para exercício das atividades; postura profissional; desenvolvimento de 

relação adequada com o hóspede. As competências apresentadas enfatizam a importância 

do fator humano para o sucesso do hotel, reforçando as considerações de Cheng e Wong 

(2015). 

Como competências de importância considerável, são citadas: identificar 

problemas operacionais, contribuir no planejamento operacional e estratégico, utilizar os 

equipamentos do front office com eficiência, possuir qualidades de liderança, manter 

padrões de ética e profissionalismo no ambiente de trabalho, entre outras. 

Como competências de importância moderada, apontam: auxiliar no 

desenvolvimento dos programas de segurança, auxiliar no desenvolvimento do programa 

de gestão de energia, promover o relacionamento cooperativo na gestão e processamento 

de check-in e check-out. 

Com relação as competências relacionadas à sustentabilidade, observa-se que nas 

competências apontadas na pesquisa de Baum (1990) é indicado gestão de energia, porém 

com importância moderada, demonstrando os primeiros olhares para o tema, conforme já 

citado por Saarinen (2006) e Holcomb, Upchurch e Okumus (2007), porém ainda de 

forma pouco significativa.  

Para apresentar a demanda e dificuldades com relação aos profissionais e 

competências na hotelaria, Baum, Amoah e Spivack (1997) apresentam pesquisa 
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realizada por Spivack (1997), que tinha como objetivo avaliar as lacunas entre as 

habilidades e necessidades no turismo e, consequentemente, na hotelaria. O estudo 

ocorreu na Espanha. O autor identifica que a principal lacuna se relaciona as 

competências como comunicação (língua materna e/ou outro idioma), relacionamento 

com o cliente na prestação do serviço, há destaque para crescente relevância dos temas 

ambientais e formação de profissionais. Os autores concluem que a competitividade no 

segmento se torna cada vez mais acirrada e, dessa forma, o investimento no 

desenvolvimento dos funcionários passa a ser condição para o sucesso da organização. 

Destacam-se, novamente, as questões ambientais a serem consideradas, porém com pouca 

ênfase.   

Com objetivo de refletir sobre a qualidade na formação de competências dos 

hoteleiros australianos, Chapman e Lovell (2006) discutiram e apresentaram quais são as 

habilidades e competência para um funcionário de cargo de base (inicial) que atende 

diretamente os hóspedes, denominado pelas autoras como linha de frente.  

Para desenvolver a pesquisa, promoveram uma discussão referente ao 

desenvolvimento de habilidades; no decorrer dessa discussão fica implícito que a 

habilidade compõe a competência. Destacam questões sobre a possibilidade do 

desenvolvimento de habilidades, a dificuldade de defini-la e apresentam o conceito de 

“habilidade chave” (CHAPMAN; LOVELL, 2006) que se trata de habilidades essenciais 

para desempenho de uma função. Desenvolveram um raciocínio relacionado a habilidade 

e a prática, a qual pode-se também relacionar ao conhecimento tácito ou mesmo truque 

descrito por Sandberg (2000). 

Há ênfase nas habilidades para os níveis básicos, nos quais os padrões de 

proficiência e qualificação indicam o profissional como competente ou não (CHAPMAN; 

LOVELL, 2006). Para ilustrar, os autores apresentam exemplos: como preparar cocktails, 

cortar cebola e dobrar um guardanapo.  

Analisando de forma detalhada o processo de dobrar guardanapos, as autoras 

destacam que só são necessárias as orientações básicas de como fazê-lo. Trata-se de uma 

habilidade motora, porém, quando a atividade é realizada e o guardanapo se torna um 

objeto decorativo que integra a atividade do profissional, passa a ser uma ferramenta 

como descrita por Sandberg e Pinnington (2009) e Svabo (2009). As autoras destacam 

ainda que, para a execução perfeita, há envolvimento emocional e pessoal, convergindo 

com a paixão descrita por Strati (2014a; 2014b).  
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Chapman e Lovell (2006) concluem que os hotéis na Austrália necessitam de um 

sistema que guie o desenvolvimento das habilidades dos funcionários, em função da 

complexidade de informações e níveis de atividades dos vários padrões de hotéis 

existentes.  As autoras criticam a ênfase das discussões na hotelaria, que se direciona para 

as habilidades passíveis de mensuração, o que leva à suposição de dificuldade de 

observação de atitudes, as quais acabam por serem desconsideradas. 

Olhando o hoteleiro por outra lente, Cheng e Wong (2015) realizaram uma pesquisa 

com objetivo de identificar as dimensões do profissionalismo na hotelaria de Hong Kong. 

As autoras norteiam a pesquisa considerando que profissionalismo se trata de valores 

individuais, orientação comportamental e atitudes relacionadas às competências 

comportamentais e técnicas e sua aplicação no trabalho. Observa-se, dessa forma, que 

competência está inserida no profissionalismo. As autoras distinguem competências e 

habilidades, da mesma forma que Chapman e Lovell (2006), e entendem que competência 

se trata de requisitos para o bom desempenho do trabalho reforçando a lente racionalista 

(MCCLELLAND, 1973; BOYATZIS,1982; SPENCER; SPENCER,1993). 

Quanto às competências na hotelaria, Cheng e Wong (2015) destacam que o 

profissional precisa apresentar tanto competências relacionadas aos conhecimentos 

operacionais, capacidade de se comunicar em vários idiomas e as competências 

específicas do departamento que atua. Pode-se citar como exemplo Alimentos & Bebidas, 

quanto ao conhecimento sobre carnes e seus cortes. Concluem que a paixão pelo trabalho, 

abertura para inovação, foco na equipe, autocontrole e ética são elementos importantes 

ao profissionalismo, o que leva a inferir que um funcionário competente tende a agir com 

profissionalismo quanto à sua conduta na organização. 

Quanto ao desenvolvimento profissional do hoteleiro, Agut e Grau (2002) 

desenvolveram pesquisa na Costa da Espanha com objetivo de identificar que tipos de 

competências os gestores identificam como necessidade de treinamento e 

desenvolvimento.  

Durante as entrevistas foram identificadas as competências técnicas e genéricas. Na 

análise, os autores indicam que os gestores consideram as competências técnicas como 

significativas, uma vez que se relacionam à execução do trabalho com qualidade e 

correção. Como necessidade de conhecimento, foi apontada a gestão financeira, seguida 

por análise de marketing e mercado.  

No que diz respeito à solicitação de treinamentos, Agut e Grau (2002) indicam que 

as principais necessidades são: utilização de ferramentas tecnológicas, idiomas e gestão 
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financeira. Como contribuição da pesquisa, os autores relacionam que o contexto e a 

prática também são importantes. 

Considerando a competividade organizacional, Alena (2013) realizou pesquisa na 

República Checa com objetivo de identificar as competências relevantes para o 

desempenho dos negócios, relacionando-as ao tempo de atividade do empreendimento, 

tamanho e desempenho financeiro. As seguintes competências foram identificadas a 

partir de entrevista com cinco gestores: relacionamento com os clientes, gestão de 

marketing, gestão financeira, gestão do ambiente interno e gestão do ambiente externo.  

De acordo com a autora as duas competências mais citadas foram gestão de 

marketing e do ambiente externo. Observou que a relevância da competência pode variar 

de acordo com as características do hotel. Chama atenção na pesquisa que a 

sustentabilidade não foi mencionada nos contextos interno ou externo, o que reforça a 

carência de estudos e a falta de percepção da relevância da sustentabilidade para sucesso 

da gestão e competitividade organizacional. 

No cenário brasileiro, há pesquisas relacionadas à competência na hotelaria, porém, 

pode-se observar que ainda há um caminho a ser trilhado, uma vez que, nas bases de 

dados nacional, poucos artigos foram identificados. 

Teixeira e Morrison (2004) pesquisaram pequenos empreendimentos hoteleiros 

localizados no estado de Sergipe. O objetivo da pesquisa foi “ avaliar o processo de 

aprendizagem por meio da análise das competências percebidas como necessárias ao 

desempenho dos negócios” (p.106). Estabelecem relação entre aprendizagem e redes de 

relacionamento. Quanto a habilidades/competências que consideram necessárias para 

gestão do empreendimento, destacaram (em ordem de importância): ...  

...facilidade de relacionamento com os hóspedes; saber lidar com os 
empregados; conhecimento de contabilidade e finanças; dedicação 
exclusiva ao negócio; conhecimento do tipo de negócio; experiência e 
capacidade gerencial; personalidade 
(versatilidade/dinamismo/perseverança/gostar); noções de 
impostos/parte burocrática/informática; marketing/conhecer o 
mercado/concorrência (TEIXEIRA, MORRISON, 2004, p.118). 
 

Os autores informam que os entrevistados alegam ter adquirido as 

competências/habilidades supracitadas na prática, e que a ocupação anterior à hotelaria 

contribuiu para o sucesso profissional. 

Em relação à participação em programas de treinamento, 60% informou que 

costumam participar, no entanto, os 40% que não participam justificam que não havia 

necessidade, “pois, a atividade hoteleira era prática e aprenderam fazendo...” 
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(TEIXEIRA; MORRISON, 2004, p.120). A prática é apontada como forma de 

aprendizagem, destacando a relevância do conceito defendido por Gherardi (2000, 2001, 

2009., 2010, 2011,2014). 

Os autores indicam que um obstáculo para aprendizagem é a atividade da hotelaria 

ser considerada simples, havendo desvalorização quanto a atividade e necessidade de 

desenvolvimento de profissionais. Observa-se, nas indicações dos entrevistados, a falta 

de clareza quanto a definição ou significado de uma competência, como exemplo, a 

citação de dedicação exclusiva ao negócio como uma competência. Outro aspecto 

relevante que pode ser observado na pesquisa são questões relacionadas à 

sustentabilidade não constarem nas respostas, considerando, inclusive, a localização dos 

empreendimentos pesquisados. 

Pequenos hotéis e pousadas se caracterizam por sua estrutura enxuta com 

profissionais multifuncionais. A multifuncionalidade na hotelaria é justificada, muitas 

vezes, pela estrutura, padrão do empreendimento e sazonalidade. Relaciona-se à 

capacidade do profissional em atuar com qualidade em mais de uma função (REIS; 

GUTIERREZ, 2008). 

Com este tipo de enfoque, multifuncionalidade, Reis e Gutierrez (2008) 

apresentaram discussão referente à importância das competências multifuncionais na 

hotelaria. Realizaram pesquisa em 8 hotéis de rede ou independentes localizados em 

Vitória.  

No desenvolvimento teórico do artigo, definem competência pela visão racionalista 

e enfatizam a importância do CHA (conhecimento, habilidade e atitude) sob a ótica de 

desenvolvimento de competências e desempenho (MCCLELLAND, 1973; BOYATZIS, 

1982; SPENCER; SPENCER, 1993). Distinguem, ainda, competências técnicas “saber e 

saber fazer” de competências comportamentais. Quanto a multifuncionalidade, os autores 

apresentam que se relaciona à polivalência na função. 

Como resultados, os autores concluem que há multifuncionalidade nas atividades e 

que esta é importante para competitividade na hotelaria. Destacam, ainda, que, para o 

bom desempenho dessa multifunção, é importante que ocorra mapeamento das 

competências funcionais necessárias ao empreendimento.  

Analisando as reflexões e trabalhos empíricos apresentados, observa-se a ausência, 

nas pesquisas, do foco em competência para sustentabilidade, bem como a mesma não 

desponta nem como tendência ou uma necessidade, o que reforça a lacuna identificada 

para tese e a relevância do tema. 
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Pode-se concluir pelo exposto que não há, à primeira vista, competências 

específicas para hoteleiros. Retomando as reflexões inicias da seção, competência para 

que? Em que contexto? Como exemplo, pode-se considerar a competência 

sustentabilidade, com preservação, desenvolvimento do entorno, patrimônio cultural, 

geração de empregos, entre outros (responde para que), no Turismo, especificamente na 

hotelaria (indica o contexto). 

Na seção seguinte, serão discutidos temas e conceitos relacionados à competência 

para sustentabilidade. 

2.3 Competências para sustentabilidade  

Cada vez mais, as organizações que buscam ações e planejamento voltados à 

sustentabilidade devem focar no desenvolvimento dos profissionais, alinhando suas 

estratégias e políticas de gestão de pessoas que incorporem mudança na cultura da 

organização e visem o desenvolvimento de competências individuais (PIRES; LUCAS; 

FISCHER, 2012). 

Competência para sustentabilidade é um tema importante tanto para academia como 

para organizações, porém, trata-se de um tema recente e composto por 

paradoxos/dicotomias e repleto de inconsistências entre a prática e o discurso 

(BRUNSTEIN; RODRIGUES, 2014). Trata-se de um tema que exige uma mudança nos 

valores organizacionais e ressignificação do trabalho pelos profissionais. 

As autoras complementam que, para abordar e refletir sobre o tema 

sustentabilidade, a organização não pode se limitar às questões de estabelecimento de 

normas e prescrições, demanda análise sócio histórica e entendimento do contexto. O 

desenvolvimento de competência para sustentabilidade envolve relações de poder e 

política, pois há necessidade de lidar com impactos na sociedade e empoderamento dos 

grupos envolvidos (BRUNSTEIN; RODRIGUES, 2014).  

Muitas pesquisas são realizadas com o objetivo de entender, identificar e 

desenvolver propostas que relacionam competência e sustentabilidade, porém observa-

se, de forma geral, uma dificuldade de identificar com clareza uma transformação do 

profissional por meio de desenvolvimento de competências sob a ótica da abordagem 

interpretativa, considerando as três esferas apresentadas por Sandberg e Pinnington 

(2009). 

Com objetivo de identificar competências chave para sustentabilidade, sintetizar 

contribuições de pesquisas e apresentar lacunas existentes, Wiek, Withycombe e Redman 
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(2011) realizaram uma revisão da literatura. A definição de competência abordada se 

relaciona a conhecimentos, habilidades e atitudes, enfatizando a corrente racionalista 

(MCCLELLAND, 1973; BOYATZIS, 1982; SPENCER; SPENCER, 1993). 

A revisão da literatura foi realizada pelo Google Acadêmico, com as palavras-

chave: sustentabilidade; desenvolvimento sustentável; ensino superior; competências e 

aprendizagem. Foram identificados 43 documentos com foco em competências e 

sustentabilidade (28 em periódicos e 15 relatórios). 

Quanto à revisão da literatura, os autores destacam que a mesma apresenta, listagens 

de competências importantes, porém são apresentadas de forma pouco abrangente e 

fragmentada, deixando de considerar como estas se incorporam ao trabalho. 

A partir da revisão, Wiek, Withycombe e Redman (2011) identificaram que a 

literatura converge em cinco competências chave, as quais, com sua integração, permitem 

a resolução de problemas relacionados à sustentabilidade, sintetizadas no quadro 8. 

Quadro 8 - Competências chave para sustentabilidade 

Competência  Relação com a sustentabilidade 
Raciocínio Sistêmico: capacidade de analisar 
situações complexas considerando diferentes 
aspectos (comunidade, entorno, economia etc.). 
Envolve compreender, verificar de maneira prática 
e articular seus componentes.  

Sustentabilidade: requer compreensão abrangente 
e sistêmica do contexto, seus impactos e relações 
existentes. Exemplo: análise da implantação de um 
hotel em determinada localização com 
predominância de recursos naturais ou pouco 
desenvolvimento de infraestrutura. 

Antecipatória: capacidade de analisar situações e 
fatos, comparando situações com objetivo de atuar 
preventivamente. 

Abordam questões da sustentabilidade, 
adicionando impactos não intencionais que podem 
gerar prejuízos no contexto.   

Normativa: capacidade de inserir conceitos como 
justiça, integridade e ética nas práticas adotadas. 
Essa capacidade se desenvolve a partir de 
conhecimento adquirido relativo a normas. 

Envolve mapeamento, aplicação e negociação de 
valores e princípios da sustentabilidade, com 
intuito de identificar o que deve ou não ser 
aplicado. 

Estratégica: capacidade de planejar e implantar 
mudanças e transformações na organização. 
Requer domínio sobre análise do ambiente interno 
e externo à organização, foco no mercado. Envolve 
a capacidade de fazer. 

Compreende planejamento e intervenção de 
estratégias para sustentabilidade, considerando 
mercado, barreiras, oportunidades, enfim os 
fatores que envolvem o tema. 

Interpessoais: capacidade de se relacionar com 
outros indivíduos, de modo a motivar, 
promovendo a colaboração no grupo. A 
comunicação, a empatia e a liderança têm especial 
importância para essa competência. 

Promove a integração e aplicação das demais 
competências identificadas. Promove a 
implantação de programas e pesquisas para 
sustentabilidade de forma participativa e resolução 
de problemas. 

Fonte: Elaborado pela autora com base de Wiek, Withycombe e Redman (2011) 

Pode-se observar, pelas competências apresentadas, que estas são relevantes para 

qualquer tipo de atuação profissional, no entanto, o que diferencia e/ou relaciona à 

sustentabilidade diz respeito ao foco no qual esta competência está relacionada e em que 

contexto se encontra, ou seja, retoma-se as perguntas de Brunstein e Rodrigues (2014, 

p.10), “competência para que? A serviço de quê? ”. 
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Wiek, Withycombe e Redman (2011) questionam que há pouca evidência prática 

na literatura que garanta o sucesso dessas competências quanto as ações, projetos e 

programas para sustentabilidade, porém, a literatura apresenta que a formação dessas 

competências na academia permite a resolução de problemas práticos. Ressaltam, ainda, 

a importância na combinação de competências quando se abordam as questões de 

sustentabilidade. Sob a ótica da combinação de competências, pode-se promover os 

seguintes questionamentos: Há uma competência para sustentabilidade que pode ser 

descrita e aplicada?  Ou competência para sustentabilidade pode metaforicamente - como 

o conceito de sustentabilidade - ser considerada uma competência “guarda-chuva” que 

envolve e abraça outras competências? 

Relacionando sustentabilidade, competência e inovação, Kleef e Roome (2007) 

apontam que a inovação contribui para superar os problemas ambientais causados pelas 

organizações e, para tal, discutem quais são as competências necessárias, bem como 

realizam uma revisão da literatura. Para os autores, competência envolve a organização 

do trabalho, comunicação e comprometimento dos trabalhadores e a entrega de valor para 

os clientes, relaciona-se diretamente com a competitividade. Com relação à 

sustentabilidade, os autores consideram a relação econômica, social e ambiental, tratadas 

por Elkington (1994, 2012), a inovação envolvida no processo de gestão de negócios 

sustentáveis envolve inovação radical, ou seja, mudança e renovação ampla. Kleef e 

Roome (2007) concluem que competência para inovação relacionada à sustentabilidade 

é específica e complexa, deve ser desenvolvida de forma a permitir que a profissional lide 

com vários atores envolvidos e com as políticas públicas. Envolve recursos como 

pensamento sistêmico, aprendizagem, desenvolvimento de modelos, capacidade de 

relacionamento interpessoal e estabelecimento de networking, concordando com as 

competências identificadas por Wiek, Withycombe e Redman (2011). 

A relação entre o conceito de sustentabilidade, as estratégias organizacionais e 

competências individuais é discutida por Pires, Lucas e Fischer (2012), para tanto, 

apresentam dois estudos de caso em organizações caracterizadas como referência no Guia 

Exame de Sustentabilidade - CPFL Energia e Promon. Observou-se que, nas duas 

empresas pesquisadas, sustentabilidade faz parte do planejamento estratégico, destaca-se 

como importante na cultura organizacional e no desenvolvimento de competências. Na 

CPFL Energia, as políticas de Recursos Humanos estão em consonância com as 

competências previstas para sustentabilidade. Na Promon, sustentabilidade aparece como 

um conceito transversal.  
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Em pesquisa realizada em 3 organizações localizadas no Paraná, Munck, Borim-

de-Souza e Zagui (2012), buscaram identificar a relação entre práticas de 

desenvolvimento sustentável e gestão por competências. Das três organizações, somente 

uma apresenta maior relação e clareza entre os conceitos estudados, sendo que nenhuma 

das três organizações possuem ferramentas para verificar as contribuições relacionadas 

às estratégias da sustentabilidade. Quando questionados sobre as competências 

necessárias e relacionadas ao tema, todos os entrevistados se mostraram surpresos. A 

pesquisa apresenta que a sustentabilidade não é tratada diretamente pela área de Recursos 

Humanos, mas sim por níveis mais elevados da estrutura organizacional, demonstrando, 

dessa forma, um discurso mais eficaz do que sua efetiva prática. 

Runhaar, Driessen e Vermeulen (2005) desenvolveram pesquisa com estudantes, 

relacionando a metáfora de um jogo esportivo, seus “atores” com a sustentabilidade e a 

competência política necessária de acordo com os papéis assumidos. O foco do trabalho 

direcionou-se para explorar as competências vinculadas com a elaboração e aplicação de 

políticas para sustentabilidade ambiental. Como competência, os autores consideram a 

capacidade de agir em determinada situação.  

Destacam que há uma mudança de abordagem com relação à sustentabilidade, 

deixando de ser top-down para assumir uma postura colaborativa, na qual todos 

participam, de acordo com a metáfora, cada participante do jogo assume seu papel. Pode-

se supor que essa mudança de cultura, no que diz respeito a sustentabilidade, promove 

maior engajamento dos funcionários e, possivelmente, desenvolvimento de 

competências. 

Dessa forma, treinador ou capitão passam a assumir a responsabilidade de elaborar 

as estratégias, bem como abordam os pontos fortes de cada elemento do grupo. Quanto 

aos jogadores, Runhaar, Driessen e Vermeulen (2005) apontam que estes devem ser 

treinados em técnicas mais relacionadas à prática, mas também devem conhecer questões 

da estratégia. A competência relacionada à capacidade de organizar políticas, processos 

e atuar frente a diferentes interesses são importantes para esse papel. Ainda na metáfora, 

há presença dos espectadores, que são representados pelos cientistas e pesquisadores, que 

observam e analisam o “jogo” para melhor compreendê-lo e elaborar alternativas de 

melhorias; para tanto, devem ser capazes de conhecer e analisar o contexto, o que pode 

ser comparada às competências antecipatória e sistêmica identificadas por Wiek, 

Withycombe e Redman (2011). 
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Mesmo com foco em estudantes, pode-se fazer uma analogia com os estudos de 

Runhaar, Driessen e Vermeulen (2005) e o ambiente organizacional, no qual o corpo 

diretivo pode ser comparado aos treinadores, os profissionais envolvidos na prática das 

políticas estabelecidas podem ser considerados os jogadores e os pesquisadores na 

academia retratam os espectadores. 

Desenvolver gestores para sustentabilidade envolve questionar o modelo de gestão 

adotado, principalmente aqueles que não valorizam nem oferecem espaço para reflexão. 

Esse processo reflexivo permite que uma nova forma de pensar e entender a 

sustentabilidade seja desenvolvida (BRUNSTEIN; RODRIGUES, 2014) e dessa forma 

ocorra mudança nos valores organizacionais. 

Uma pesquisa desenvolvida por Carvalho, Stefano e Munck (2014) teve como 

objetivo identificar competências na média gerência que possam contribuir com práticas 

orientadas para sustentabilidade, o campo da pesquisa foi uma indústria alimentícia 

multinacional. Destacam que é importante entender que as competências individuais dos 

gestores têm condição de promover o desenvolvimento econômico ambiental e social, 

proposto por Elkington (2012). 

A “competência voltada à sustentabilidade deve agregar à organização, ao 

indivíduo, à sociedade e ao meio ambiente” (CARVALHO; STEFANO; MUNCK, 2014, 

p.37). São elas: comunicação; orientação para o desenvolvimento pessoal e 

aprendizagem; orientação para a saúde; segurança e meio ambiente; visão sistêmica; 

tomada de decisão; gerenciamento de conflitos e inovação.  

Para a realização da pesquisa, a organização deveria atender dois requisitos: possuir 

práticas voltadas à sustentabilidade e possuir gestão por competências. Quanto aos 

resultados, foi observado que não havia ligação da área de Recursos Humanos com o 

desenvolvimento de competências voltadas à sustentabilidade. No que diz respeito às 

competências, nos gestores encontra-se em desenvolvimento a comunicação e inovação. 

Como atendidas, destacam-se gerenciamento de conflitos; tomada de decisão; orientação 

para desenvolvimento pessoal e aprendizagem; visão sistêmica; orientação para saúde; 

segurança e meio ambiente (CARVALHO; STEFANO; MUNCK, 2014). 

Visando estudar desenvolvimento de competências gerenciais sob a lente das 

competências societais, Brunstein, Scartezini e Rodrigues (2012) pesquisaram uma 

organização do segmento financeiro, com objetivo identificar o que é competência 

societal a partir de práticas de formação e desenvolvimento gerencial. Definida pelas 

autoras como “capacidade dos gestores de mobilizar ações em busca de responder às 
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questões que envolvem sustentabilidade nas organizações: responsabilidade social, 

diversidade, inclusão, qualidade de vida no trabalho, ética empresarial etc.” 

(BRUNSTEIN; SCARTEZINI; RODRIGUES, 2012, p.584). 

Concluem que a organização estava desenvolvendo um programa que 

proporcionava, sob o olhar de análise interpretativista, a reflexão e ressignificação por 

parte dos sujeitos, neste contexto, a sustentabilidade estava em posição de relevância e 

foco de desenvolvimento. 

Ainda com foco na gerência, Brunstein e Rodrigues (2014) investigaram o 

desenvolvimento de competências para sustentabilidade, buscaram entender como os 

gestores vivenciam a sustentabilidade nas ações do dia a dia. Para realização da pesquisa, 

foram realizadas entrevistas com 10 gestores (universidade corporativa, recursos 

humanos e departamentos) de uma organização nacional premiada quanto suas ações 

relacionadas a sustentabilidade.  

As autoras supracitadas apontam que o processo iniciado pela organização 

proporcionou experiências que pouco promoviam a reflexão e a ressignificação do 

sentido do trabalho. Além disso, havia muita descrença quanto ao significado do termo e 

da ideia que ele encerra. O significado de sustentabilidade para os gestores relacionou-se 

a um conceito contraditório, na relação discurso e prática. Essa contradição gerou 

insegurança e esta tornou-se obstáculo para o desenvolvimento de competência. 

Concluem que a sustentabilidade na organização não foi incorporada à cultura, 

permanecendo mais em ideias/discurso do que na prática, gerando um distanciamento 

entre ação e reflexão. 

Mochizuki e Fadeeva (2010) discutem a relação entre Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável e a abordagem por competências, por meio da análise do 

modelo por competências como forma de conseguir promover a transformação social e 

educação em relação à sustentabilidade. Desenvolveram seus estudos considerando à 

educação acadêmica direcionada para sustentabilidade e concluem que, ao invés de check 

list de competências, há necessidade de processos construídos em conjunto e 

contextualizados. Trata-se de sempre questionar quais são as necessidades que devem ser 

atendidas, em que contexto e com quais objetivos e, dessa forma, articular o 

desenvolvimento dessas competências por meio de programas educacionais. Esta 

consideração dos autores pode ser transportada para o ambiente organizacional e 

converge com a proposta da pesquisa que visa analisar o desenvolvimento de competência 

de forma contextualizada.  
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Sob a ótica fenomenológica, Almers (2013) desenvolve pesquisa com o propósito 

de compreender o que promove o desenvolvimento de competência para sustentabilidade 

em jovens adultos na Suécia, cenário no qual competência de ação é um dos objetivos 

globais de educação para sustentabilidade. Competência de ação é definida como ... 

... vontade e capacidade de influenciar as condições de vida, bem como 
estilo de vida, que envolvendo responsabilidade intergeracional e 
global, que necessariamente se constitui diferentemente em contextos 
culturais distintos. Ela inclui capacidade de agir com base em 
conhecimento que é sempre incompleto, e estar preparado para mudar 
decisões e ações quando envolver novos conhecimentos ou insights 
(ALMERS, 2013, p.118). 

Observa-se, a partir da definição, que se trata de um conceito dinâmico que envolve 

aprendizagem, considera o contexto e prática, trata-se de um processo. 

Por fim, pode-se observar pela pesquisa de Almers (2013), que valores pessoais e 

como o indivíduo experiencia e significa sua trajetória de vida pessoal e profissional 

contribuem diretamente para o desenvolvimento de competência para sustentabilidade, 

apresentando raciocínio similar a proposta de Sandberg e Pinnington (2009) de entender 

o ser no mundo. 

Munck e Souza (2009 e 2012) e Munck e Cella-de-Oliveira (2014) estudaram 

competência para sustentabilidade. Munck e Souza (2009) desenvolvem estudo 

bibliográfico com objetivo de propor um quadro de análise que permita a relação teórica 

entre os referidos temas.  

Destacaram a relevância da competência, pois esta favorece a ligação entre 

indivíduo e organização, dessa forma, a gestão por competências relacionada a 

sustentabilidade pode atender o interesse da organização frente a ações voltadas à 

comunidade, entorno, meio ambiente etc. Ressaltaram importância do desenvolvimento 

sustentável,  porém dependente de uma cadeia que evidencia seu dinamismo e 

complexidade relacionada à dimensão econômica, social e ambiental, reforçando a ideia 

de conceito integrador (SARTORI; LATRÔNICO; CAMPOS, 2014) abordado na seção 

referente a sustentabilidade.  

A partir da discussão sobre gestão por competências e as preocupações referentes a 

sustentabilidade, Munck e Souza (2012) desenvolveram estudo de caso com objetivo de 

identificar quais são as relações entre competência e sustentabilidade que favorecem o 

alinhamento desses conceitos, com objetivo de desenvolver os pilares da sustentabilidade. 

Para a pesquisa, buscaram organização na qual a gestão por competências esteja em fase 
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de implantação. A organização é do setor de produção de artefatos de concreto, com 11 

unidades. 

Os autores concluíram que a organização estava em estágio avançado de 

desenvolvimento, quando competência e sustentabilidade eram analisados 

separadamente. Porém, quando analisados em conjunto, foi identificado um 

descompasso, expresso nas entrevistas. Frente ao exposto, os autores indicaram que há 

necessidade de contemplar competências individuais, para, dessa forma, ligar o indivíduo 

à organização. Sugerem que a gestão de competências e sustentabilidade devem ocorrer 

de forma simultânea.  

 Numa pesquisa em uma indústria de baterias automotivas, Munck e Cella-de-

Oliveira (2014) discutem a ecoeficiência como uma competência e elemento de 

construção da sustentabilidade organizacional. Conceituam ecoeficiência na relação do 

desenvolvimento da sustentabilidade econômica e ambiental. Relacionam competência 

com CHA (conhecimento, habilidade e atitude) e o conceito de entrega abordado por 

Dutra (2001). 

Concluíram que a ecoeficiência tem relevância como competência para a 

sustentabilidade, e sua análise descortinou a presença de outras competências que 

contribuem para seu desenvolvimento, como, por exemplo, a comunicação. Cabe ressaltar 

que as conclusões dos autores permitem inferir que, quando se considera sustentabilidade 

e sua abrangência, as competências para sustentabilidade não serão promotoras de 

sucesso organizacional ou competitividade de forma isolada, elas necessitarão de um 

conjunto de competências que deverão ser acionadas para tal. 

Por fim, pode-se observar, a partir da construção da seção, que as pesquisas focam 

mais em identificar e conceituar competências para sustentabilidade do que analisar como 

essas implicam e repercutem na execução e gestão das práticas relacionadas a 

sustentabilidade, direcionando-se para  Sandberg (2000), quando destaca que olhar para 

as competências visando estabelecer o que é desejável não promove seu desenvolvimento 

a partir da compreensão e significação do trabalho, este exercício se presta simplesmente 

a descrever e prescrever um modelo a ser perseguido. 

A competência para sustentabilidade pode permitir melhor planejamento, 

desenvolvimento e aplicação de programas e ações voltadas para sustentabilidade, porém 

de acordo com Wiek, Withycombe e Redman (2011) gerir/ enfrentar problemas mais 

complexos que envolvam a sustentabilidade requer transformação nos negócios, no 

mercado de trabalho, nos modelos de gestão e, por fim, nas profissões. Essa mudança tem 
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como consequência uma alteração na forma de entender o trabalho e o papel deste na 

sociedade, concretizando, dessa forma, o processo de desenvolvimento de competências 

descritos por Sandberg (2000, 2005); Dall´Alba e Sandberg (2006) e Sandberg e 

Pinnington (2009).  

Considerando o exposto na seção, pode-se observar que, na verdade, não há uma 

única competência para sustentabilidade e sim múltiplas competências e o que identifica 

uma competência para determinado segmento profissional é o contexto e como o 

indivíduo interpreta e significa e ressignifica o trabalho, bem como sua aplicação no 

desenvolvimento de sua prática, neste caso, sustentabilidade. 
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3. Percurso Metodológico 

Retomando a metáfora da pintura de uma tela, essa seção aborda o percurso 

metodológico adotado para a realização da pesquisa, esclarecendo a maneira pela qual a 

pesquisa de campo foi conduzida e o conteúdo analisado.  

 Optou-se por um estudo qualitativo, a pesquisa qualitativa começou a aparecer no 

âmbito das investigações sociais a partir da segunda metade do século XIX, sendo que 

esta abordagem se desenvolveu nos Estados Unidos, no Departamento de Sociologia da 

Universidade de Chicago (1910 a 1940).  Esta não tem a preocupação em numerar, 

quantificar ou medir os fenômenos estudados, nem lança mão de instrumentos estatísticos 

para mensuração e análise dos resultados. Seu foco de interesse se apresenta na medida 

em que o estudo se desenvolve. Ressalta que a compreensão do objeto de estudo se dá 

pela perspectiva do sujeito de pesquisa (GODOY, 1995, 2013). 

  A pesquisa qualitativa permite exploração e reflexão contínuas, nas quais as 

possibilidades e indícios permanecem disponíveis até a fase final, permitindo análise de 

novos dados que emergem no processo de investigação e observação de eventuais vieses 

(DESLAURIES, 2008). Creswell (2010) destaca a possibilidade de utilização de 

diferentes procedimentos de construção e interpretação do conteúdo obtido, além disso, 

múltiplas fontes de obtenção de informações poderão ser adotadas pelos pesquisadores.  

A escolha da metodologia qualitativa para o desenvolvimento da presente pesquisa 

se justifica por Gephart (2004), que informa que este tipo de investigação se relaciona a 

como as experiências sociais são geradas, seus significados e representações produzidas 

em um contexto, ou seja, possibilita apreensão de atitudes, percepções que compõem o 

mundo vivido dos participantes da pesquisa (SANDBERG, DALL´ALBA, 2009).  No 

caso, vai ao encontro da problemática do desenvolvimento de competência para a 

sustentabilidade na hotelaria, a partir de Sandberg (2000, 2005); Dall´Alba e Sandberg 

(2006); Sandberg e Dall´Alba (2009), Sandberg e Pinnington (2009) e do estudo da 

prática de Gherardi (2000, 2001, 2009, 2010, 2011, 2014); Sandberg e Tsoukas (2011). 

 Na abordagem interpretativa, há relação entre a linguagem e a realidade, ou seja, 

sujeito e objeto se vinculam de forma inseparável em um contexto sócio histórico. Nessa 

abordagem, a realidade é socialmente construída por negociação constante entre os 

indivíduos. Dessa forma, o discurso se constitui de acordo com essa realidade 

(SANDBERG, 2005). 
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Como objeto de pesquisa da abordagem interpretativa, destaca-se o indivíduo ou o 

grupo vivenciando experiências em sua realidade; no caso desta pesquisa, o profissional 

atua na Hotelaria, expressando o conceito de mundo vivido (SANDBERG; 

DALL´ALBA, 2009) que interliga indivíduo e mundo, ou seja, mundo pessoal, 

profissional e as práticas relacionadas à sustentabilidade. Quanto ao objeto, é relevante 

apontar que não se trata somente da experiência vivida, mas do significado atribuído à 

experiência. Nesta abordagem, a verdade é inacabada, ela permanece em construção, o 

que demonstra a necessidade de estabelecer critérios para o conhecimento produzido 

(SANDBERG, 2005). 

Desenvolvimento de competências enseja um olhar para a temporalidade e a 

espacialidade. Depende das necessidades do contexto e das questões culturais, ou seja, 

cada situação pode ser vista como única. Dessa forma, estudar competências em um 

momento X de acordo com uma prática Y justifica a utilização da pesquisa qualitativa 

com abordagem interpretativa, uma vez que serão abordadas as práticas e seus 

significados no contexto em que são produzidos e reproduzidos (SANDBERG; 

TSOUKAS, 2011).  

Cabe ressaltar que as escolhas realizadas de instrumentos -entrevistas e vinhetas -  

e metodologia para o desenvolvimento da presente pesquisa são compatíveis com o que 

os autores assinalam como característica da pesquisa qualitativa de natureza 

interpretativista e com os objetivos propostos para este estudo, uma vez que oferece 

material para análise dos significados atribuídos para sustentabilidade e do mundo vivido 

(SANDBERG; PINNINGTON, 2009) no qual o hoteleiro está inserido.  

Para o desenvolvimento da presente pesquisa, foi adotada, como espelho, a pesquisa 

de Sandberg e Pinnington (2009), realizada em Organização Jurídica, na Austrália. Será 

considerado o seguinte percurso: 

a) Entendimento do contexto no qual os profissionais que participaram da pesquisa atuam 

-  foi concretizado por meio de perguntas relacionadas ao entendimento da hotelaria e do 

hotel, relacionando-os ao impacto quanto a sustentabilidade e a definição de um hotel 

orientado para sustentabilidade;  

b) Convite para participação da pesquisa para 300 profissionais que atuam na hotelaria, 

tanto em hotéis de rede como independentes que ocupam cargo técnico operacional ou 

gerencia e posterior agradecimento pela colaboração. 

c) Realização de entrevistas digitais, por meio de roteiro com 16 questões abertas ( 

Apêndice A) 
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d) Aplicação por meio digital de vinhetas (7) que retratam situações problema 

relacionadas à sustentabilidade (Apêndice B). 

 Na figura 2 a seguir, representa-se o processo de coleta de dados: 
 
Figura 2 -   Fluxo para coletas de dados 

 

 
 
Fonte: A autora (2017) 
 

No decorrer da realização da pesquisa, as reflexões e análise foram parte integrante 

para, se necessário, verificação e busca de novas informações, conforme processo 

pertinente à metodologia qualitativa, expressos na figura anterior.  

Em síntese, considerar a escolha do método qualitativo interpretativo para o 

desenvolvimento da tese se relaciona principalmente aos conceitos envolvidos, como o 

ser no mundo (SANDBERG; PINNINGTON, 2009), bem como o sentido, significado e 

ressignificação do trabalho (SANDBERG, 2000, 2005, DALL´ALBA; SANDBERG, 

2006), uma vez que se trata de um processo individualizado que se vincula à história do 

indivíduo no processo de trabalho e significação, ou seja, que sentido essa atividade  tem  

para ele, que espaço ocupa em sua vida. A mesma coisa se relaciona à prática, por ser 

considerado um termo polissêmico (GHERARDI, 2011), a mesma pode estar associada 

a simples reprodução de tarefas, mas trata-se de uma visão ingênua, pois, na medida em 

que o indivíduo está inserido em um contexto e possui uma história, tem um sentido para 

o trabalho desenvolvido. Nesse sentido, a prática não será uma mera reprodução e sim a 

execução de um conjunto de atividades com entrega individual, num contexto coletivo, 

considerando o comprometimento e engajamento para com a mesma, o que diferencia os 

profissionais e a forma como a competência é desenvolvida, tornando o processo único.  
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Percurso de investigação 

O desenvolvimento de um estudo científico envolve um olhar do pesquisador 

similar ao do artista, pois trata-se da execução de sua obra; como apresentado, 

metaforicamente, na introdução. Nessa etapa, a tela, as tintas e todo material necessário 

estão dispostos, sendo que a pesquisa, a análise, as conclusões e implicações são os 

detalhes cumpridos para que a obra fique pronta para ser exposta ao público e críticos. 

No caso de uma tese, para análise da banca e posterior apresentação para o meio 

acadêmico em congressos e artigos. Dessa forma, um estudo acadêmico demanda 

planejamento cuidadoso e olhar atento do pesquisador quanto ao percurso a ser trilhado, 

pois dele depende a reflexão e o cumprimento dos objetivos propostos. 

Antes, porém, de apresentar o contexto da pesquisa, torna-se relevante abordar o 

tema hotelaria. Duarte (2005, p.25) destaca que a “hotelaria teve a função inicial básica 

de alojar aqueles que, por estarem fora de seu lar, necessitavam de um quarto, uma cama 

e um bom banho”. Com desenvolvimento, o segmento buscou atrair e atender a demanda 

dos viajantes quanto ao consumo dos serviços hoteleiros em regiões turísticas (DUARTE, 

2005). 

A hotelaria está presente no percurso da história da humanidade, participando do 

desenvolvimento econômico mundial. Também está associada à atividade turística e a 

evolução tecnológica (PEREIRA; COUTINHO, 2007).  

Seu alcance é mundial, uma vez que há meios de hospedagens distribuídos nas 

mais diversas localidades - urbana, campo, montanha e litoral - com prestação e 

classificação de serviços distintas – pousado, hotel de luxo, hotel para negócios, entre 

outros -  e com objetivos para deslocamento/viagem dos mais variados, tais como: lazer, 

negócios, religião, saúde entre outros. Dessa forma pode-se considerar que tanto seus 

impactos como práticas têm amplitude considerável. 

Para Castelli (2003, p.56) uma empresa hoteleira é “uma organização que 

mediante o pagamento de diárias, oferece alojamento à clientela indiscriminada ”. O que 

caracteriza uma empresa hoteleira é a intangibilidade do serviço, seu consumo imediato, 

ou seja, não há possibilidade de armazenamento, a produção e o consumo do serviço são 

praticamente simultâneos (CASTELLI, 2003). Cypriano (2014, p.39) resume as 

características da hotelaria como “ intensivo em capital, sazonal, instável diante de 

oscilações no macro ambiente, de oferta rígida com alta necessidade de reinvestimento”. 

Os hotéis recebem classificação e tipologia, porém não há uma classificação única 

ou universal, cada país ou região possui seus critérios (CYPRIANO, 2014). Um hotel 
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pode ser classificado de acordo com seu tamanho, número unidades habitacionais/quartos 

(UHs) que possui e/ou receita anual (CASTELLI, 2003). Castelli (2003) apresenta três 

possíveis classificações: autoclassificação, classificação realizada por órgãos 

independentes e a classificação oficial. Os modelos mais utilizados consideram preço e a 

qualidade dos serviços. 

Dentre as várias possibilidades, os hotéis podem ser classificados quanto a sua 

administração: redes ou independente. Os hotéis pertencentes às redes se caracterizam 

pela administração de mais de um empreendimento, a gestão e procedimentos são 

padronizados para todos os empreendimentos vinculados à matriz (DUARTE, 2005; 

CYPRIANO, 2014). Os hotéis independentes configuram-se como empreendimentos 

menores com estrutura administrativa flexível (CYPRIANO, 2014). Destaca-se que esta 

classificação foi escolhida para identificar o tipo de hotel no qual os entrevistados atuam. 

Escolha dos Instrumentos de Coleta  

Para atingir os objetivos propostos na tese e desenvolver uma metodologia sob 

medida, o que de acordo com Bispo, Soares e Cavalcante (2014) também é possível para 

se pesquisar a prática, a escolha dos instrumentos deve se relacionar aos objetivos da 

pesquisa. Neste estudo, optou-se em desenvolver a pesquisa de campo em 2 etapas: 

entrevista digital e vinhetas. 

 

Entrevista Digital 

A entrevista digital (FLICK, 2009) direciona-se a possibilitar o mapeamento das 

práticas adotadas pelos hoteleiros, o mundo vivido (SANDBERG; DALL´ALBA, 2009) 

e as competências (SANDBERG, 2000; 2005; SANDBERG; PINNIGTON, 2009). Para 

a realização das entrevistas, foi utilizada a “pesquisa qualitativa online”, que é 

caracterizada pela utilização da internet. Neste caso, foi feito o uso da entrevista por e-

mail com roteiro previamente estabelecido (FLICK, 2009). A escolha dessa estratégia se 

justifica pela possibilidade de contar com um número maior de respostas, e assim uma 

maior amplitude de recolha de dados dos componentes contextuais, recurso metodológico 

benéfico para o pesquisador, motivo este que por si só já respalda a escolha da referida 

técnica. 

A forma de contato foi assíncrona, ou seja, a proximidade com o hoteleiro não 

ocorreu em tempo real. A comunicação foi realizada via e-mail, facebook e linkedin. No 

primeiro, foi enviado um convite para participação na pesquisa. Após aceite do hoteleiro, 

houve envio de e-mails, que consistiam inicialmente em um texto explicando a pesquisa 
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e o roteiro anexo ao mesmo com solicitação de envio de resposta e indicação de novos 

contatos.   Diferentemente do que o autor supracitado recomenda, o roteiro foi enviado 

completo no e-mail e os contatos seguintes foram para responder dúvidas e abordar a 

importância da pesquisa. Isto ocorreu uma vez que o convite para participar ou seja, 

primeiro contato com os participantes da pesquisa foi por meio do facebook e linkedin. 

Quanto à confiabilidade das informações, ao se optar pela via digital como 

instrumento de recolha de dados, Flick (2009) alerta que há riscos por não se conhecer 

parte dos respondentes. Neste caso, tal ameaça praticamente inexiste, pois, a autora 

mantém contato pessoal e/ou digital (facebook e linkedin) com os participantes, por serem 

ex-alunos da Instituição de Ensino em que trabalha e hoteleiros atuantes no mercado. 

O procedimento de envio e recebimento das entrevistas digitais ocorreu nos meses 

de maio a novembro/16, respeitando os critérios estabelecidos por Flick (2009), de 

solicitação para participação, concordância por parte dos entrevistados, agradecimento no 

recebimento e e-mail lembrando sobre a importância da pesquisa para as respostas 

pendentes. 

O roteiro possui 16 questões abertas, nas quais os entrevistados relataram 

textualmente suas respostas. A elaboração do roteiro de entrevista (apêndice A) deu-se 

no mês de abril/16, a partir do referencial teórico, pergunta de pesquisa, objetivo geral e 

objetivos específicos, com o intuito de apreender de formas distintas o indivíduo, o 

profissional hoteleiro, as práticas orientadas para sustentabilidade e o contexto no qual 

essas ações são desenvolvidas para, a partir daí, identificar o desenvolvimento de 

competências.  

Cabe ressaltar que este foi elaborado visando atingir os objetivos propostos no 

presente trabalho, bem como em todo o roteiro da entrevista foram solicitados detalhes, 

exemplos e histórias de vivências relacionadas à sustentabilidade com o objetivo de obter 

ou aprofundar as respostas. 

Para validação, o roteiro foi aplicado, no mês de abril/16, a 10 estudantes, do 5º e 

7º semestres do curso de bacharelado em hotelaria de uma instituição de ensino particular 

localizada em São Paulo, que já estavam atuando na área. A aplicação foi presencial e no 

momento da devolução do roteiro, a pesquisadora questionou sobre o preenchimento e 

entendimento das perguntas. Observou-se, nesta validação inicial, a necessidade de 

especificar algumas questões quanto práticas realizadas na vida pessoal e profissional dos 

entrevistados, participação em projetos e relatos de experiências. 
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Após a etapa de validação, o roteiro de entrevista foi ajustado e enviado por e-

mail para 10 ex-alunos da pesquisadora, que já estão formados e atuam na área, 

solicitando seu preenchimento e feedback, e, por fim, validado no mês de maio/16, 

quando, então, iniciou-se o envio para profissionais hoteleiros. Em junho/16, iniciou-se o 

processo de envio de e-mail relembrando a importância da entrevista digital para o 

sucesso da pesquisa.  

O processo de envio e recebimento dos e-mails foi conduzido de forma a garantir 

as respostas e confiabilidade das informações, e ocorreu até novembro/16. No total foram 

trocados 1086 e-mails. O processo de envio e recebimento dos e-mails encontra-se 

sintetizado no quadro 9. 

Quadro 9 - Troca de e-mails fase – entrevista digital 

Enviados Recebidos 
Roteiro de entrevista = 314 Roteiro de entrevista respondido= 126 
Agradecimento e lembretes = 556 Retorno informando a impossibilidade de 

responder e esclarecer dúvidas = 100 
Total = 870 Total = 226 

Fonte: A autora (2017) 

Com referência aos e-mails recebidos justificando impossibilidade de participar 

da pesquisa, encontram-se os seguintes argumentos: falta de tempo, promoção e novos 

desafios, férias, atuação em outra área e pouco conhecimento sobre as práticas orientadas 

para sustentabilidade. 

Vinhetas 

A escolha das vinhetas (HUGHES, 1998, BARTER; RENOLD, 1999; 

SPALDING; PHILLIPS, 2007) permite relacionar os relatos escritos com as práticas 

adotadas diante de situações voltadas à sustentabilidade e, dessa forma, discutir limites e 

potencialidades que despontam desse exercício comparativo. 

Na segunda fase da pesquisa foram aplicadas vinhetas - histórias que podem ser 

utilizadas em pesquisas qualitativas ou quantitativas (WILKS, 2004), que retratam 

situações do cotidiano dos entrevistados. Elas têm o objetivo de acionar percepções, 

atitudes e práticas na solução e análise da problemática apresentada ou a conduta adotada 

frente à situação, uma vez que as respostas retratam como o indivíduo responde à 

realidade, podendo promover a reflexão e melhorar a ação (HUGHES, 1998, BARTER; 

RENOLD, 1999; SPALDING; PHILLIPS, 2007). Nas palavras de Hughes (1999, p.383): 

Uma vinheta também é seletiva, produzindo um "instantâneo" de 
uma dada situação. Isso oferece aos participantes distância e espaço 
para fornecer uma interpretação discursiva no contexto de uma 
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vinheta. Onde esse "instantâneo" não oferece informações 
suficientes para que um indivíduo tome uma decisão ou forneça uma 
explicação - caracterizada por uma reposta "depende", o  contexto 
situado de uma vinheta pode ser usado para explorar os principais 
fatores de influência. 

As vinhetas podem ser utilizadas nas pesquisas sociais com três objetivos: (a) 

identificar e analisar ações tomadas em contextos específicos; (b) esclarecer julgamentos 

sobre assuntos ou temas específicos; (c) tornar menos pessoal a análise e explicação de 

temas polêmicos (BARTER; RENOLD, 1999). No caso desta pesquisa,  os três  objetivos 

foram atendidos (a) com a identificação e análise das práticas adotadas para resolução de 

situações envolvendo sustentabilidade no contexto da hotelaria; (b) julgamentos e 

decisões foram esclarecidos a partir da análise das vinhetas e (c) permitiu uma relação 

sobre o que os hoteleiros pensam e fazem com relação à sustentabilidade no seu dia-a-

dia. Para Spalding e Phillips (2007) a vinheta pode representar uma experiência prática, 

facilitando sua apreensão  com a teoria. Retrata o contexto e permite a captura de sua 

complexidade da forma mais próxima de sua realidade (WILKS, 2004), para essa 

pesquisa o mundo vivido dos hoteleiros (SANDBERG, DALL´ALBA, 2009) e o 

entrelaçamento com a prática (SANDBERG; TSOUKAS, 2011). 

Nas pesquisas qualitativas, tal abordagem direciona para os significados que são 

atribuídos para as situações, relacionando o discurso à prática (WILKS, 2004). Os 

participantes podem respondê-las ou analisá-las a partir de seu ponto de vista, ou sob a 

ótica de um personagem ou mesmo de seus pares (HUGHES; HUBY, 2004), o que no 

caso desta pesquisa foi considerado, uma vez que, em cada vinheta há perguntas que 

direcionam a resposta de acordo com o exposto pelos autores.  

As vinhetas podem ser utilizadas como complemento de outras formas de 

investigação visando aprofundar informações (HUGHES, 1998, BARTER; RENOLD, 

1999), para esta pesquisa a vinheta complemente a entrevista digital (FLICK, 2009) e se 

apresenta como um olhar para efetivação da prática frente às situações que envolvem 

sustentabilidade, pois, de acordo com Hughes (1999), a tendência é que suas respostas 

reproduzam o que é feito no cotidiano. 

Alguns cuidados na utilização das vinhetas são recomendados: as histórias devem 

ser passíveis de acontecer, evitando personagens, situações fora do comum ou exageradas 

e o contexto deve ser suficientemente claro para a situação ser compreendida (BARTER; 

RENOLD,1999); sua construção deve partir de histórias verídicas,  pois,  dessa forma, se 

tornam mais confiáveis e representativas (SPALDING; PHILLIPS, 2007); recomenda-se 
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que as vinhetas sejam curtas, para assim prender atenção e maximizar as respostas 

(HUGHES; HUBY, 2004). Hughes (1998) complementa alertando que dependendo do 

tema as respostas podem ser socialmente desejáveis e que os respondentes podem se 

identificar com os personagens das vinhetas. Destaca-se que esses cuidados foram 

considerados na construção das vinhetas utilizadas na pesquisa. 

Hughes (1998) sugere que as vinhetas podem ser enviadas aos participantes da 

pesquisa, o que foi adotado neste caso, uma vez que as mesmas foram encaminhadas por 

e-mail aos hoteleiros que responderam a entrevista digital (FLICK, 2009), primeira fase 

de coleta de dados. 

Quanto à sua construção, as vinhetas podem ser elaboradas a partir de músicas, 

histórias populares, verídicas ou fictícias (HUGHES, 1998). Nesta pesquisa, as vinhetas 

foram construídas a partir de (a) relatos colhidos em conversas com alunos e docentes de 

um curso de bacharelado em hotelaria, na capital de São Paulo, com os quais a autora 

convive seja como professora ou colega de trabalho, (b) adaptação de respostas da 

entrevista digital e (c) da tese de doutoramento de Novaes (2012). Dessa forma, todas são 

originárias de histórias verídicas, fator que, segundo Hughes e Huby (2004), tende a 

proporcionar respostas mais próximas da realidade.  

As sete vinhetas foram elaboradas no mês de setembro/16. A validação ocorreu 

no mês de outubro/16 em dois momentos. No primeiro, foi feita (a) aplicação presencial 

do referido instrumento a 10 estudantes do 5º. Semestre do mesmo curso de bacharelado 

em hotelaria, supracitado, os quais responderam por escrito presencialmente, e, em 

seguida, (b) averiguação quanto à dúvidas e dificuldades para a realização da tarefa 

solicitada. Após essa etapa, o instrumento, ora validado, foi enviado virtualmente para 10 

estudantes do 7º. semestre do curso de hotelaria, mencionado anteriormente.  Todos os 

estudantes que participaram da validação atuam em hotéis como estagiários ou efetivos. 

O procedimento de envio e recebimento das vinhetas ocorreu nos meses de 

novembro e dezembro/16. Para garantir a confiabilidade das respostas e a relação entre 

discurso e prática, as vinhetas foram enviadas para os 115 hoteleiros que responderam a 

entrevista digital. Em fevereiro/17 iniciou-se o processo de envio de e-mail relembrando 

a importância das respostas. Foram recebidas vinhetas analisadas até jun/17. 

No total, foram trocados 253 e-mails. O processo de envio e recebimento dos e-

mails encontra-se sintetizado, no quadro10: 
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Quadro 10- Troca de e-mails fase - vinheta 

Enviados Recebidos 
Vinhetas para análise = 115 Vinheta analisada = 43 
Agradecimento e lembretes = 138 Retorno informando a impossibilidade de 

responder e esclarecendo dúvidas = 26 
Total = 253 Total = 69 

Fonte: A autora (2017) 

Procedimento de análise 

O material coletado na pesquisa de campo (entrevista digital e vinhetas) é apresentado, 

analisado e discutido separadamente, sempre com objetivo relacionar as experiências, 

práticas e significados.  A necessidade de interpretação dos dados fez com que a análise 

qualitativa ganhasse destaque na Metodologia Qualitativa. Considera-se que, nesse 

processo de análise, o pesquisador tem como objetivo apreender o que está implícito nos 

fragmentos recortados dos materiais coletados (GODOY, 1995, 2013). 

 Pode-se considerar que os relatos escritos nas entrevistas e as análises das vinhetas 

representam experiências, histórias, cujos materiais empíricos expressam as vivências, as 

práticas e as percepções dos hoteleiros sobre a sustentabilidade.  

Em cada uma das 7 vinhetas, a análise da situação-problema foi direcionada por 

questões, porém essas não impediram que os hoteleiros fossem além do prescrito no 

instrumento. Dessa forma, tanto nas respostas das entrevistas como nas análises das 

vinhetas, os participantes   apresentam os significados dos fatos contados, no caso desta 

pesquisa, “como significam” a sustentabilidade e suas práticas. 

A estratégia para análise implica identificar elementos comuns, similares ou 

divergentes nas respostas dos participantes da pesquisa. A interpretação se direciona para 

o que é contado, centrando-se em seu significado.  

As etapas do procedimento de análise consistiram na: 

 (1) Organização dos Materiais (TRIVIÑOS, 1987) -Na medida em que as 

entrevistas foram recebidas, as informações básicas dos entrevistados, como idade, 

formação, tempo de experiência, cargo, perfil do hotel em que atua, entre outras foram 

alimentadas numa tabela, (apêndice C), que sintetiza as características gerais dos 

hoteleiros entrevistados. Para auxiliar a análise do material obtido, os participantes que 

colaboraram com a pesquisa receberam cada um, códigos específicos, conforme a área 

em que atuam - gerencial G -  ou operacional – O -  e o tipo de empreendimento, se em 

hotel de rede ou independente.  A numeração (1, 2.3...) simplesmente identifica a ordem 

de recebimento dos materiais enviados.  
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(2) Leitura Flutuante - Para se chegar aos eixos de análise, suas relações e 

significados latentes (TRIVIÑOS, 1987; MNAYO, 2004), optou-se por realizar um 

processo de “leitura flutuante ... Consiste em contato exaustivo com o material... 

(MINAYO, 2004, p.209). Essa leitura também contribuiu organização do material para a 

análise, uma vez que esta permite contato com o material coletado de forma global, com 

objetivo de apreender as principais ideias, para num segundo momento sistematiza-las 

(CAMPOS, 2004).  

Após essa ordenação dos participantes, iniciou-se um processo de leitura das 

mesmas. Na primeira leitura teve como objetivo perceber que tipo de resposta por escrito 

os participantes ofereceram. Neste primeiro momento observou-se desde respostas mais 

breves e sucintas que podem indicar falta de tempo ou mesmo um reflexo do tamanho do 

roteiro, vivência em relação ao tema; até aquelas respostas mais detalhadas e recheadas 

de exemplos pessoais, que indicam maior cuidado e preocupação com conteúdo. 

(3) Levantamento de Pontos em Comum e Divergentes - Nessa fase, foi realizada 

uma nova leitura das respostas das entrevistas , agora não mais o roteiro inteiro, mas sim, 

pergunta por pergunta em cada roteiro, tomando por base os pontos norteadores do 

desenvolvimento da tese, , quais sejam,  Mundo Vivido (SANDBERG; DALL´ALBA, 

2009), Competências (SANDBERG 2000, 2005; SANDBERG; PINNGTON, 2009) e 

Prática (GHERARDI, 2000, 2001, 2009, 2010, 2011, 2014; SANDBERG; TSOUKAS, 

2011).Dessa forma tem-se a seguinte distribuição: Feita a identificação dos componentes 

que seriam analisados nas entrevistas retomou-se as leituras, agora considerando os 

pontos indicados na figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 

Figura 3 – Eixos de Análise 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2017) 

 

O objetivo desta fase da análise foi agrupar os relatos escritos de acordo com a 

semelhanças e divergências visando direcionar e aprofundar a apreensão do que foi 

expresso pelos hoteleiros. Nas análises a opção foi por apresentar agrupados as 

informações semelhantes para dessa forma promover o diálogo com a literatura e 

entendimento do significado expresso, mesmo nas entrelinhas, o que para Triviños (1987, 

p.162) trata-se de “desvendar o conteúdo latente” expressos pelos relatos escritos. As 

práticas e suas relações (coletividade, recursividade, interdependência) foram pano de 

fundo, uma vez que é por meio delas que buscou-se apreender que tipo de competências 

são desenvolvidas. A preocupação com as relações entre os eixos e as entrevistas destaca 

que a preocupação está além da frequência com a qual são retratadas, mas a lente se 

direciona para as relações que os eixos identificados como norteadores mantém entre si 

(MINAYO, 2004). 

A figura 4 a seguir sintetiza o percurso da análise das entrevistas:  

 

Mundo Vivido 
(SANDBERG; 
DALL´ALBA, 

2009) 

Ser no Mundo 
(SANDBERG; 

PINNINGTON, 2009) 

Competências na 
Hotelaria 

(SANDBERG; 
PINNINGTON, 2009) 

Práticas orientadas 
para sustentabilidade 

- Definição de sustentabilidade 
- Hoteleiro orientado para 
sustentabilidade 
- Hotel orientado para 
sustentabilidade 
- Impacto da hotelaria 

- Competências 
- O hotel no desenvolvimento 
das competências 
- Participação em projetos e 
comitês 

- Práticas Pessoais e 
Profissionais 
- Ferramentas 
- Políticas hoteleiras e as 
práticas 



104 

 

Figura 4 – Percurso de Análise: Entrevistas 

 
Fonte: A autora (2017) 

Da mesma forma que nas entrevistas as vinhetas foram recebidas e ordenadas com 

os mesmos códigos dos entrevistados. Para primeiro contato com o material ocorreu uma 

leitura inicial, com outras subsequentes que tiverem como objetivo apreender as práticas 

e conteúdo latente (TRIVIÑOS, 1987; MINAYO, 2004), o que resultou nas práticas 

emergentes. 

Para possibilitar a análise das vinhetas as respostas são sintetizadas em quadros 

com propósito de apreender o processo decisório que envolve a prática. 

Nesta fase  buscou-se entender o processo decisório que envolve a prática 

(HUGHES; HUBY, 2004), bem como o significado atribuído as situações (WILKS, 

2004) para esta pesquisa aquelas orientadas para sustentabilidade e que contribuem para 

o desenvolvimento de competências. 

As vinhetas foram analisadas considerando cada uma delas, pois cada história 

apresenta uma situação especifica que busca acionar as experiências hoteleiras em 

situações similares, ou ainda uma história faz com que os profissionais lembrem de algum 

tipo de vivência em relação ao tema. 

A reflexão proposta pelas perguntas constantes nas 7 vinhetas que contribuíram 

para o encaminhamento da análise e reflexão. A análise buscou identificar as práticas 

emergentes em cada história proposta e, a exemplo das entrevistas, estas também foram 

ordenadas em quadros a partir de suas similaridades e divergências e endereçamento das 

ações/práticas propostas.  

As discussões em cada uma delas, apresenta e cruza essas informações à luz da 

literatura privilegiada, neste estudo, e comparando-as aos relatos escritos das entrevistas, 

uma vez que o objetivo desta segunda coleta de dados foi relacionar o discurso com a 

prática. 

A figura 5 sintetiza o percurso da análise das vinhetas:  
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Figura 5-  Percurso de Análise: Vinhetas 

 
Fonte: A autora,2017. 

Em síntese, cabe ressaltar que do levantamento de indicadores de semelhanças e 

diferenças, tanto das entrevistas como das vinhetas, afloraram os significados dados pelos 

hoteleiros às práticas de sustentabilidade realizadas nos hotéis em que atuam. O 

agrupamento das narrativas por eixos e práticas emergentes semelhantes implica que as 

respostas que compõem o agrupamento têm o mesmo significado, isto é, os participantes 

em suas práticas, mundo vivido e competências tendem a assumir posturas que de forma 

geral se restringiram ao solicitado, no entanto há hoteleiros que apresentaram respostas 

com exemplos de vivências indo além do solicitado. Essa ordenação promoveu a 

interpretação do que é relatado, aproximando, dessa forma, o participante da pesquisa dos 

significados envolvidos, proposta da tese.  
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4. Apresentação e Análise dos resultados 
 

Esta seção está subdividida em três subseções, conforme as decisões 

metodológicas que orientaram a pesquisa, apresentadas no item procedimentos 

metodológicos:  caracterização dos hoteleiros entrevistados; análises das entrevistas;  

análise das vinhetas.   

4.1. Caracterização dos hoteleiros que participaram da pesquisa  

As entrevistas e as vinhetas recebidas foram ordenadas em um quadro para 

apresentação dos hoteleiros participantes (apêndice C). Os seguintes critérios foram 

considerados para organização: nível hierárquico entre cargo operacional e de gestão, 

sendo que o critério de diferenciação ter função de chefia, ou seja, subordinados e atuação 

em rede hoteleira ou hotel independente. 

Dos 126 roteiros recebidos, 11 não atendiam o objetivo, pois os profissionais não 

estavam atuando na hotelaria, dessa forma, 115 foram analisados sendo 10 de hotéis 

independentes (HI) e 105 de hotéis de rede (HR) totalizando 56 gestores e 59 

operacionais, cujos perfis são detalhados mais adiante. O quadro 11,  apresenta a 

distribuição dos hoteleiros que colaboraram com este estudo. 

Quadro 11– Distribuição das entrevistas recebidas 

Nível   Hotel independente Hotel rede 
Gerencial 6 50 
Técnico/operacional 4 55 
Total 10 105 

Fonte: A autora, 2017 

Durante a coleta de dados, buscou-se trazer um conjunto equilibrado de 

depoimentos tanto do setor gerencial quanto técnico-operacional que fossem amostras 

representativas do cenário investigado. 

Entrevistados por área  

O quadro 12 apresenta a distribuição dos entrevistados por área, na qual há maior 

concentração de entrevistados atuando na área de Hospedagem e menor 

representatividade na área de Alimentos & Bebidas. 

Quadro 12– Entrevistados por área 

Área Entrevistados  
Hospedagem Recepção 37 

Governança 10 
Reservas 12 

Eventos 13 
Alimentos & Bebidas (A&B) 07 
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Comercial 11 
Gerência  11 
Administrativo (Recursos Humanos, 
projetos, financeiro) 

14 
 

TOTAL 115 

Fonte: A autora, 2017 

Perfil dos hoteleiros participantes 

Os profissionais que colaboraram com este estudo, são na maioria do sexo 

feminino, com média de idade de 28 anos, formados há 3 anos e meio em bacharelado ou 

tecnologia em hotelaria, bacharelado em turismo, administração hoteleira, psicologia, 

tecnologia em eventos e engenharia ambiental, e com experiência média na área de 7 

anos. Quase a totalidade com graduação concluída, em cursos de bacharelado, alguns 

profissionais, tanto da área gerencial como operacional, contudo, buscam aprimoramento, 

dando continuidade aos estudos, em áreas como administração, marketing, gestão de 

negócios, finanças, gestão ambiental, entre outros.  O perfil dos participantes quanto a 

sexo, formação e faixa etária está sintetizado no quadro 13: 

Quadro 13– Perfil dos Hoteleiros de Hotel de Rede e Independente 

 Gerencial Operacional Geral 
Sexo 
Feminino 

Masculino 

 
35 

21 

 
39 

20 

 
74 

41 

 Idade (média/ anos) 
 

31,5 25,5 28,4 

Tempo de experiência (média/anos) 
 

10,3  5,4 7,8 

Tempo formado (média/anos) 
 

7,5 3,4 5,4 

Graduação  

Concluída 

Cursando 

 

55 

1 

 

53 

6 

 

108 

7 

Pós-graduação 
Cursando 

Concluída 

 
5 

22 

 
12 

7 

 
17 

26 

Fonte: A autora, 2017 

Espaço de Atuação dos Hoteleiros 

Algumas características são ressaltadas, neste estudo, como, por exemplo, o fato 

de os participantes da pesquisa serem graduados em bacharelado em hotelaria, em razão 

de se tratar da principal formação para os profissionais que atuam nesta área, e por ser um 

dos cursos que a autora leciona, gerando assim um círculo de contatos. Segundo o 

Panorama da Hotelaria publicado pela HVS em maio de 2015, o estado de São Paulo 
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destaca-se como o principal mercado hoteleiro do Brasil, sendo que a cidade de São Paulo 

é a capital que possui o maior número de unidades habitacionais (UHs) - 36.252 quartos 

-  seguida pela cidade do Rio de Janeiro que possui 21.270 UHs.  

Dentre os hoteleiros que colaboraram neste estudo, alguns atuam no exterior, 

contudo, a maioria desenvolve a carreira no Brasil, na região Sudeste do país, com 

destaque para São Paulo (91), e Rio de Janeiro (11), predominância está refletida na 

distribuição geográfica dos entrevistados, e detalhadas no quadro 14. 

Quadro 14 - Distribuição geográfica dos sujeitos de pesquisa  

PAÍS REGIÃO  LOCAL  NÚMERO DE 
ENTREVISTADOS 

Brasil  Norte Amazonas  01 
Nordeste Bahia  02 
Centro-Oeste Mato Grosso do Sul  01 
Sudeste Minas Gerais  02 

Rio de Janeiro 11 
São Paulo  91 

Sul  Paraná  02 
América do Norte Estados Unidos   3 
Europa França   1 
 Irlanda   1 
TOTAL    115 

    Fonte: A autora, 2017 

Hotel Independente: Hierarquia, Setores e Cargos  

Dos 10 participantes de hotéis independentes (HI), 6 são gestores e 4 ocupantes 

de cargo operacional, conforme o quadro15:  

Quadro 15 – Hotel Independente: distribuição por nível, área e cargos  

HI 
  

NÍVEL  NO. 
 

ÁREAS  CARGOS  HP 

Gerencial 06 Gerencia Gerente Geral 01 
Eventos Coordenadora de Eventos 02 

Vendas/Reservas Coordenadora de Grupos 
e Reservas 

01 

Hospedagem  Gerente de recepção 01 
Administrativo (Recursos 
Humanos) 

Coordenador de Recursos 
Humanos 

01 

Técnico/ 
Operacional 

04 Hospedagem/Recepção  
Comercial  

Recepcionista  
Executiva de contas 
Sênior 

03 
01 

TOTAL 10    
Fonte: A autora, 2017 

Hotel de Rede: Hierarquia, Setores e Cargos    

Os hoteleiros de hotel de rede (HR), ocupantes de cargo técnico operacional, na 

sua maioria atuam no departamento de hospedagem, que compreende Recepção. 
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Governança e Reservas, como auditor, recepcionista, mordomo, entre outros, seguido 

pelo Setor Administrativo, cujas atividades estão voltadas para a qualidade, inteligência 

de mercado, financeiro, cadastro, consultoria, novos negócios, e pela Área Comercial, 

sintetizados no quadro 16: 

Quadro 16– Hotel de Rede: distribuição por nível, área e cargos (cargo técnico 
operacional) 

ÁREAS NO. 
 

CARGOS 

Hospedagem Recepção 23 Auditor, concierge, guests service, 
recepcionista,  

Governança 3 Atendente, mordomo 
Reservas 9 Assistente de reservas, auxiliar de reserva 

Eventos 2 Agente de eventos, assistente de eventos 
& Bebidas (A&B) 1 Assistente de A&B 
Comercial 7 Assistente de Vendas, auxiliar de vendas, 

Executivo de Vendas 
Gerência 2 Assistente de gerência 
Administrativo  8 Analista financeiro, analista de receitas, 

assistente, consultor 

TOTAL  55  

Fonte: A autora, 2017. 

Já os hoteleiros de hotel de rede (HR), ocupantes de cargo gerencial, atuam em 

cargos de coordenação, supervisão, gerência e gerência geral (corresponde ao primeiro 

nível hierárquico do hotel), conforme apresentado no quadro 17.  

Quadro 17– Hotel de Rede: distribuição por nível, área e cargos (cargo Gerencial) 

ÁREAS  NO.  
  

CARGOS 

Hospedagem Recepção 10 Supervisor, gerente de recepção, gerente de 
atendimento ao hóspede, líder noturno, 
gerente de concierge 

Governança 7 Governanta (e), supervisor de andar 
Reservas 2 Supervisor de reservas 

Eventos 9 Supervisor de eventos, coordenador de 
eventos, Gerente de Eventos 

Alimentos & Bebidas (A&B) 6 Gerente de A&B, Supervisor de Restaurante, 
maitrê executivo, chef executivo 

Comercial 3 Gerente de Contas, coordenador de vendas 
Gerência  8 Gerente geral, gerente de hospedagem e 

gerente de excelência em serviços 
Administrativo (Recursos Humanos, 
projetos, financeiro) 

5 Gerente de projetos, Gerente de Treinamento 
e Desenvolvimento, Controller, Gerente 
Administrativo Financeiro 

TOTAL  50  

 Fonte: A Autora, 2017 

Caracterizado os participantes da pesquisa, cabe agora apresentar os resultados e 
analisá-los. 
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4.2 Análise das entrevistas 

Como já apresentado, o roteiro da entrevista (apêndice A) teve como objetivo 

apreender o contexto de trabalho do hoteleiro, seu mundo vivido (SANDBERG; 

DALL´ALBA, 2009), o significado da sustentabilidade e suas práticas, tanto no âmbito 

pessoal como profissional, com maior ênfase no profissional, uma vez que a pesquisa se 

refere ao desenvolvimento de competência profissional do hoteleiro.  

O foco do desenvolvimento de competências considera prática, reflexão e 

ressignificação (GHERARDI, 2000, 2001,2011; SANDBERG,2000; SANDBERG; 

DALL´ALBA, 2009; SANDBERG; PINNINGTON, 2009). Alguns pontos importantes 

para o desenvolvimento de competências: em que mundo vivido (SANDBERG; 

DALL´ALBA, 2009) ela se desenvolve, neste caso, universo da hotelaria, mais 

especificamente no hotel de rede ou independente que o entrevistado atua; quem e o que 

está sendo estudado - hoteleiro e as práticas orientadas para sustentabilidade envolvidas. 

A partir de Sandberg e Pinnington (2009), foram consideradas, para análise, as 

variações na forma de entender e praticar sustentabilidade e sua relação com o mundo. 

Para tanto, questionou-se sobre o conceito de sustentabilidade, práticas cotidianas no 

âmbito pessoal e profissional e quais são as competências que este profissional deve 

possuir. Quanto ao aspecto da inserção do profissional no mundo vivido do hoteleiro 

(SANDBERG; DALL´ALBA, 2009), buscou-se apreender como os entrevistados 

consideram a hotelaria e o profissional hoteleiro em relação à sustentabilidade. Na busca 

de compreender como essas competências para sustentabilidade se desenvolvem, 

questionou-se sobre treinamentos, projetos e práticas adotadas pelo hotel e rede hoteleira, 

bem como as práticas executadas pelos entrevistados.  

Cabe ressaltar que, nas perguntas do roteiro, foram solicitados detalhes e 

exemplos porém parte dos entrevistados não responderam as questões da maneira 

solicitada, o que pode revelar dois aspectos, a dificuldade de aprofundar informações 

decorrente da própria estratégia  e procedimento de construção de dados que foi realizada 

à distância, ou a dificuldade dos hoteleiros buscar em seu repertório experiências sobre o 

tema, exemplos explicativos/ilustrativos para as respostas, o que pode demonstrar que 

sustentabilidade não foi incorporada, ou a falta de vivências significativas por parte dos 

entrevistados. Esta situação vai se tornando mais clara ao longo das entrevistas quando 

se observa que os relatos se apresentam também mais substantivos com exemplos e 

detalhamento de práticas mais maduras. 
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Logo de início é possível considerar que para os entrevistados fornecerem 

exemplos não foi fácil e muitos deles sequer mencionam práticas, podendo indicar que 

na verdade há incorporação do discurso da sustentabilidade, mas não a vivenciam, 

fazendo dessa forma com que os exemplos não fluam. A profundidade ou não dos 

exemplos vai revelando nuances de práticas mais superficiais até as mais amplas. Por fim, 

os hoteleiros que oferecem exemplos mais detalhados são aqueles que ao longo das 

entrevistas demonstram apresentar proximidade com os valores da sustentabilidade e 

incorporação da mesma. 

 A figura 6 expressa a relação entre os eixos da análise, sendo que pode ser 

observado a inter-relação entre os mesmos e o desenvolvimento de competências 

orientadas para sustentabilidade. 

Figura 6 -  Relação dos eixos de análise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Fonte: A autora, 2017 

A  análise se estrutura,  a partir da compreensão  dos seguintes elementos: o mundo 

vivido (SANDBERG; DALL´ALBA, 2009) representado pelo contexto no qual o 

hoteleiro está inserido; o papel do indivíduo e do profissional quanto a sustentabilidade, 

considerado a partir do entendimento de sustentabilidade e do papel do hoteleiro 
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orientado para sustentabilidade, caracterizando o ser no mundo 

(SANDBERG;PINNINGTON, 2009); as competências para sustentabilidade sob a ótica 

do hoteleiro e ações organizacionais e pessoais para o desenvolvimento das mesmas e as 

práticas tanto no âmbito pessoal e profissional, considerando as ferramentas (não 

humano) e outros atores envolvidos (hóspedes, fornecedores etc.), representando os 

outros e as coisas no mundo na forma humana de ser (SANDBERG; PINNINGTON, 

2009).  Com a análise, busca-se compreender e identificar que tipo de profissional 

hoteleiro orientado para sustentabilidade que está sendo construído a partir das práticas, 

quais são as competências mobilizadas e o nível de envolvimento e abrangência das 

mesmas. 

4.2.1 O mundo vivido da hotelaria: a sustentabilidade no contexto da hotelaria na 
percepção dos hoteleiros 

Para entendimento e análise do desenvolvimento de competência para 

sustentabilidade, compreender o mundo vivido (SANDBERG; DALL´ALBA, 2009) no 

qual o indivíduo está inserido torna-se relevante, pois este indica sobre qual competência 

estamos falando e à serviço do que ela está (BRUNSTEIN; RODRIGUES, 2014).  No 

contexto/ mundo vivido, os significados são compartilhados pelos indivíduos nele 

inserido e há influência recíproca, dessa forma, competência e prática para serem 

estudadas devem ser situadas no tempo e no espaço (GHERARDI, 2014a).  

Cabe destacar que as ações dirigidas a sustentabilidade na hotelaria têm dois tons: 

de um lado, promove impactos positivos, por exemplo, nas dimensões econômica e social, 

gerando empregos na comunidade local, desenvolvendo o entorno, etc. Por outro lado, 

gera impactos negativos no ambiente quanto a produção de resíduos, poluição sonora, 

consumo de água e energia, etc. (BOHDANOWICZ,2006; HSIEH, 2012; GROSBOIS, 

2012). 

Defende-se nesta pesquisa, que a sustentabilidade é um conceito guarda-chuva, 

uma ideia-força discutida sob várias óticas, que assume muitas frentes e significados. Para 

compreensão do contexto, a sustentabilidade será considerada por meio das dimensões: 

ambiental - proteção e utilização adequada dos recursos e controle dos  efeitos nocivos 

no meio ambiente; econômica – desenvolvimento de atividades econômicas formais e 

informais, impactando na renda e padrão de vida dos indivíduos e retorno financeiro para 

o empreendimento; cultural  – relações que promovam e preservam a cultura do local e 

comunidade; social – desenvolvimento da comunidade e da sociedade, com a melhoria 

da qualidade de vida, educação e moradia (CLARO; CLARO; AMÂNCIO, 2008; 
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PÉREZ; BOSQUE, 2015), territorial- melhoria do ambiente urbano, conservação da 

biodiversidade, superação das diferenças inter-regionais (SACHS, 2002). 

É relevante ressaltar que as dimensões explicitadas são consideradas para análise 

e compreensão do contexto da pesquisa, porém o entendimento de que sustentabilidade é 

um conceito integrado – e deve ser tratado como tal -  é evidente.  Portanto, ações ou 

práticas direcionadas a lentes isoladas tendem a comprometer o equilíbrio entre as 

dimensões enfraquecendo a sustentabilidade e suas práticas e, consequentemente o 

desenvolvimento de competências para sustentabilidade. 

Para apreender a percepção dos hoteleiros foi solicitado aos mesmos que 

“olhassem” para a hotelaria em dois sentidos: em relação ao impacto do segmento 

hoteleiro quanto a sustentabilidade e em outro que pensassem em um hotel orientado para 

sustentabilidade, sendo assim está seção está subdividida considerando esses dois itens. 

    A opção por considerar duas lentes, a hotelaria e o hotel, é fruto da busca em 

apreender por meio das narrativas dos hoteleiros o seu mundo vivido (SANDBERG; 

PINNINGTON, 2009). Por vezes, reportam-se ao contexto mais amplo, tratando da 

sustentabilidade em relação a concentração de vários hotéis em um mesmo espaço 

geográfico ou mesmo segmento; outras vezes, suas falas questionam o hotel orientado 

para sustentabilidade referindo-a a um hotel, especificamente, ou seja, no nível 

individual, como se verá a seguir.   

4.2.1.1 Impacto da Hotelaria em relação à sustentabilidade 

   Como já discutido no desenvolvimento teórico, a hotelaria está inserida no campo 

de estudos do Turismo e seu produto é de natureza intangível e tangível. Guerrier (2001, 

p. 61) explica:  

No caso de um hotel, a qualidade das instalações e utensílios é claramente 
tangível e pode ser previamente controlada, mas a avaliação da qualidade 
do hotel pelo cliente será também determinada pelo nível de manutenção e 
limpeza […] e por atributos intangíveis, como a qualidade de boas-vindas 
que o hóspede recebe do pessoal do hotel.  
 

 Para esta análise se considera impacto uma alteração ou mudança em uma das 

dimensões da sustentabilidade causados pela ação da organização ou seu segmento 

protagonizados pelos funcionários ou gestão do empreendimento. Ruschmann (1997) 

descreve os impactos (ambiental, econômico, social e cultural) no turismo que abrangem 

o segmento hoteleiro, que podem ser tanto positivos como negativos, os quais serviram 

de norte para a presente discussão.  
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Cabe ressaltar que a pergunta foi aberta, questionando impacto de forma geral, 

deixando para a interpretação dos hoteleiros de que tipo de impacto se trata: positivo 

relacionando à contribuição ou negativo gerando algum tipo de prejuízo. Ainda para 

apreender com mais abrangência a visão do entrevistado, foi solicitada explicação de 

como esse impacto se manifesta. 

A análise do contexto sob a perspectiva mais ampla, deve contemplar os hotéis 

instalados no entorno, pois, se considerado somente um empreendimento, pode-se deixar 

a falsa impressão de que não há impactos, conforme descrito por Kirk (1995), Tzschentke, 

Kirk e Lynch (2008) e como relatado pelo hoteleiro OR-8, que demonstra uma percepção 

de conjunto e da relevância da hotelaria quanto à sustentabilidade. 

[...] Se pensamos em um Hotel [...] vemos o cenário Micro, porém se 
considerarmos mais de 10 mil hotéis (indicador FOHB, 2015) o cenário 
pode mudar [...] com relação à potência dos impactos, tanto positiva ou 
negativamente [...] (OR-8). 

 
O gestor GR-9 também reforça a fala de OR- 8, no entanto acrescenta uma 

consideração quanto a amplitude das práticas adotadas, isto é, práticas isoladas que não 

compõem o comportamento da rede são pouco significativas, embora importantes.  

Honestamente acho que a hotelaria pode e deve fazer seu papel. Entretanto 
não acredito que fazer seu papel cause impacto significativo na sociedade 
tendo em vista uma única unidade com projetos e ações sustentáveis. A 
dimensão do impacto pode variar com uma ação da rede, um procedimento 
significativo ou algo relacionado (GR-9). 
 

O porte e o padrão de serviços do hotel também são importantes de serem 

considerados ao se tratar de impactos, bem como se o empreendimento já foi construído 

desde sua concepção a partir da lógica da sustentabilidade. 

Acredito que a hotelaria 5 e 6 estrelas sim, salvo os hotéis ultramodernos 
onde conseguem ser projetados para serem também sustentáveis. A maioria 
das redes acaba tendo alto desperdício de comida, de energia, de água para 
agradar caprichos da vida moderna [...] Acredito que os menores meios de 
hospedagem como Pousadas e Hostels, já conseguem desperdiçar menos e 
até reutilizar ou armazenar os recursos naturais que cada vez temos menos 
oferta (GR-19). 
 

As respostas, em sua maioria, destacam os impactos negativos com ênfase à 

dimensão ambiental relacionada ao consumo de água e energia e descarte de resíduos, 

caracterizando um olhar, sobretudo, unidimensional. Quanto aos efeitos positivos, 

destaca-se nos relatos a possibilidade de a hotelaria desenvolver a comunidade, preservar 

o entorno, gerir melhor os custos e estimular comportamentos relacionados ao tema. 

Há entrevistados que apresentam relatos com tom mais reativo e descritivo das 

causas dos danos gerados pela hotelaria, sem que sejam acompanhados por uma reflexão 
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sobre as formas de endereçar essas problemáticas, minimizando-as ou solucionando-as. 

Mesmo os relatos mais substanciais e enriquecidos, isto é, que se destacam pela 

profundidade da análise dos problemas socioambientais, dificilmente apresentam 

possíveis encaminhamentos. 

Entre os hoteleiros que discutem o impacto de forma mais substancial, estão 

aqueles que vão chamar a atenção para os dilemas e as necessidades de mudança de 

comportamento que podem afetar, inclusive, a lógica com que os negócios são 

conduzidos. Por exemplo, a hoteleira GR-7 destaca um dilema entre perfil da prestação 

de serviços e as demandas dos hóspedes. Enfatiza o desafio do segmento de luxo, que, 

em função do perfil de serviços, pode não ser coerente com as práticas mais sustentáveis, 

conforme descrito por Kirk (1995), o que demandaria uma mudança na filosofia de gestão 

dos hotéis de luxo e uma conscientização dos hóspedes desse segmento.  

[...] Pode causar impactos positivos ou negativos [...] Trabalha com um 
volume muito alto de pessoas (clientes e funcionários), além de ter uma 
oferta muito grande de suprimentos, alimentos [...] nos segmentos de luxo, 
algumas ações em prol de um atendimento impecável[...] Podem ir na 
contramão da sustentabilidade [...] Ações de conscientização que algumas 
redes hoteleiras estão adotando são de extrema importância para passar aos 
clientes/funcionários conceitos sustentáveis (GR-7).  
 

Um outro exemplo de análises mais profundas são os relatos que colocam em 

debate os objetivos da gestão do empreendimento, não os reduzindo a propósitos somente 

de natureza financeira, reforçando a premissa que sustentabilidade deve compor o core 

business da organização para que se torne efetiva.  

[...] Os impactos vêm de diversos modos, mas são [...] reflexo de quanto a 
Administração possui propósitos que vão além de cifrões ou não [...] as 
suas definições estratégicas e operacionais resultarão em mais ou menos 
benefícios ou malefícios para o mundo (OR-8). 
 

Dos 115 hoteleiros consultados, 5 (OR-1, OR-5, OR-18, OR-35, OR-51), que 

ocupam cargos operacionais, não consideram que a hotelaria poderia causar algum tipo 

de impacto com relação a sustentabilidade. Dessa forma, 110 participantes consideram 

que a hotelaria causa ou poderia causar algum tipo de impacto, o qual pode ser positivo 

ou negativo. Das repostas analisadas, 27 (GI-2, GI-5, GI-6, GR-4, GR-9, GR-15, GR-23, 

GR-29, GR-31, GR-31, GR-41, GR-42, GR-46, GR-47, GR-48, OR-15, OR-27, OR-32, 

OR-38, OR-41, OR-43, OR-44, OR-45, OR-47, OR-48, OR-50, OR-55) informam que a 

hoteleira causa impacto, mas não há uma explicação sobre o mesmo.  

A dificuldade em nomear ou classificar o impacto da hotelaria pode indicar que 

sustentabilidade não é ainda uma questão relevante em seu mundo vivido (SANDBERG; 
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DALL´ALBA, 2009), e que não há um exercício de reflexão sobre o tema no ambiente 

de trabalho. Como consequência, as narrativas tendem a ser imprecisas, pouco 

esclarecedoras quanto a natureza dos impactos e sua origem, não indo além de meros 

apontamentos a problemas com produção de lixo, consumo de água e energia etc.  

Nas 83 respostas restantes, são relatados impactos tanto positivos como negativos 

da hotelaria. Os positivos se referem, por exemplo, ao avanço das ações de 

conscientização de funcionários e hóspedes, a geração de oportunidades de emprego, 

formação e desenvolvimento da comunidade local. Quanto aos negativos, os 

entrevistados citam a geração de resíduos, consumo de energia e água, desperdício, dentre 

outros. Interessante observar que muitos desses relatos tratam dos impactos positivos na 

condicional, como uma ação a ser realizada, e não como uma pratica incorporada à sua 

realidade, “uma vez que o hotel possua ações de sustentabilidade...que aplique com 

veemência”, como se observa no relato abaixo: 

[...] Impactos positivos e negativos. Positivos, pois além de todas as 
possibilidades citadas acima, uma vez que o hotel possua ações de 
sustentabilidade e aplique com veemência, atingirá um grande número de 
hóspedes e colaboradores que passarão a exercer aquelas ações não apenas 
dentro do hotel, mas também em suas casas. E negativa, pois um hotel 
utiliza uma grande quantidade de diversos recursos naturais, gera muito 
lixo e desperdício de alimentos. Se não houver um planejamento, impacta 
diretamente no meio ambiente e de forma imediata (GR-6). 

 
Pode-se ainda classificar as respostas dos hoteleiros por níveis de amplitude, ou 

seja, há respostas que contemplam uma dimensão da sustentabilidade, caracterizando-se 

como unidimensional, e outras respostas mais substantivas que contemplam mais de uma 

dimensão – multidimensional.   

 Impacto Unidimensional 

A partir da análise dos relatos referentes ao impacto da hotelaria observa-se a 

predominância de um olhar unidimensional, ou seja, focalizam apenas uma das 

dimensões da sustentabilidade. Metaforicamente, esse comportamento pode ser 

comparado a uma tela com seu fundo monocromático. Dão ênfase para às questões 

ambientais relegando as demais, o que pode sugerir que seus olhares se direcionam para 

aspectos mais observáveis e cotidianos, cujos efeitos aparentam ser mais óbvios e 

imediatos.  

[...] Em um hotel, a quantidade de lixo acumulada em um dia é muito 
grande, se esse lixo é descartado em qualquer lugar prejudica muito o meio 
ambiente. Além disso, o desperdício de água e os gastos com energia são 
enormes (GR-20). 
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Dos 115 participantes da pesquisa, 63 relatos evidenciam este olhar, apontando 

que não estão compreendendo sustentabilidade como um conceito que integra dimensões. 

Desses 63, 58 entrevistados apontam apenas impacto ambiental. Há três naturezas de 

impactos a que se referem os hoteleiros, aqueles que destacam somente impactos 

negativos, como produção de resíduos, consumo de água e energia e desperdício; os que 

citam os impactos positivos como aumento da conscientização dos hóspedes, redução na 

geração de resíduos, tratamento adequado do lixo; por fim, os que mostram os impactos 

tanto positivos como negativos, como exemplificado abaixo:   

 [...] Pode causar impactos, tanto bons como ruins. Bons, caso a empresa se 
comprometa a direcionar suas ações para aquelas que melhor atendem às 
necessidades sustentáveis. Porém, por outro lado, pode impactar de forma 
negativa se não se preocupar com o meio ambiente, uma vez que um hotel 
gera muito lixo e necessita utilizar muito os recursos naturais muito por ser 
um estabelecimento aberto 24 horas (OR-20). 
 

Além disso, chama atenção nas narrativas a presença de expressões que revelam 

um desejo de que o comportamento fosse sustentável, mas que ainda não o é, como se 

exemplifica na fala de OI-2. Essas falam externalizam uma consciência sobre a 

importância da sustentabilidade para hotelaria, porém retratam um olhar pessimista, bem 

como dificuldade ou mesmo o fracasso das tentativas. 

[...] Por mais que se tente ser sustentável, existem ações que prejudicam 
o meio ambiente, como a utilização de produtos químicos na limpeza, 
excesso de utilização de água [...] (OI-2, grifou-se). 

Outra questão que emergiu quando tratavam de impactos ambientais foram as 

ações compensatórias da hotelaria, no entanto, os relatos pouco trouxeram exemplos 

concretos dessas iniciativas de compensação. Isso demonstra que há pouca reflexão e uma 

relação estreita com o mundo vivido (SANDBERG; DALL´ALBA, 2009) da 

sustentabilidade, caso contrário os exemplos seriam mais abundantes.  Ao tratarem de 

processos de compensação, destacam, sobretudo, conteúdos de natureza facilmente 

observável fazendo referência a práticas corriqueiras, como coleta seletiva e desperdício 

de água e energia, o que confirma resultados de pesquisas prévias como as de Kirk (1995), 

Hsieh (2010), Coelho, Gosling e Gonçalves (2013).  

[...]Um empreendimento hoteleiro pode ser considerado um grande gerador 
de impactos ambientais, porém é um tipo de negócio no qual ações 
ambientais e sustentáveis são possíveis. É o tipo de empreendimento no 
qual se pode obter com mais facilidade a “compensação” dos danos e 
impactos causados ao meio ambiente (GR-25). 

 É interessante observar que muitos dos relatos quando tratam de impactos, o 

fazem de uma perspectiva absolutamente utilitarista. Por exemplo, os gestores GR-10 e 
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GR-18 fazem referência a adoção de práticas orientadas para sustentabilidade com 

objetivo de manter e captar clientes, justificando-as pelo aumento do engajamento dos 

hóspedes no tema, que buscam se hospedar em hotéis orientados para sustentabilidade, 

tendência que a literatura já vinha reforçando (RODRIGUEZ-ANTÓN et al., 2012, 

BEREZAN et al., 2013; HORNG et al., 2017). 

[...]O impacto da hotelaria no meio ambiente está cada vez maior e as 
empresas estão sendo[...] obrigadas a realizar um mínimo de ações, pois a 
conscientização dos clientes está aumentando e estes se informam antes de 
escolher o seu destino, e parte das exigências inclui sustentabilidade (GR-
10). 

Com certeza [...] Muitas empresas estão utilizando isso como marketing, 
mas acredito que isso é muito mais importante na Hotelaria, pois muitos 
clientes buscam se hospedar em prédios sustentáveis, por exemplo em 
algumas redes que reutilizam a toalha de banho, aquele custo da lavagem 
será destinado uma porcentagem para plantação de árvores [...] (GR-18). 

Há, no entanto, narrativas que embora destaquem só questões de natureza 

ambiental, expressam conteúdos mais abrangentes, em que se denota indícios de maior 

reflexão. Casos, por exemplo, como da hoteleira GR-30 que ressalta as estratégias 

adotadas pela rede na qual trabalha, e que indicam ações em várias frentes, passando por 

conscientização, criação de uma cultura de não desperdício e escolha de fornecedores.  

[...] No hotel, participamos de muitos eixos da sustentabilidade: energia, 
reciclagem, conscientização de clientes internos e externos, cultura do não 
desperdício, escolha de fornecedores que também estejam engajados com 
a sustentabilidade (GR-30). 

Outro exemplo é a fala do hoteleiro GR-26 que menciona o ciclo de produção dos 

serviços esclarecendo como este pode gerar impactos diferentes na dimensão ambiental 

da sustentabilidade, como consumo de água, produção de resíduos etc. 

[...] Além da alta produção de alimentos, o ciclo de um hotel envolve a 
higienização de materiais e utensílios com alta frequência, principalmente 
nos setores de hospedagem e alimentos e bebidas, mas também em todos 
os outros setores [...] Gera consumo de água, energia, produtos químicos, 
papel entre outros (GR-26). 

A contribuição do planejamento para minimização de impactos, também é 

ressaltada. Os hoteleiros GR-2 e OR-52 citam sua relevância para evitar os impactos 

nocivos ao meio ambiente, aspecto que a literatura reforça como fundamental 

(BOHDANOWICZ, 2006; BERCHICCI; KING, 2007). 

[...] Se o hotel não tiver um bom planejamento e planos de sustentabilidade 
pode existir um desperdício grande de recursos não renováveis (OR-52). 

[...] Principalmente em Resorts, pois se a atividade hoteleira não for 
planejada e desenvolvida de forma correta tende a destruir e desgastar ao 
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longo do tempo seu principal benefício, as belezas naturais do local (GR-
2). 

 O descompasso entre discurso e a prática (FONT et al., 2012) é outro ponto que 

aparece nas falas sobre os impactos dos programas de sustentabilidade na hotelaria, 

relatando ações do cotidiano que vão contra à sustentabilidade e danificam o meio 

ambiente, a despeito das orientações esposadas em documentos e atas da hotelaria.  

[...] A maioria das redes prega a sustentabilidade e quase nenhuma coloca 
em prática. Consumo de folhas em excesso, por exemplo, abertura de 
torneiras para água esquentar, falta de divulgação real para os clientes, etc. 
(GR-32). 

A importância do outro na sustentabilidade, aparece representada de duas formas, 

uma pelo comportamento do hóspede, que no ambiente do hotel é muito mais 

insustentável do que aquele que demonstra em sua vida privada, na sua casa, e a outra se 

refere a escolha dos prestadores de serviço. Observa-se aqui um olhar para as 

interdependências quando se trata de buscar minimizar impactos, o que é positivo.  

[...] Um exemplo clássico é na utilização de água para lavagem do enxoval, 
ninguém em casa lava tanta roupa quanto num hotel nem tantas vezes a 
mesma peça, a utilização consciente de hóspedes de longa estada faz parte 
da função do hotel. Da mesma forma, contratar empresa de lavanderia que 
utilize produtos que agridam o meio ambiente o menos possível (GR-44). 

[...] Eu considero que um hotel é como se fosse uma residência, porém 
multiplicado por 100, 200 (quantidade de apartamentos). Cada apartamento 
tem muito gasto com limpeza, água, energia elétrica, lavanderia, alimento 
e etc. Além disso, o desgaste dos materiais (roupa de cama, banho, cadeiras, 
camas...) é muito maior que em nossas casas também. Por conta disso, cada 
vez mais os hotéis estão enxergando a necessidade de adotar medidas 
sustentáveis. Para beneficiar o meio em que vivem e a si próprios também 
(OR-33). 

Alguns hoteleiros, como GR-44 e OR-33, estabelecem ainda uma comparação 

entre o comportamento de consumo em casa e o que ocorre no hotel, demonstrando que 

pensar em impactos se trata de uma postura que não se limita à atividade profissional, 

mas que compõem o comportamento que as pessoas têm que adotar no seu mundo vivido 

(SANDBERG; DALL´ALBA, 2009), bem como os benefícios que as práticas orientadas 

para sustentabilidade podem trazer.  

A preocupação com o entorno, com o que acontece além das fronteiras físicas dos 

hotéis em termos de impactos negativos como a contaminação do solo, poluição sonora e 

visual, também aparecem nas narrativas, preocupação esta que a literatura destaca como 

relevante (BOHDANOWICZ,2006; HSIEH, 2012; GROSBOIS, 2012).  

[...] Grandes operações hoteleiras tendem a afetar a área no seu entorno 
devido à grande quantidade de resíduos que produz. Não apenas no que diz 
respeito à lixo orgânico, mas também nos quesitos poluição sonora e visual, 
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descarte de lixo tóxico (produtos químicos provenientes de lavanderia e 
higienização de cozinhas), descarte de água (lavagem de enxoval), descarte 
de material reciclável e não reciclável (OR-22). 

Até aqui se retratou as narrativas que consideraram os impactos ambientais, sejam 

eles de uma perspectiva positiva ou negativa.  Observa-se, pelas respostas, níveis distintos 

de elaboração da problemática dos impactos, com maiores ou menores graus de reflexão. 

Consequentemente, as competências desenvolvidas vão ser mais ou menos superficiais 

dependendo da profundidade desta reflexão. Isto é, as competências vão se manifestar 

tanto por iniciativas em direção ao envolvimento do outro, à execução de um 

planejamento que minimize impactos internos e externos à organização, à consideração 

ao ciclo das atividades hoteleiras etc., ou, ao contrário, vão se reduzir a impactos mais 

instrumentais e restritos ao ambiente interno da hotelaria.  

Poucos relatos trataram somente da dimensão econômica, isto é, quando falam em 

sustentabilidade a tratam simplesmente como matéria de redução de custos. Três 

entrevistados exemplificam esse comportamento.  

 [...] Os hotéis acomodam milhares de pessoas dentre hóspedes e 
funcionários. O consumo de água e energia elétrica são altíssimos e ações 
sustentáveis neste sentido podem trazer reduções de custo (GR-39). 

[...] Quando compramos nossa matéria prima de fornecedores locais, 
fomentamos a economia da cidade, o que acaba revertendo em resultados 
para próprio hotel (OR-12). 

[...] Muitos hotéis não se preocupam com a quantidade que compram [...] 
(GR-24). 

No entanto, alguns relatos que tratam da dimensão econômica o fazem de uma 

perspectiva mais profunda. Por exemplo, o hoteleiro OR-30, entende a gestão de custos 

como uma ação necessária para manter a sustentabilidade. Ele alia a dimensão econômica 

à gestão e planejamento do empreendimento, e considera a participação de todos os 

departamentos no montante de gastos. 

[...] O custo e gastos em todos os departamentos de um hotel são altíssimos. 
Desde a cozinha (uso de água, alimentos e energia) até o foco em 
procedimentos administrativos que exigem o uso de matéria prima (papel 
e metal) são meios que, se bem planejados, podem, apesar dos gastos, 
contribuir harmonicamente para projetos sustentáveis perante o que o hotel 
decidir (OR-30). 

Agostín e Langoski (2015) afirmam que as ações relacionadas à redução de custos 

são importantes de serem consideradas pelos empreendimentos hoteleiros. Hoteleiros 

como OR-12 e OR-30 destacam a importância da dimensão econômica como fator 

contribuinte para a comunidade e para o empreendimento orientado para a 

sustentabilidade. O que os fazem considerar na gestão dos custos não só aspectos de 
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consumo elevado de água e energia, compras em excesso, mas também a relevância do 

planejamento na gestão. 

No que se refere à dimensão social, somente o hoteleiro OR-43 a abordou, o que 

mostra o lugar que esta dimensão vem assumindo na hotelaria.  Mas mesmo assim, a 

tônica deste entrevistado se reduziu a uma lógica filantrópica, atribuindo o papel da 

hotelaria junto à comunidade e aos funcionários a uma ação de “ajuda”, o que não condiz 

com a riqueza que compõem dessa dimensão e o papel das empresas no desenvolvimento 

sustentável. 

[...] O hotel em que trabalho tem ações muito importantes, que acabam 
ajudando muito as comunidades próximas e também ajudam alguns 
colaboradores (OR43). 

Frente ao exposto, pode-se considerar que quando os entrevistados pensam em 

impacto da hotelaria estão considerando-a unidimensionalmente, com ênfase 

prioritariamente na dimensão ambiental. Dessa forma, as práticas e competências 

desenvolvidas estão orientadas nessa direção, representando uma matriz monocromática. 

Destaca-se ainda que o foco se direciona mais sobre os impactos negativos, 

caracterizando um viés mais corretivo do que ações preventivas ou proativas. 

Impacto Multidimensional 

Considera-se impacto multidimensional a associação das dimensões ambiental, 

social, econômica, cultural e territorial. Os relatos multidimensionais são mais 

substantivos, demonstrando um salto qualitativo na percepção e compreensão do tema 

sustentabilidade. Esse fenômeno se manifestou na fala de 13 entrevistados (OI-1, OI-4, 

OR-6, OR-11, OR-13, OR-17, OR-29, OR-49, GI-1, GI-2, GI-3, GR-12, GR-39), número 

pequeno frente a quantidade de hoteleiros entrevistados. 

As dimensões ambiental e social são apresentadas pelos hoteleiros OI-1, OR-6, 

OR-11, OR-13, OR-17, GI-2, GI-3 e GR-12. Eles destacam, por exemplo, as ações da 

empresa junto à comunidade para limpeza do entorno; a regulação no uso da água para 

evitar rodízio; a influência do empreendimento na forma de vida dos moradores da região. 

Ainda discutem o papel do hotel na formação deste tipo de mentalidade em seus 

profissionais, incentivando a participação em programas junto à comunidade, conforme 

pode ser observado pelos relatos destacados: 

[...] Na formação e desenvolvimento dos profissionais do empreendimento, 
com palestras [...] Na comunidade em que está inserido, por meio de 
programas em conjunto, como por exemplo: limpeza de praias, 
investimento ou exposição de produtos locais e apoia à ONGs (GR-12). 
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 [...] Caso o hotel não foque na economia de água [...] a comunidade pode 
sofrer rodízios de abastecimento e correr o risco de ficar sem água por 
muitos dias, prejudicando a comunidade e o negócio (OR- 13). 

[...]Impacto ao ambiente e comunidade circundantes [...] que incluem: o 
desmatamento e erosão do solo para nivelamento, o grande volume de 
recursos que esses empreendimentos utilizam que gera mudança de vida 
dos autóctones, entre outros (OR-17). 

Como bem exemplifica a fala do hoteleiro OR-11, há uma atenção às 

consequências da ação do hotel na comunidade, à avaliação dessas consequências, além 

de uma preocupação com o desenvolvimento da comunidade. O olhar é tanto preventivo, 

como proativo, e compõe o planejamento organizacional.  

[...]Um hotel requer muito gasto de energia, [..] Alimentos e bebidas, 
acarreta na geração de resíduos que necessitam de manuseio próprio, 
seleção e separação. O [...] óleo na cozinha [...] Impacta na poluição da 
água que é jogada no esgoto. Qual é o tratamento da água que vai para o 
esgoto? [...] Qual é a consequência para a comunidade caso não haja um 
projeto de sustentabilidade? [...] A comunidade local [...] necessita de apoio 
para o seu desenvolvimento. Contratação de pessoas carentes, vindas de 
comunidade de baixa renda é uma das políticas que podem ser adotadas 
pelo hotel (OR-11). 

 [...] A hotelaria pode causar muitos impactos negativos, mas os benefícios 
podem existir [...] A maior preocupação é quanto aos impactos ambientais 
[...]A indústria hoteleira é responsável por grande consumo de água, 
energia, produtor de resíduos, mas é também uma grande geradora de 
empregos. O impacto que ela gera é diretamente relacionado ao 
gerenciamento responsável dos recursos disponíveis combinados com a 
prática de conceitos ambientais e sociais (OI-1). 

Ainda assim, o que predominou foram os relatos mais negativos e reativos, 

especialmente relativos à dimensão ambiental. Na dimensão social, o destaque são as 

possibilidades de formação e desenvolvimento da comunidade, com oportunidade de 

trabalho (MELISSEN, 2013). Ressalta-se que, dos hoteleiros que apresentaram essas 

percepções, dois ocupam cargo gerencial. 

O impacto ambiental e territorial emergiu somente em dois relatos (OR-31 e OR-

10), que mencionam a preocupação que a hotelaria deve ter com relação aos cuidados 

com o entorno e preservação das regiões naturais e centros urbanos. 

[...]A preocupação quanto aos impactos ambientais na hotelaria refere-se 
às áreas ambientalmente mais frágeis, como as regiões de praias e 
montanhas. Quando a hotelaria está envolvida, [...] A localização de muitos 
hotéis [...] pode causar a redução de recursos naturais e a qualidade 
ambiental de uma forma menos intensa, contudo, compromete sim o meio 
ambiente (OR-31). 

[...] Se pensarmos nas pequenas cidades turísticas, este sim tem papel 
importantíssimo já que recebem grande fluxo de pessoas que muitas vezes 
não se importam em ajudar a desenvolver o meio mais. Os hotéis nestas 
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cidades têm papel de implantar projetos sustentáveis e também criar 
consciência sustentável nas pessoas que ali estão.  (OR-10). 

 
Somente houve uma menção  entre a dimensão econômica e social, a hoteleira 

OR-12 destaca a ação do hotel na melhoria da economia local, na promoção de retorno 

financeiro. 

[...] Quando compramos nossa matéria prima de fornecedores locais, 
fomentamos a economia da cidade, o que acaba revertendo em resultados 
para próprio hotel (OR-12). 

Outro aspecto a ser observado ainda é que aqueles que estabeleceram uma relação 

entre as dimensões econômica e ambiental a fizeram de forma estritamente pragmática 

(OR-14, OR-47, OR-29 e GR-39). Enfatizam, por exemplo, o consumo de energia e água 

com objetivos de redução de custos, deixando implícito um olhar gerencial da 

sustentabilidade no qual o “ganho” deve ser recíproco para o empreendimento e para o 

ambiente, ou seja, deve valer a pena ser orientado para sustentabilidade (CLAVER-

CORTÉS et al., 2007; FONT et al., 2012). 

[...] Com os sistemas de economizadores de energia nos quartos, aquecedor 
solar, ar condicionado ecológico, reutilização de água gera redução de 
custos e consumo, bem como apresenta inovações (OR-29). 

Os custos aparecem como inibidores de práticas orientadas para a sustentabilidade 

(FONT; GARAY; JONES, 2016), e servem de justificativa do porquê não compram 

produtos e materiais sustentáveis.  

[...] Muitos hotéis não se preocupam com os materiais utilizados, 
verificando se são sustentáveis, muitas vezes por conta do preço ser maior 
[...] O resultado financeiro para as empresas é maior do que a preocupação 
com a sustentabilidade (OR-47). 

Dois hoteleiros (OI-4 e OR-49) associaram as cinco dimensões (econômica, 

social, territorial, cultural e ambiental). Eles vão relacionando e encadeando as ações da 

hotelaria, pensando em suas consequências positivas e negativas.   

[...] A hotelaria acaba trazendo um fluxo muito grande de pessoas que não 
são daquele ambiente, podendo gerar conflitos econômicos, sociais e 
ambientais [...] Demanda mão de obra qualificada, estruturas para captação 
e depósitos dos recursos [...] Na costa verde do Rio de Janeiro, onde havia 
pequenos povoados de pescadores. Sentiu-se [ali] o impacto da hotelaria, 
por conta da poluição, privatização da praia, aumento do fluxo de pessoas, 
o que prejudicou bastante a cultura da pesca (OI-4). 

 [...] Impactos negativos: uso de recursos, geração de resíduos, emissão de 
gases, estrangeiros na região, podendo incentivar a exploração sexual. 
Impactos positivos: geração de empregos, aumento da qualidade de vida 
dos funcionários e comunidade, aumento da geração de renda na região, 
melhoria na infraestrutura da região (OR-49). 
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Considerando o conjunto das entrevistas, as respostas mais substantivas 

apresentam a amplitude dos impactos da hotelaria, bem como a inter-relação entre as 

dimensões, por exemplo, se o empreendimento gera empregos (social), melhora a renda 

(econômico) e a qualidade de vida (social); ou se a hotelaria preserva o meio ambiente 

(ambiental), mantém a natureza em sua estrutura sem danos (territorial). 

Os Impactos culturais podem ser percebidos positiva ou negativamente tanto na 

esfera local como internacional. Há casos em que os seus efeitos são relevantes 

negativamente e comprometem o ambiente e a condição da comunidade (RUSCHMANN, 

1997). Nesta pesquisa, contudo, não foi possível perceber, por parte dos hoteleiros 

consultados, relatos que atentem para a mobilização à dimensão cultural e territorial da 

sustentabilidade, que quase não foram mencionadas. Das muitas explicações que se 

poderia dar a este fenômeno - seja porque não entendem que tais dimensões como parte 

de um contexto de sustentabilidade; seja porque as comunicações da hotelaria não a 

destacam ou o fazem de maneira falha, superficial, etc. – o que importa é que na sua 

essência, sustentabilidade para os hoteleiros se reduz, sobretudo, ao TBL.  

O quadro 18 sintetiza o conjunto dos achados em relação aos impactos da hotelaria 

em cada dimensão da sustentabilidade. 

Quadro 18 – Impactos da Hotelaria  

 
Dimensão 

 

 
Impacto 

Ambiental 

Positivo 
- Desenvolvimento de consciência ambiental 
- Escolha de fornecedores orientados para sustentabilidade 
- Implantação de projetos ambientais 
- Investimentos em tratamento e reaproveitamento da água 
- Separação de lixo (reciclável e não reciclável) 
- Utilização consciente de água e energia por parte dos hóspedes 
 
Negativo  
-Desmatamento 
- Elevado consumo de água e energia 
- Elevado Consumo de papel 
- Falta de água para a comunidade  
- Geração de lixo e descarte inadequado 
- Má utilização dos recursos naturais 
- Produção excessiva de resíduos orgânicos 
- Poluição sonora e visual 
- Utilização de produtos químicos que geram poluição 
 

Econômico 

Positivo 
-Compra de fornecedores locais, fomentando a economia 
- Geração de renda na comunidade local 
- Melhor gestão dos custos 
- Redução de custos frente economia de água e energia 
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Negativo 
-Consumo em excesso 
- Consumo elevado de energia elétrica e água 
 

Social 

Positivo 
- Aumento da qualidade de vida dos funcionários e comunidade 
- Conscientização de hóspedes e funcionários 
- Contratação de mão de obra da comunidade 
- Desenvolvimento da comunidade 
- Geração de emprego na comunidade local 
 
Negativo 
- Incentivo à exploração sexual 
 

 
 

Cultural 

Positivo 
Não houve manifestação neste sentido 
 
Negativo 
- Prejuízo quanto a cultura da pesca 
 

 
 
 

Territorial 

Positivo 
- Melhoria da infraestrutura da região 
 
Negativo 
- Desmatamento, erosão do solo 
- Privatização de praias 
- Redução de recursos naturais 
 

Fonte: A autora, 2017 
 

É possível observar no quadro a ênfase nos impactos ambientais, com pequena 

predominância nos negativos, o que evidencia menor atenção a iniciativas que visam 

produzir resultados positivos, para o endereçamento de objetivos de sustentabilidade. No 

entanto de forma geral há um equilíbrio entre os tipos de impacto (negativo e positivo). 

Destaca-se que os impactos sociais e econômicos são identificados em sua maioria como 

positivos, o que pode se tornar fator de motivação para a adoção de práticas orientadas 

para sustentabilidade. Predomina a visão reativa, mais do que proativa.  

Embora com uma lente unidimensional, dos 115 hoteleiros colaboradores desta 

pesquisa, 63 percebem o impacto da hotelaria quanto ao tema sustentabilidade. A 

dimensão ambiental é a mais relatada, com ênfase nas questões relacionadas à economia 

de energia e água; talvez este predomínio seja decorrente da proximidade com a realidade 

das práticas adotadas pelos empreendimentos hoteleiros, bem como pode se relacionar às 

expectativas quanto ao retorno financeiro fruto dessas ações (BADER, 2005; CLAVER-

CORTÉS et al., 2007). 

Quanto aos impactos sociais e econômicos, a percepção se direciona para questões 

com as quais os hoteleiros podem contribuir. Na dimensão social, com o desenvolvimento 
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da comunidade; na dimensão econômica, com o empreendimento, na medida em que 

adota práticas de redução de consumo, no caso água e energia, gerando como 

consequência um possível retorno para o empreendimento (BADER, 2005). 

Alguns hoteleiros, por sua vez, apresentam percepção mais ampla, ou seja, 

multidimensional, dos impactos causados, denotando possível conhecimento, interesse e 

reflexão sobre o tema, o que leva à suposição de uma significação maior, engajamento e 

provável desenvolvimento de competências mais abrangentes. 

Os hoteleiros que apresentam a hotelaria como capaz de atuar como formadora de 

opinião e até como modelo indicam uma oportunidade para desenvolvimento dessa ideia-

força no setor ficando na dependência da estratégia de gestão adotada, como expresso 

pelo hoteleiro OR-8. Comportamento este que a literatura já vem chamando a atenção 

(SAARINEN, 2006; HOLCOMB, UPCHURCH, OKUMUS, 2007).  

4.2.1.2 O que caracteriza um hotel orientado para sustentabilidade 

Buscando identificar o que caracteriza um hotel orientado para sustentabilidade, 

foi solicitado aos hoteleiros participantes do estudo que expusessem sua concepção de 

um hotel com esse princípio. O hoteleiro OR-26 deixa implícito, em seu relato, que o 

hotel se torna orientado para sustentabilidade quando seus impactos se tornam positivos, 

o tema é incorporado pelos funcionários e hóspedes como natural, ou seja, quando passa 

a compor a cultura organizacional (PORTER; KRAMER, 2011) e as práticas são efetivas.   

Um hotel pode ser considerado sustentável quando adota medidas que, de 
fato, causam um impacto positivo quanto a boa utilização de seus recursos, 
bem como incentivar seus colaboradores e hóspedes a seguir essas práticas 
de forma natural, não obrigatória (OR-26). 
 

Da mesma forma que expresso na percepção dos impactos na hotelaria, os 

hoteleiros de forma geral, apresentam um hotel orientado para sustentabilidade com 

ênfase na dimensão ambiental, retratando práticas relacionadas ao consumo de água e 

energia, produção de resíduos, reciclagem de lixo etc. 

  As respostas dos gestores GR-18 e GR-26 retratam um possível conflito 

vivenciado pelo segmento, o qual diz respeito ao investimento envolvido (CLAVER-

CORTÉS et al., 2007) para alterar alguns pontos estruturais, como os relacionados a 

circulação e reaproveitamento de água; a aquisição de produtos sustentáveis como 

biodegradáveis, o atendimento das expectativas dos hóspedes e a adoção da 

sustentabilidade de forma pouco efetiva. Este conflito leva a reflexão se sustentabilidade 

é um modismo no segmento e o quanto vale a pena para um empreendimento ser orientado 
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para sustentabilidade. A expressão “dificilmente” retrata um olhar pessimista que pode 

justificar poucos investimentos. 

[...] Por mais que muitos hotéis se intitulem sustentáveis, não o são, pois, 
esse nome se tornou “moda” para chamar atenção dos hóspedes. Para se 
tornar um empreendimento sustentável, precisam de muitas modificações, 
o que acaba gerando um custo alto, sendo que os investidores não estão 
dispostos a cooperar [...] (GR-18). 

Dificilmente um empreendimento, principalmente um hotel, consegue ser 
plenamente sustentável (GR-26). 

Identifica-se, nas respostas das hoteleiras OI-1 e OR-44, a preocupação com as 

dimensões ambiental no que diz respeito à construção e social quanto a gestão do 

empreendimento em relação à comunidade, retratando a importância do desenvolvimento 

do entorno. O hoteleiro OR-44 ainda destaca a importância da sustentabilidade como um 

princípio que deve ser compartilhado pelos envolvidos com o empreendimento, no caso 

funcionários, hóspedes e fornecedores. Há ainda na resposta um ciclo que envolve desde 

o planejamento até desenvolvimento dos funcionários, passando pelo projeto, políticas e 

engajamento dos hóspedes. 

Um hotel sustentável precisa [...] ser construído com esse princípio [...]no 
que diz respeito aos aspectos ambientais (água, energia, poluição, gás, 
combustíveis) [...] pode-se dizer que são raros os hotéis administrados por 
redes que contam com conceitos de sustentabilidade ambiental em sua 
construção, pois para incorporadores ( que vendem os apartamentos ) a 
construção em padrões sustentáveis tem um estigma de ser custosa [...] os 
hotéis concebidos com padrões sustentáveis no Brasil são muitas vezes 
propriedades pequenas, administradas pelo próprio dono. Segundo passo é 
ser gerido pensando em sustentabilidade. Consumir produtos locais, 
contratar e treinar pessoas locais, ser parceiro da comunidade [...] estimular 
os hóspedes a se engajarem em ações (doações, economia, reciclagem de 
lixo, etc.) (OR-44). 

[...] Há vários níveis de hotéis sustentáveis [...] aqueles que adotam ações 
mais simples, até aqueles que na construção se preocupam com projeto 
sustentável [...] o hotel necessita de um conjunto de ações [...] uma política 
de sustentabilidade ambiental e social, que guiaria todas as outras ações, 
seguidas de certificações ambientais, nas quais outras organizações 
comprovam que a política está sendo praticada (OI-1). 

A partir da análise das demais respostas dos entrevistados, foi possível identificar 

alguns padrões:  definições amplas, porém que retratam a realidade de forma retórica; 

com características unidimensional e multidimensional, mantendo a mesma tendência na 

percepção do contexto da hotelaria. 

Definição Genérica de um hotel orientado para sustentabilidade 

Da mesma forma que nas respostas referentes ao impacto da hotelaria, há  19 

entrevistados, (GR-1, GR-8, GR-9, GR-23, GR-24, GR-30, GR-31, GR-34, OR-05, OR-
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15, OR-18, OR-20, OR-23, OR-35, OR-38, OR-40, OR-42, GI-1, GI-3)  que apresentam 

em suas respostas definições genéricas, caracterizando-se como vagas e imprecisas, 

tornando-as  difíceis de serem levadas à prática do cotidiano, caracterizadas como pouco 

operacionalizáveis, ou mesmo um discurso do senso comum, mais relacionados aos danos 

causados do que práticas preventivas.  

Ele se caracteriza como sustentável quando aplica o que diz na teoria e 
envolve o máximo de pessoas possível (GR-30). 

As ações que ele faça para diminuir os danos causados, devido ao 
funcionamento dele (OR-15). 

Usar recursos materiais, financeiros e naturais de forma sábia, sem 
desperdícios (OR-18). 

Mesmo imprecisas, os depoimentos indicam a relação entre preservação e redução 

de impactos e envolvimento do outro, porém não há olhar para a prática. Essas respostas 

são sobretudo um alerta, pois as práticas estão restritas para o desenvolvimento de 

competências. 

 Hotel orientado para sustentabilidade lente - Unidimensional 

Caracteriza-se um olhar unidimensional aquele no qual o hoteleiro enfatiza ou 

aborda uma das dimensões da sustentabilidade (ambiental, social, econômica, cultural e 

territorial) consideradas na tese. Dos hoteleiros entrevistados, 59 apresentam esse olhar 

em sua resposta.  

No total de 52 hoteleiros identificam, em suas respostas, a lente ambiental para 

caracterizar um hotel orientado para sustentabilidade, sendo que, mesmo com essa lente, 

há variações, conforme pode ser observado nos recortes destacados e apresentados na 

sequência. 

A preocupação com a estrutura do empreendimento e um direcionamento para 

várias práticas possíveis na dimensão ambiental que se estende além das práticas adotadas 

no cotidiano, é retratada pelos hoteleiros OR-19, GR-12 e GR-39. Observa-se, ainda, pela 

resposta do gestor GR-39 em destaque, que um hotel orientado para sustentabilidade, 

possui um leque de práticas que abrangem a participação dos envolvidos e utilização de 

ferramentas, como por exemplo lâmpadas de led, e sensores de movimento, bem como 

uma preocupação estrutural e ações preventivas, denotando um olhar para o planejamento 

e engajamento dos hóspedes e fornecedores. 

Não basta sugerir ao hóspede que reutilize suas toalhas, isso [...] é o básico. 
Um hotel sustentável deve ter uma estrutura predial pensada para tal, 
incluindo aproveitamento da luz natural, isolamento para otimização do ar 
condicionado, sistema de reuso de águas pluviais, iluminação com 
lâmpadas de led, energia solar, sensores de movimento [...] Telhado verde 
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(quando aplicável), manutenção preventiva dos equipamentos [...] 
Evitando o desperdício de energia, reciclagem do lixo, com correta 
destinação dos resíduos [...] Programa de conscientização dos hóspedes 
para reutilização do enxoval de cama [...] cadastro de fornecedores 
sustentáveis [...](GR-39).  

 
Nas respostas de 19 hoteleiros (GR-05, GR-06, GR-10, GR-16, GR-17, GR-27, 

GR-33, GR-36, GR-45, GR-49 OR-4, OR-9, OR-16, OR-17, OR-19, OR-26, OR-27, OR-

37, OR-51) as práticas adotadas pelos hotéis aparecem como relevantes para caracterizar 

um hotel orientado para sustentabilidade, bem como a participação do outro (funcionários 

e hóspedes) e a conscientização. Identifica-se nos relatos destacados a importância de ser 

consciente quanto às práticas orientadas para sustentabilidade, das rotineiras até aquelas 

que demandam planejamento, deixando implícito a reflexão e a renovação das mesmas, 

caracterizando sua recursividade conforme descrito por Gherardi (2009; 2014). 

 [...] Ter consciência do impacto que atitudes rotineiras podem causar no 
meio ambiente [...]tomar inciativas para minimizar [...] tais como: 
conscientizar hóspedes e funcionários do uso correto da água, instalar 
redutores em chuveiros, torneiras e vasos sanitários, usar amenities que 
possam ser reabastecidos, disponibilizar ao hóspede a opção de troca de 
roupa de cama e banho em dias intercalados, reciclar lixo, reutilizar a água 
da lavanderia para irrigar as plantas [...] uso consciente de energia [...](GR-
5). 

Um hotel que desenvolva ações de curto e longo prazos para que 
conscientize os funcionários e hóspedes. Desde a utilização de um copo de 
plástico para beber água, que pode ser reutilizado pelo funcionário [...] até 
ensinar o hóspede que não é porque ele está pagando a diária que ele pode 
deixar a torneira aberta (OR-4). 

Essencial ressaltar a necessidade de sustentabilidade compor as premissas 

organizacionais e a premência de desenvolvimento de competências nesse quesito, pois 

quando se aborda a conscientização, formação e participação do outro, percebe-se que 

esses hoteleiros, para realizar o expresso, assumem posição ativa que implica ser 

orientado para sustentabilidade e, consequentemente, de forma competente mesmo que 

limitada à dimensão ambiental. Chama atenção, ainda, que a visão demonstrada pelos 

hoteleiros “dá vida” ao empreendimento, como se “ele” agisse sobre a situação. 

A sustentabilidade como uma ideia-força aparece na voz de OR-26 e OR-27 que 

entendem um empreendimento hoteleiro como sendo aquele cujas práticas orientadas 

para sustentabilidade são incorporadas pelos hóspedes e funcionários, compondo dessa 

forma os princípios organizacionais. Chama atenção na resposta do entrevistado OR-26 

a expressão “de forma natural, não obrigatória” que reforça essa ideia de incorporação. 

Um hotel pode ser considerado sustentável quando adota medidas que, de 
fato, causam um impacto positivo quanto a boa utilização de seus recursos, 



130 

 

bem como incentivar seus colaboradores e hóspedes a seguir essas práticas 
de forma natural, não obrigatória (OR-26). 
 
 [...] Hotel que adota as práticas sustentáveis como parte de sua cultura 
organizacional e transmite essa filosofia aos hóspedes [...] (OR-27). 

É perceptível que, mesmo com ênfase na dimensão ambiental, ao definirem um 

empreendimento orientado para sustentabilidade, os hoteleiros demonstram a importância 

e os impactos quanto: as práticas adotadas, a conscientização do outro envolvido, a 

estrutura física e planejamento, surge ainda questões do cotidiano remetendo aos 

impactos e retorno de curto e longo prazos, indicando desenvolvimento de competências, 

porém com ênfase na ambiental. 

Apesar dos hoteleiros OR-45, GR-28 e OR-13 considerarem a dimensão social e 

“romperem” as fronteiras do hotel, direcionando suas práticas junto à comunidade, não 

conseguem precisar de que maneira o empreendimento pode contribuir, caracterizando 

um possível distanciamento entre o discurso e a prática. Destaca-se que no relato do gestor 

GR-28, há o reconhecimento do outro nas ações que realiza, o que pode ser considerado 

como ser reconhecido como competente naquilo que pratica. 

O hotel sustentável é reconhecido por tudo que realiza, para isso tem que 
estar integrado à parte social, e também garantias de que os processos são 
realizados corretamente[...] (GR-28). 

Interação com a comunidade em que está inserido em busca de melhorá-la 
e ajudá-la a se desenvolver (OR-13). 

Um hotel que desenvolva ações para comunidade com a finalidade de 
beneficiar a todos (OR-45). 

Os hoteleiros GR-3, GR-32, OR-7 e OR-54 destacam a dimensão econômica em 

suas respostas, relacionando-a à economia de recursos e redução de desperdícios, ou seja, 

ações que, quando consolidadas, geram melhoria no desempenho financeiro para o 

empreendimento, conforme apontado por Bader (2005). A redução de desperdícios, 

diminuição de custos e a gestão de processos são enfatizados como uma responsabilidade 

de hotel orientado para sustentabilidade. 

Acima de tudo consciência no uso dos materiais, na hotelaria há muito 
desperdício, um hotel que sabe administrar seus processos para evitar o 
desperdício é um hotel sustentável. Reutilização de materiais, enxoval etc. 
(OR-54). 

Atitudes que diminuam custos referentes à sustentabilidade e divulgação 
para conscientização de clientes (GR-32). 

É importante resumir que mesmo com um enfoque unidimensional, os hoteleiros 

apresentam em seus relatos suas percepções de um hotel orientado para sustentabilidade 

quanto as dimensões: (a) ambiental: necessidade de planejamento, conscientização de 
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hóspedes e funcionários, adoção de práticas adequadas; (b) econômica: voltado à gestão 

e retorno para o empreendimento que pode ser compreendido como um ponto de incentivo 

para adoção de práticas orientadas para sustentabilidade; (c) social: vislumbra além das 

“paredes” do empreendimento porém ainda sem práticas mais substantivas.  

 Hotel orientado para sustentabilidade lente - Multidimensional 

Dos participantes da pesquisa, 30 apresentam a lente multidimensional, ou seja, a 

associação de duas ou mais dimensões de sustentabilidade consideradas para este estudo. 

Os hoteleiros GR-2, GR-4, GR-20, GR-21, GR-26, GR-29, GR-35, GR-38, GR-

46, GR-47, OR-1, OR-8, OR-30, OR-33, OR-43, OR-44, OR-46, OI-1 e OI-4 (19) 

enfatizam as dimensões ambiental e social. O hoteleiro GR-4 apresenta exemplos de 

práticas possíveis.  

Chuveiros e sanitários com duas opções de fluxo de água, sensor de 
movimento para luz, reaproveitamento do lixo, reciclagem, investimento 
na comunidade local, esgoto tratado[...] (GR-4). 

A relação entre as práticas orientadas para sustentabilidade com as políticas e 

programas associados à rotina da operação caracteriza um hotel com esse perfil, pois 

indica a incorporação do tema ao core business e a expansão dessas ações para sociedade, 

denotando que a sustentabilidade deve ir além dos limites do hotel. 

[...] O que caracteriza um hotel com foco na sustentabilidade são os 
procedimentos, programas e sistemas implementados à sua rotina 
operacional, que visam preservar, proteger, reduzir e reciclar recursos 
utilizados por ele e também a propagação destas ações perante a sociedade 
que o cerca (GR-26). 

Com foco nas dimensões ambiental e social o hoteleiro OR-8 estabelece uma 

relação entre benefícios e malefícios, deixando implícita a ideia de compensação, uma 

vez que malefícios tendem a existir sempre, os benefícios devem superá-los. A utilização 

da expressão “ de maneira inteligente” pode demonstrar a busca de práticas que 

extrapolem a rotina e uma reflexão mais substantiva. 

Trazer diversos benefícios para a sociedade com a menor quantidade de 
malefícios possível. Seja gerar e desenvolver a mão de obra local, 
promover o entorno, oferecer ações sociais, cuidar da natureza e usá-la de 
maneira inteligente (OR-8). 

Além de apontar as lentes ambiental e social, a hoteleira OR-33 destaca a 

participação dos funcionários e, para tanto, sugere a criação de um comitê, que pode 

simbolizar a relevância do tema, atuar engajando os participantes e promover com mais 

efetividade a sustentabilidade. 

[...] Conscientizar os departamentos sobre descarte de produtos químicos 
[...] Trabalhar em projetos junto à comunidade [...] É interessante a criação 
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de um comitê, com um representante de cada departamento, para que cada 
um possa divulgar e conscientizar sua própria equipe, atingindo o hotel 
como um todo (OR-33). 

Observa-se nos relatos aspectos que superam exemplos de práticas possíveis, há 

presença da importância do engajamento (Comitês), que o hotel não deve se limitar à suas 

paredes e o envolvimento da comunidade. Há ainda, um equilíbrio entre cargos gerenciais 

e operacionais quanto ao olhar nas dimensões ambiental e social.  

As práticas com foco na dimensão ambiental que podem economizar e gerar 

redução de custos são exemplificadas nos relatos dos hoteleiros GR-7, GR11, GR-14, 

GR-44, OR-24 e OR55. Alguns relatos apresentam a importância da conscientização dos 

envolvidos nas ações, indica preocupação na qual a prática não deve ser considerada 

como uma repetição da rotina.  

Há diversas formas de praticar a sustentabilidade num hotel, hoje existe a 
possibilidade de economia no caso das lâmpadas de led, a utilização de 
energias renováveis (solar), reutilização de água de chuveiro para 
descargas, reciclagem de resíduos descartáveis, conscientização de 
hospedes e colaboradores na utilização dos produtos e limpeza dos 
ambientes (GR-44). 

 
Um hotel que recicla, que não desperdiça alimentos, que orienta seus 
hóspedes e funcionários quanto ao uso consciente dos recursos naturais, 
não apenas pelo custo que isto traz, mas pelo bem que estará fazendo ao 
planeta (GR-7). 

A qualidade das práticas fruto do conhecimento é relatada como importante nos 

processos para não agredir o meio ambiente e/ou mitigar seus impactos, o retorno sobre 

o investimento deve ser considerado para garantir a viabilidade das ações orientada para 

sustentabilidade. 

[...]Ter processos que não agridam o meio ambiente (ou que minimizem os 
impactos), como também que possuam procedimentos claros para seus 
funcionários proporcionando uma qualidade de trabalho eficiente e 
contínua, e que consigam obter no mínimo ganhos que consigam abater 
seus gastos objetivando sustentabilidade financeira (GR-11). 

Observa-se, nas respostas destacadas a inter-relação entre as dimensões, pois o 

sucesso da dimensão econômica é consequência das ações ambientais, como exemplos 

de práticas focadas no não desperdício e reaproveitamento de recursos. 

Somente o hoteleiro GI-2 destaca as dimensões social e econômica, enfatizando 

que a relação entre elas pode promover a continuidade do negócio. Há também, na 

resposta, a presença da dinamicidade do conceito, relacionando-o à melhoria contínua. 

Um hotel que preza pela continuidade de sua existência, trabalhando o 
desenvolvimento de seus colaboradores, melhoria contínua de suas 
instalações e rentabilidade do negócio (GI-2). 
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Dos hoteleiros entrevistados, 14 (GR-2, GR-15, GR-25, GR-43, GR-49, OR-49, 

OR-21, OR-22, OR-48, OR-24, OR-30, OR-38, OR-11, OI-4) destacam um olhar 

multidimensional, considerando as dimensões ambiental, econômica e social.  O gestor 

GR-2 destaca o papel do hotel conciliando suas práticas e interesses, em prol da 

comunidade e do hotel. 

Um hotel que visa ser gerador de atividades e renda com relação à 
comunidade local ao mesmo tempo em que respeita o ambiente natural que 
utiliza a fim de mantê-lo em seu estado natural [...] (GR-2). 

Observa-se, na resposta do gestor GR-43, uma visão mais abrangente das práticas 

orientadas para sustentabilidade. A preocupação com o tema desde o planejamento físico 

do empreendimento até desenvolvimento da comunidade é apresentada pelo profissional, 

fortalecendo o conceito de sustentabilidade como uma ideia-força, mesmo que com 

ênfase ao TBL. Destaca-se ainda que a gestão está além do lucro uma vez que na 

concepção do hoteleiro, parte dos lucros obtidos seriam investidos em novos projetos com 

o propósito de capacitar os funcionários e desenvolver a comunidade.  

[...]Um hotel que utiliza lâmpadas fluorescentes , [...], para economizar 
energia; os chuveiros e vasos sanitários funcionam com baixo fluxo de 
água, para evitar o desperdício; utiliza equipamentos com baixo consumo 
de energia, tem sistema de reciclagem de lixo [...]esgoto é tratado [...] 
reaproveita água da chuva na lavanderia, irrigação dos jardins, adota 
sistema de energia solar ou eólica [...] o sistema para abertura das portas 
dos quartos funciona com cartão-chave que ativa controle de luz e regula a 
temperatura do ambiente [...] o projeto arquitetônico aproveita a iluminação 
natural e ventilação [...]os funcionários são treinados para aplicar medidas 
sustentáveis – do gerente às camareiras. Eles também têm a função de 
explicar ao hospede por que o hotel adotou tais medidas, convida o hóspede 
a participar efetuando a troca de enxoval em caso de necessidade, evitando 
desperdício de água e lançamento de produtos químicos na atmosfera, 
investe na comunidade local: contrata e treina moradores das redondezas, 
aplica parte dos lucros na capacitação dos empregados, patrocina projetos 
sociais do entorno e incentiva os hóspedes a colaborar [...] (GR-43).  

A conciliação entre TBL é retratada pelos hoteleiros OR-21, OR-24, OR-30, OR-

38, OR-48 e GR-49. Essa conciliação representa ganhos para o meio ambiente, para 

empreendimento no que diz à gestão de custos e imagem e para o desenvolvimento da 

comunidade, o que pode atuar como fonte de motivação na adoção de práticas orientadas 

para sustentabilidade. Entende-se que a relação estabelecida com a imagem do 

empreendimento, tornam-se referência para estratégias de marketing conforme descrito 

por Bader (2005) e Horng et al. (2017). Os relatos destacados exemplificam o exposto: 

[...] Um hotel é considerado como  sustentável quando desenvolve ações 
para reduzir impactos ambientais, redução no consumo de água e energia, 
redução na geração de resíduos [...] otimize sua economia com a 
preocupação de manter a satisfação do cliente [...] a excelência no 
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atendimento, e, contribua com a comunidade da região, melhorando a 
qualidade da mão de obra local, gerando emprego e facilitando o acesso da 
comunidade aos serviços básicos, como saneamento, alimentação, 
educação e saúde (GR-49). 

Um hotel sustentável contribui para seu desenvolvimento econômico e 
social, visando o sucesso do negócio à longo prazo, usando práticas 
sustentáveis para seu benefício próprio, como redução de custos e 
marketing e, ao mesmo tempo, beneficiando o meio ambiente usando seus 
bens conscientemente (OR-48).  

O respeito pela cultura local, o cuidado com o ambiente e a economia de energia, 

indicam a preocupação do hoteleiro OR-2, com as dimensões ambiental, econômica e 

cultural. 

Utilização de equipamentos com selo verde, fazer reciclagem, tentar 
integrar a cultura e os moradores locais no hotel, utilizar formas de energia 
mais econômicas (OR-2). 

Para definir um hotel orientado para sustentabilidade, a entrevistada OR-6, 

contempla em sua resposta as dimensões ambiental, econômica, social e cultural, 

relacionando as dimensões com viabilidade econômica, justiça social e diversidade, bem 

como envolvimento de atores (funcionários, hóspedes e comunidade) nas práticas e 

investimento de parte dos lucros nos funcionários.  

Para que um hotel seja caracterizado como sustentável, [...], é necessário 
considerar quatro conceitos, [...] São estes: ecologicamente correto, 
economicamente viável, socialmente justo e culturalmente diverso. Um 
hotel sustentável desenvolve ações para a redução do consumo de água e 
energia elétrica, gerenciamento correto e redução dos resíduos gerados, 
funcionários treinados para aplicar medidas sustentáveis e esclarecer os 
hóspedes e, por fim, investir na comunidade local através da aplicação da 
parte do lucro da empresa na capacitação dos colaboradores, além do 
patrocínio de projetos sociais (OR-6). 
 

Observa-se que, na medida em que contemplam mais de uma dimensão da 

sustentabilidade, demonstram maior domínio e envolvimento com o tema, levando à 

suposição de que o conhecimento dessas práticas e sua aplicação têm como consequência 

o desenvolvimento de competências para sustentabilidade mais substantivas.   

 O quadro 19 sintetiza as lentes da sustentabilidade na hotelaria e as práticas 

acionadas pelos entrevistados. 

Quadro 19– Foco da sustentabilidade na hotelaria e práticas orientadas para 
sustentabilidade acionadas  

Impactos na sustentabilidade 
 

Práticas acionadas 

Minimização e mitigação  - Compensação ou diminuição de danos  
- Cuidado com o aquecimento solar 
- Limpeza de praias 
- Manutenção preventiva 
- Telhado verde 
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- Utilização de economizadores de água 
- Utilização de equipamentos com selo verde 
- Utilização de lâmpadas e equipamentos de baixo consumo de 
energia 
 

Impactos negativos no meio 
ambiente 

- Controle na utilização de produtos químicos 
- Descarte correto de lixo   
- Produção de poluição sonora e visual 
- Reciclagem 
 

Utilização de recursos em 
excesso 

- Gestão/redução do consumo de água 
- Gestão/redução consumo de energia 
- Gestão/redução consumo de papel 
- Gestão/redução desperdício de alimentos 
 

Desenvolvimento da 
comunidade 

- Compra de fornecedores locais 
- Geração de empregos 
- Geração de renda 
- Parcerias com ONGs e cooperativas 
  

Gestão do consumo - Consumo consciente 
- Instalação de sensores de movimento 
- Instalação de economizadores de água 
- Redução do consumo em geral 
 

Gestão (olhando para cadeia) - Ciclo de produção na prestação do serviço 
- Escolha de fornecedores 
- Gestão integrada visando além do retorno financeiro 
- Investimento de parte dos lucros 
- Planejamento de médio e longo prazos 
- Retorno financeiro e na imagem ética da organização 
 

Conscientização de hóspedes e 
funcionários 

- Aplicação de políticas e práticas sustentáveis com firmeza e 
veemência  
- Criação de comitê de sustentabilidade 
- Engajamento de funcionários e comunidade 
- Incorporação de práticas sustentáveis na cultura do hotel 
- Investimento na formação de funcionários 
- Melhoria na qualidade de vida dos funcionários 
 

Estrutura física - Mudanças estruturais que envolvem custo 
- Planejamento sustentável na construção 
- Telhado verde 
 

Cuidado com entorno - Controle no desmatamento 
- Cuidados para evitar erosão 
- Melhoria na infraestrutura da região 
 

Fonte: A autora, 2017 

A partir do quadro 19, pode-se verificar que as práticas acionadas são variadas e 

envolvem questões práticas, operacionais e gerenciais, mas sobretudo direcionadas a 

mitigação e minimização com participação do outro (funcionário, hóspede e 

comunidade), reforçando a coletividade das práticas e a sustentabilidade como um 

conceito que demanda envolvimento e ação contínuos. As possíveis práticas de natureza 

cultural e territorial quase não são mencionadas podendo indicar que essas não compõem 
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o repertório dos entrevistados ou não estão associadas ao tema. O mesmo ocorre com as 

práticas preventivas denotando que o universo da hotelaria ainda direciona seus 

investimentos focados na correção, o que aponta a necessidade de mudança, na qual os 

esforços se direcionem para o planejamento e investimentos a médio e longo prazos 

(RENWICK; REDMAN; MAGUIRE, 2013). 

A análise do contexto apreende a percepção que o hoteleiro possui de seu mundo 

vivido (SANDBERG; DALL´ALBA, 2009) promove o entendimento do que seja um 

empreendimento orientado para sustentabilidade, assim como as práticas adotadas. Os 

hoteleiros percebem esse mundo quase unidimensional, esse olhar tem caráter pontual 

sinalizando que as práticas desse mundo vivido não estão recheadas de exemplos ricos, 

demonstrando carência de mais reflexão e ação. Esta lente unidimensional está mais 

direcionada aos impactos negativos, com foco em práticas minimizadoras voltadas à 

gestão e redução de consumo de energia e água e descarte de resíduos. A face positiva do 

impacto está associada à hotelaria e sua abrangência junto aos funcionários e hóspedes, o 

que gera a oportunidade de atuação como formadora de opinião quanto à sustentabilidade. 

Na dimensão econômica, a ênfase dada se relaciona à redução de custos decorrentes da 

economia de água e energia e geração de renda por meio da oferta de empregos. Na 

dimensão social, ressalta-se o desenvolvimento da comunidade e formação de 

profissionais. As dimensões cultural e territorial quase não são identificadas, indicando 

que estas não compõem o mundo vivido dos hoteleiros. 

Há entrevistados que apresentam percepção multidimensional, demonstrando um 

olhar mais abrangente. Nas dimensões ambiental e social, o tom se relaciona ao impacto 

negativo da dimensão ambiental e, na social, à possibilidade de desenvolvimento da 

comunidade. Já nas dimensões ambiental e econômica, o tom se volta para redução de 

consumo de energia e água e sua reversão para redução de custos. Nas dimensões 

econômica e social, enfatiza-se a geração e renda e desenvolvimento local. Esses relatos 

mais profundos e substantivos, apresentam em seu conteúdo temas como as relações entre 

as dimensões da sustentabilidade, engajamento e conscientização de hóspedes e 

funcionários, planejamento, marketing, entre outros. Poucos hoteleiros apresentam olhar 

para ciclos ou cadeias de produção de serviços.  

Pode-se inferir que a ênfase nos impactos negativos da dimensão ambiental denota 

uma dificuldade em reverter os impactos ambientais causados, bem como o pouco 

desenvolvimento de ações preventivas, limitando-se, dessa forma, a práticas mais 

corretivas. Percebe-se nas respostas, alta incidência de impactos e práticas voltadas à 
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economia e gestão de água e energia, refletindo, possivelmente, as ações da mídia 

relacionadas ao tema e as campanhas do governo do estado de São Paulo (estado no qual 

se concentra a maioria dos entrevistados), alertando para a crise hídrica e consumo de 

energia.  

Também quanto ao hotel orientado para sustentabilidade, há predominância da 

lente ambiental com a presença de pluripráticas, entendidas neste estudo como um 

conjunto de práticas distintas que focam a mesma dimensão, como por exemplo: descarte 

de resíduos, coleta seletiva de lixo, desenvolvimento e implantação de projetos. 

Ainda com relação ao entendimento dos hoteleiros sobre um hotel orientado 

sustentabilidade, destaca-se a importância dada ao planejamento físico, com foco nos 

impactos ambientais, demonstrando um olhar preventivo e a relevância da gestão, 

indicando possivelmente que os entrevistados entendem que sustentabilidade deve 

compor o core business do empreendimento.  

De forma geral, não foram identificadas diferenças nas percepções relacionadas 

ao cargo ocupado pelos hoteleiros. 

Quanto ao desenvolvimento de competências, pode-se supor dois níveis distintos 

com menor abrangência as focadas na lente unidimensional e aquelas que se direcionam 

para multidimensionalidade, as quais tendem a desenvolver competências mais amplas e 

com maior engajamento (SANDBERG; PINNINGTON, 2009).  

4.2.2 Hoteleiro e auto entendimento da sustentabilidade  

A ideia de sustentabilidade na hotelaria se destaca como um tema recente, porém 

sua definição se apresenta imprecisa e de difícil operacionalização (SAARINEN, 2006). 

Visando compreender como os participantes da pesquisa definem sustentabilidade e 

como caracterizam um hoteleiro orientado para sustentabilidade, foi solicitado aos 

referidos profissionais que expressem seu entendimento sobre os conceitos em destaque.  

Abaixo as respostas se subdividem em dois itens, que demonstram distintos 

significados que oscilam dos mais superficiais àquelas mais profundos. Como se poderá 

observar, as práticas orientadas para sustentabilidade se direcionam com mais ênfase 

para as dimensões ambiental, econômica e social (BOSQUE, 2015), pouco se 

observando iniciativas culturais e/ou territoriais (SACHS, 2002). 

4.2.2.1 Significado de sustentabilidade para o hoteleiro 

As narrativas textuais oscilam de definições amplas a pouco precisas. 

Consequentemente, remetem a práticas voltadas mais ao ambiente interno da empresa, 

como por exemplo, reciclagem e reaproveitamento de materiais, a ações mais amplas, 



138 

 

exteriores ao empreendimento, que dependeriam de planejamento estratégico e 

envolvimento de distintos stakeholders.  

Em geral,  reproduzem o conceito amplamente disseminado do relatório da 

Comissão Brundtland (WCED, 1987) que “ considera que o desenvolvimento sustentável 

deve satisfazer às necessidades da geração presente sem comprometer as necessidades 

das gerações futuras” (CLARO; CLARO; AMÂNCIO, 2008, p.289), com definições de 

difícil operacionalização, indiciando um conhecimento esposado do tema (JONES; 

HILLIER; COMFORT, 2016), sem demonstrar traduções, apropriações, 

contextualizações e reflexões que remetam à sua experiência, ao seu mundo vivido 

(SANDBERG; DALL’ALBA, 2009). Mais uma vez, o repertório linguístico nos textos 

se referem, sobretudo, a questões ambientais, com algumas exceções, quando mencionam 

responsabilidade social, qualidade de vida no trabalho, participação da atividade hoteleira 

na comunidade, entre outras. 

As definições compreendem cinco perspectivas, sustentabilidade como 

sustentação, prática, gestão financeira, relacionamento e competência.   

Sustentabilidade como sustentação 

Por vezes, os entrevistados recorrem a etimologia do termo para definir 

sustentabilidade, associando-o a ideia de sustentação (OR-8, OI-1, GR-26 e GI-4). 

Reconhecem a dificuldade de operacionalização do termo e a necessidade de adotarem 

medidas orientadas para sua concretização. Nos relatos dos hoteleiros OR-8 e OI- 1, que 

atuam como assistente de qualidade e na recepção de um Hotel independente na Irlanda, 

respectivamente, o jogo de palavras remete a noção de competência em manter um certo 

equilíbrio entre natureza, indivíduo e economia:  

Brincando com a palavra [...] Sustentar + Habilidade, então ‘Habilidade de 
Sustentar’, talvez? Ao meu ver são relações consistentes que conseguem se 
manter por muito tempo de maneira saudável e na medida do possível 
equilibrada. Relações essas, entre o Ser Humano e Natureza, Ser Humano 
e Economia, bem como os Seres Humanos entre si mesmos (OR-8). 
 
Quando penso em sustentabilidade logo me vem à origem da palavra que 
seria o verbo “sustentar”, defino então como manutenção e conservação da 
vida em equilíbrio. É o ato que visa garantir através de processos a 
perpetuação, não somente da nossa espécie, mas de toda a biodiversidade 
do planeta. (OI-1) 

 
Ao evocarem a ideia de sustentação dão ênfase, sobretudo, para a percepção de 

um processo cíclico e contínuo que se relaciona à preservação. 

Entendo a sustentabilidade como algo que sustenta, uma base. Como 
entendo que a base de tudo é o cuidado com nosso planeta, com as pessoas, 
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animais e meio ambiente, a sustentabilidade são ações que possam 
contribuir de alguma forma para essas causas (GI-4). 
 
Sustentabilidade vem de sustentável. Algo que se sustenta, podendo se 
renovar em um ciclo, preservando os recursos necessários para sua 
continuidade (GR-26). 

 
Apesar do verbo estar associado a uma ação, ‘sustentar um equilíbrio’, não há 

quase menção a práticas que levariam a sua concretização, indicando maior ênfase no 

campo das ideias do que da ação.    

Sustentabilidade significando práticas  

O termo prática possui muitos significados e pode ser associado à rotina, que se 

baseia na repetição de atividades, é intencional, coletiva, envolve a produção e reprodução 

do trabalho (GHERARDI, 2009, 2014). Diferente dos profissionais que entenderam 

sustentabilidade como “sustentação”, ao utilizar a expressão “prática” para definir o 

termo, se preocuparam em indicar ações concretas do cotidiano organizacional, que visam 

corrigir, compensar ou minimizar danos causados. Associam melhor a ideia de 

sustentabilidade ao seu mundo vivido (SANDBERG; DALL’ALBA, 2009).  

Houve aqui uma necessidade de operacionalização do conceito e de assumir a 

responsabilidade individual: “Sustentabilidade como uma ação ou prática que cada um de 

nós deve tomar em busca de um uso mais inteligente e prolongado dos recursos naturais” 

(GR-2). 

Muitas dessas práticas refletiram novamente, uma visão unidimensional de 

sustentabilidade como no caso de 11 hoteleiros (OR-3, OR-5, OR-8, OR-25, OR-33, GR-

3, GR-19, GR-32, GR-50, GI-6 e GI-5). Entre eles, há os que mencionaram ações 

corretivas e rotineiras como, por exemplo: reciclagem e redução de desperdícios; e 

aqueles que atribuíram um significado dinâmico: ênfase no desenvolvimento, na 

preservação. Os relatos a seguir exemplificam o exposto: 

[...]Sustentabilidade está relacionada a todas as práticas e ações de um 
indivíduo ou empresa para manter o ambiente, seja evitando desperdícios, 
não poluindo [...] preservando assim o meio ambiente (OR-25). 

 
São práticas [...] para que um determinado processo de nossas vidas seja 
sustentável, ou seja, tenha continuidade, podendo ser feito hoje ou daqui 
alguns anos. São utilizados meios e energias alternativas para prolongar o 
tempo de vida de um determinado processo e evitar o desperdício de 
energia e materiais que são finitos (OR-33). 

 
Mínimo desperdício possível [...], ter como reciclar sabonetes, água, óleo 
de cozinha etc. (GR-19). 
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Entendo que a sustentabilidade está presente tanto na rotina diária como 
nas grandes ações, desde deixar de pegar uma sacola plástica no mercado 
até o uso de energia renovável [...] (GR-3) 

 
Destaca-se a fala do gestor GR-9 que utiliza o verbo reinventar, que já aponta a 

necessidade de mudar, rever velhas práticas enraizadas no mundo vivido (SANDBERG; 

DALL’ALBA, 2009).  

Agir e atuar de forma responsável a fim de reduzir danos ao meio ambiente 
e procurar “reinventar” formas de executar tarefas com um olhar 
responsável. (GR-9) 
 

É importante observar que a ênfase na ação/rotina se direciona a minimizar 

impactos, evitar desperdícios e utilizar os recursos de forma responsável. Ainda com 

associação ao verbo sustentar, essas práticas de “sustentação” se direcionam, mais do que 

tudo, à minimização, numa lógica mais reativa do que proativa.  

Sustentabilidade como gestão financeira do empreendimento 

Há hoteleiros que apresentam um olhar pragmático para a sustentabilidade, suas 

definições expressam uma lente gerencial ou utilitarista, relacionando-a com as 

contribuições para o empreendimento, embora não minimizem sua importância social. Os 

entrevistados OR-10, OR-11, OR-12, OR-14, OR-15, OR-22, OR-29, OR-54, GR-42 e 

GR-45 associam o termo à redução de custos e melhoria de procedimentos, relacionando 

aos aspectos econômicos, custo ambiental e otimização de recursos, os relatos 

exemplificam: 

Praticar algo que dê retorno, como por exemplo, gerar a própria energia 
através de uma subestação de água. Isto é uma maneira sustentável de 
reduzir custos e ainda ajuda o meio (OR-10). 

[...]Na prática empresarial, pode ser utilizada minimizando gastos como 
eletricidade [...] (OR-14). 
 

Uma visão utilitarista da sustentabilidade é apresentada, relacionando os ganhos 

para organização e natureza como, por exemplo, a utilização de matéria prima adequada.  

[...] O princípio em utilizar os recursos naturais para não comprometer as 
gerações futuras e buscar reutilizar os mesmos materiais visando a 
organização, reaproveitamento e melhoria nos desperdícios (GR-45). 

Mesmo com olhar mais pragmático, os hoteleiros apresentam uma relação entre 

sustentabilidade e práticas que deixa implícito um retorno tanto para o empreendimento 

como para o meio ambiente e economia, os quais são os dois eixos mais citados nas 

definições apresentadas. Há, ainda, a relação de agregar valor e reduzir custos.  
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Sustentabilidade como relacionamento 

Sandberg e Pinnington (2009) destacam a importância do outro na sua relação 

com a atuação profissional e desenvolvimento de competências, uma vez que este outro 

pode atuar como modelo ou espelho, tornando a prática socialmente sustentada. Observa-

se, nas definições apresentadas, a participação desse outro, representado pela comunidade 

e parceiros. 

Para os hoteleiros OR-8, OR-21, OR-31 e OI-4, a visão de sustentabilidade 

pressupõe interdependência, demonstrando a necessidade de ações conjuntas e a relação 

entre as dimensões do referido tema. Os entrevistados OR-31 e OI-4 resumem essa 

relação com o outro -  neste caso, a comunidade - e exemplificam-na. 

Para mim, sustentabilidade é fazer o uso de recursos naturais de forma que 
eu possa não prejudicar o equilíbrio do meio ambiente e as comunidades 
humanas que dele dependem para sobreviver (OR-31) 
 
Sustentabilidade é um conjunto de fatores que envolvem o meio ambiente, 
sociedade e econômico sobre do hotel e da comunidade a sua volta (OI-4). 

 
Integração entre as ações do hoteleiro, meio ambiente e comunidade são 

destacadas, trazendo à tona a necessidade de cooperação e visão do todo, porém com 

exemplos de práticas se mantendo com ênfase na dimensão ambiental. 

Sustentabilidade é o ato de trabalhar em conjunto com o meio ambiente e 
a comunidade em prol do desenvolvimento sem agressões ambientais, 
reduzindo o consumo de água e despejo de dejetos, reutilizando, reciclando 
[...] (OR-13). 
 

De forma geral, o outro se apresenta nas definições, indicando que as práticas 

orientadas para sustentabilidade e desenvolvimento de competências ocorrem também 

a partir das relações estabelecidas.  

Sustentabilidade como competência 
 

Há nas respostas dos hoteleiros um direcionamento para competências 

demonstrando ação, possibilidade de reflexão por meio da prática.  

 No relato do gestor GR-42 a expressão “uma nova forma” pode conotar um 

desenvolvimento, uma aprendizagem por meio “do viver e trabalhar”, neste caso 

ação/prática, indicando um possível desenvolvimento de competências, pois as 

expressões em destaque demandam uma mudança de paradigma, rever as práticas 

adotadas por meio provavelmente de ressignificação e reflexão. Destaca-se, ainda, que a 

sustentabilidade agrega valor ao hotel, contudo, na medida em que sustentabilidade 
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componha o dia a dia dos empreendimentos deixará de ser visto como diferencial que 

pode atrair hóspedes.  

Enxergo a sustentabilidade como uma nova forma de viver e trabalhar [...] 
Na hotelaria entendo que isso agrega valor à marca e cada vez mais se torna 
referência e com o tempo não será mais o diferencial (GR-42). 

 
O desenvolvimento de habilidades por meio das práticas pode ser tratado como 

uma demanda da sustentabilidade, visando promover a gestão dos recursos financeiros e 

ambientais. 

[...] Sustentabilidade é ter atitudes que visam suprir nossas necessidades, 
mas sem comprometer o futuro. É usar os recursos que a natureza nos 
fornece, de forma inteligente e coerente, preservando-a (GR-7). 

 
[...] A sustentabilidade seja desenvolver a habilidade de conduzir os meios 
de produção de modo a conservar a capacidade de renovação dos recursos 
naturais, humanos e financeiros envolvidos no negócio (GR-14). 

Além de apresentar uma definição com ênfase em duas dimensões da 

sustentabilidade - ambiental e social -  a gestora GR-30 destaca em sua resposta as 

próprias atitudes, indicando a responsabilidade nas práticas e sugerindo um possível 

momento de autocrítica ou de reflexão. 

Utilizar recursos naturais/sociais atuais da melhor forma possível, 
pensando nas consequências das minhas atitudes [...] (GR-30). 

Quatro dimensões da sustentabilidade: econômica, social, ambiental e cultural 

(ELKINGTON, 1994; SACHS,2002), são apresentadas pelo gestor GR-15 demonstrando 

uma definição um pouco mais abrangente, porém sem indícios de aplicação do conceito.  

É o nome dado para relacionar a continuidade de aspectos econômicos, 
sociais, culturais e ambientais, de forma a preservar a raça humana (planeta 
terra) (GR-15). 

É importante apontar que sustentabilidade é também reconhecida como um tema 

complexo que necessita de articulação entre os interesses dos indivíduos e os econômicos, 

sociais e ambientais, para que este seja conduzido de forma integrada.  

Para mim é um conceito complexo que envolve diversas variáveis, [...] 
Consiste em utilizar os recursos que a natureza lhe oferece e ao mesmo 
tempo sem prejudica-la. [...] Está relacionado há um processo integrado 
que envolve o homem e seus interesses econômicos, sociais relacionados 
ao meio ambiente, sua preservação e respeito a ambos (GR-46). 

 
As respostas dos entrevistados contemplam muitas nuances, as quais passam pela 

conceituação da Comissão Brundtland de 1987,   caracterizando uma resposta “de 

prateleira” que está à mão quando necessário; apresentam definições que consideram a 

analogia entre o verbo sustentar, incluem a participação do outro representado pelos 

fornecedores e hóspedes, estabelecem relações com as práticas orientadas para 
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sustentabilidade, porém ainda retratam o cotidiano, por fim aproximam sua definição a 

um conjunto de competências, caracterizada por relatos que contemplam atitudes e 

habilidades, direcionados para ação.  

 Observa-se ainda: implicações de retorno financeiro para os empreendimentos 

(BADER, 2005; KANG, LEE, HUH ,2010; CLAVER-CORTÉS et al., 2007) denotando 

uma lente gerencialista/utilitarista; mas que pode atuar como fonte de motivação para 

adoção de práticas orientadas para sustentabilidade. Há ênfase nas questões ambientais, 

caracterizando novamente predominantemente um olhar unidimensional, enfraquecendo, 

dessa forma, o conceito. 

4.2.2.2 Hoteleiro orientado para sustentabilidade 

Com o objetivo de apreender como os entrevistados entendem um hoteleiro 

orientado para sustentabilidade, representando o ser no mundo com foco no profissional 

(SANDBERG; PINNINGTON, 2009), foi solicitado que os participantes da pesquisa 

expressassem esse significado.  

A partir da análise dos relatos, foi possível apreender entendimentos distintos que 

variaram mais uma vez, com respostas simples e pouco elaboradas; até respostas que 

demonstram interesse pelo tema caracterizando-se como mais representativas, uma vez 

que há o envolvimento dos hóspedes, relação pessoal e profissional, exemplos de práticas 

e foco na gestão. 

Dos entrevistados, 12 (GR-8, GR-11, GR-13, GR-15, GR-16, GR-19, GR-23, GR-

28, GR-35, GR-40, OR-23, OR-49) retratam o hoteleiro orientado para sustentabilidade 

de forma genérica e muitas vezes sem relação com o tema, representando baixa qualidade 

de reflexão, decorrente talvez do pouco aprofundamento/ conhecimento ou dificuldade 

de sistematização do conceito. Chama atenção que, dos 12 entrevistados, 10 ocupam 

cargo de gestão, o que leva à suposição de que esta reflexão ou mesmo percepção não faz 

parte do cotidiano desses entrevistados, caracterizando um possível distanciamento das 

práticas. As narrativas dos gestores GR-28 e GR-35 exemplificam as repostas:  

Além do prazer em executar tarefas com esta consciência, isso é bom para 
os negócios e conta como diferencial na minha carreira (GR-28). 

Que tenha um objetivo no qual a ação traga algum benefício para alguém e 
que esta ação seja contínua (GR-35). 

Dos 115 entrevistados, 38 (OR-2, OR-3, OR-4, OR-7, OR-10, OR-13, OR-17, 

OR-27, OR-28, OR-29, OR-30, OR-36, OR- 37, OR-38, OR-40, OR-42, OR-45, OR-46, 

OR-47, OR-50, OR-51, OR-53, OR-54, OI-3, OI-4, GR-4, GR-7, GR-14, GR-18,  GR-

26, GR-31, GR-32, GR-34, GR-37, GR-48 , GR-49, GR-50, GI-5), sendo 25 ocupantes 
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de cargo operacional e 13 de cargo gerencial, associam o hoteleiro orientado para 

sustentabilidade a práticas de reciclagem, cuidado na geração e separação de lixo, 

reaproveitamento de papel, preservação e desperdício, caracterizando uma visão restrita, 

direcionada as dimensões ambiental e econômica. Limitam ao hotel, indicando que pouco 

consideram a sustentabilidade como um conceito amplo que envolve ambiente interno e 

externo e stakeholders. Destacam-se as respostas dos hoteleiros OR-17, OR-2 e GR-18, 

que representam o tom dos relatos:  

Um hoteleiro sustentável é aquele que consegue controlar o desperdício e 
dar destino correto para o lixo produzido (OR-17). 

Significa ter ações sustentáveis dentro do hotel, como evitar desperdício de 
papel, comida, e reutilizar tudo o que for possível. Além de tentar utilizar 
os materiais e equipamentos mais econômicos possíveis (OR-2). 
 
Significa ser uma pessoa atenta para a rotina do dia a dia, economizando 
energia desligando seu monitor quando não estiver utilizando, sempre 
apagando as luzes onde não tem pessoas. Economizando água no vestiário 
com banhos rápidos (GR-18). 
 

A busca por alternativas é presente na narrativa do hoteleiro OR-27, mas ainda 

voltado a ações para o meio ambiente. É interessante ressaltar a expressão “demonstrem 

a preocupação”, denotando uma ênfase na demonstração e não na ação em si, colocando 

dessa forma a prática em segundo plano. 

[...] Buscar alternativas que demonstrem a preocupação com o meio-
ambiente, com a economia de água, luz, evitar desperdícios de alimentos 
separar material para reciclagem (OR-27).  

A visão de interdependência entre hotel e seu entorno (COELHO; GOSLING; 

GONÇALVES, 2013), visando a identificação de oportunidades e melhorias para 

contribuir com práticas orientadas para sustentabilidade, esboçadas por OI-4 e GR-34, 

podem ser características do hoteleiro voltado para referida prática. 

Hoteleiro sustentável é aquele que sempre se mantém ligado ao que 
acontece ao redor do hotel, verificando as situações e oportunidades para 
manter o bem comum ligado ao seu ambiente de trabalho (OI-4). 

Tornar procedimento as tarefas de redução, reaproveitamento e reciclagem. 
Preocupar-se com o impacto que o empreendimento causa no ambiente e 
desenvolver ações para melhorias (GR-34). 

A utilização dos verbos cuidar e verificar denotam uma posição ativa, por parte 

da entrevistada OR-4 que apresenta exemplos de práticas organizacionais nas quais o 

hoteleiro tem condições de buscar e decidir sobre a melhor maneira de executá-las, 

demonstrando possível autonomia e reflexão quanto as ações.  

Cuidar do seu ambiente de trabalho, verificar se realmente eu preciso de 
certa informação impressa...cuidar se preciso mandar meu uniforme para 
lavar todo santo dia ...verificar se estou pegando vários copos descartáveis 
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e jogando fora...ou se posso utilizar o mesmo copo durante meu dia de 
trabalho. A ação tem que começar na gente (OR-4). 

 
A internalização dos conceitos de sustentabilidade e sua gestão, é destacada pelo 

hoteleiro OR-21. 
Ser um hoteleiro sustentável, primeiramente é necessária uma mudança 
interna da própria pessoa, mas é saber gerenciar todos os recursos naturais 
levando para um melhor aproveitamento deles (OR-21). 

 
Nos relatos destacados, encontram-se expressas práticas com ênfase na dimensão 

ambiental que se direcionam desde ações do cotidiano organizacional, como reciclar lixo 

ou reaproveitar materiais como papel, até aquelas que possibilitam decisão e escolha por 

parte dos hoteleiros, como, por exemplo: buscar alternativas de melhor utilização de 

recursos e atenção às práticas adotadas. 

Há também nos relatos a presença de características como capacidade de 

reconhecer a interdependência entre a hotelaria e sustentabilidade, de identificar e propor 

melhorias que indicam possíveis competências que podem se desenvolver na medida em 

que sustentabilidade é incorporada às práticas organizacionais.  

Essencial ressaltar que, na medida em que existe um espaço para participação 

desses profissionais, cria-se também a possibilidade de reflexão e desenvolvimento de 

competências. 

Hoteleiro orientado para sustentabilidade: Relação profissional e pessoal 

Dos participantes da pesquisa, 6 (OR-1, OR-15, OR-41, OR-48, GR-3, GR-46) 

apresentam em suas respostas a relação entre o ser no mundo profissional e pessoal 

(SANDBERG; PINNINGTON, 2009). As respostas indicam que ser orientado para 

sustentabilidade independe da atuação profissional, e que as práticas devem compor o 

dia-a-dia do profissional e do indivíduo, conforme exemplificado pelos relatos em 

destaque: 

Ter práticas sustentáveis no dia a dia, independentemente de ser um pilar 
ou não da empresa (GR-3). 

[...] O hoteleiro deve fazer a sua parte, além de se preocupar com o 
ambiente de trabalho também deve se preocupar com o ambiente da sua 
casa (OR-15). 

Estar inserido dentro de uma empresa que aplica práticas sustentáveis no 
seu dia a dia, além do ambiente de trabalho, aplicar práticas sustentáveis na 
vida pessoal (OR-48). 
 

Demonstrando maior qualidade em sua reflexão, o gestor GR-46 utiliza os verbos 

pensar, apoiar, discutir e realizar, caracterizando uma postura ativa desse hoteleiro, bem 
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como um olhar que estabelece a relação entre práticas pessoais e profissionais e 

retorno/ganho para os envolvidos. 

Aquele que pensa em boas práticas sustentáveis tanto em casa quanto no 
trabalho. Aquele que apoie e encontre maneiras de trazer a sustentabilidade 
para a empresa, discutindo a ideia. Lembrando-se que todos têm a ganhar 
com atitudes sustentáveis. Um hoteleiro que realiza seu trabalho, mas 
pensando que hotelaria não é sinônimo de desperdício (GR-46). 

Conhecer as práticas adotadas no âmbito profissional e incorporá-las à vida 

pessoal dos envolvidos, e buscar conhecimentos com objetivo de contribuir com 

propostas e auxiliar os hóspedes, deve ser uma constante, reforça a necessidade de postura 

ativa por parte dos hoteleiros. 

Ser uma hoteleira sustentável significa estar sempre informando e 
auxiliando os hóspedes sobre práticas sustentáveis dentro do hotel (e que 
consequentemente, possam levar esse aprendizado para casa), executar 
ações no cotidiano profissional, ter conhecimento de quais praticas a 
empresa desempenha e estar atualizada sobre as inovações relacionadas ao 
quesito sustentabilidade, podendo assim contribuir com futuras ideias no 
empreendimento (OR-6).  

 
Os relatos destacados apontam que sustentabilidade integra o indivíduo e o 

profissional, indicam ainda que o hoteleiro orientado para sustentabilidade é aquele que 

assume postura ativa frente ao tema. 

Hoteleiro orientado para sustentabilidade: percepção multidimensional  

Há entrevistados que informam o significado de um hoteleiro orientado para 

sustentabilidade pela relação entre as dimensões do referido conceito. Nas respostas, 

observa-se, por exemplo, a relação entre o cuidado com o meio ambiente (dimensão 

ambiental), o reflexo positivo na comunidade (dimensão social) e a geração de renda 

(dimensão econômica) e aproveitamento da mão de obra local (KIRK, 1995; 

SAARINEN, 2006). Os relatos dos entrevistados OR-22 e GR-29 representam as relações 

citadas. 

Promover o crescimento do segmento de forma colaborar com o 
desenvolvimento econômico, social e ambiental do ambiente que estamos 
inseridos (OR-22). 

Utilizar de práticas sustentáveis dentro do ambiente hoteleiro. Adequar as 
necessidades cotidianas a hábitos sustentáveis, ecológica, econômica e 
socialmente (GR-29). 

A integração entre as dimensões social, econômica e ambiental (ELKINGTON, 

2012) é apresentada pelo gestor GR-47, que retrata o profissional de forma ativa e 

engajada nas práticas orientadas para sustentabilidade. 

Significa apoiar organizações socais da comunidade e eventos locais; 
promover o aperfeiçoamento profissional de seus colaboradores, todos eles 
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nativos; dar preferência para a compra de produtos locais, estimulando o 
desenvolvimento da região; realizar a separação dos resíduos sólidos; 
transformar o lixo orgânico em composto para o jardim; implantar um 
jardim de polinizadores; utilizar energia solar e reaproveitamento de água 
(GR-47).  
 

Observa-se que mesmo estabelecendo relações entre as dimensões da 

sustentabilidade, os hoteleiros se limitam TBL, sem mencionar novamente as dimensões 

cultural e territorial. 

Hoteleiro orientado para sustentabilidade: gestão do empreendimento 

Há narrativas que enfatizam a gestão do empreendimento, compreendida para 

análise como busca da conciliação dos interesses e objetivos organizacionais com as 

premissas da sustentabilidade. A capacidade de administrar os recursos materiais é 

apontada pelo hoteleiro OR-54 e entende-se a expressão “melhor forma possível” a 

conciliação de interesses. 

Administrar da melhor forma possível o material disponível, de escritório 
limpeza, reutilizar outros materiais como felpas de enxoval velho, cuidar 
dos equipamentos e da manutenção para evitar trocas desnecessárias ou 
antes do prazo (OR-54). 
 

 A conciliação entre as políticas do empreendimento e parcerias com fornecedores, 

indicam a importância do tema e a necessidade de uma atuação mais abrangente do que 

a adoção de práticas pontuais. 

Significa desenvolver práticas sustentáveis em conjunto com as políticas 
adotadas pelo hotel (GR-2).  

Trabalhar com fornecedor com os mesmos princípios e transformar e 
transmitir como experiência (GR-24).  

As ações orientadas para sustentabilidade que se desenvolvem a partir da análise 

dos seus impactos são, um norte para gestão das práticas, nas quais o desenvolvimento, a 

ação e os controles estão presentes. 

Um hoteleiro sustentável deve desenvolver ações nas suas atividades de 
acordo com o mapeamento de aspectos e impactos da sustentabilidade, 
trabalhando a fim de respeitar os controles operacionais existentes e 
apoiando o desenvolvimento de novos controles (OR-49). 

 
A conciliação entre o retorno financeiro do empreendimento (BADER, 2005; 

ORSATO, 2006; BOHDANOWICZ, 2006) e as ações orientadas para sustentabilidade é 

apresentada pelos hoteleiros OR-20, OR-14, OR-47, OR-5 e OI-2. A tônica dos relatos 

enfatiza as práticas se direcionam à dimensão ambiental que, como resultado, também 

geram economia para o empreendimento. Chama atenção, nas narrativas que representam 

esse olhar, o direcionamento para a ação indicada pelas expressões: “agindo de modo 
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inteligente”, “toma iniciativa”, as quais reforçam, mais uma vez, que o hoteleiro 

orientado para sustentabilidade deve assumir postura ativa, que pode ter como pano de 

fundo a reflexão.  

Significa se preocupar com o meio ambiente, agindo de modo inteligente, 
zelando tanto pelos lucros de sua empresa e suas necessidades, quanto para 
não exaurir os recursos naturais do planeta ou para não poluir o meio 
ambiente (OR-20, grifou-se). 
 
Um hoteleiro sustentável é aquele que toma iniciativas para minimizar os 
gastos, gerando assim economia para o empreendimento, não somente, mas 
também tenha ações sustentáveis em seu cotidiano [...] (OR-14, grifou-se). 
 

Investir em práticas orientadas para sustentabilidade pode levar à reflexão por parte 

dos empreendimentos sobre o quanto vale a pena ser verde (ORSATO, 2006). A narrativa, 

abaixo, destaca a mudança de hábito, que pode ser entendida como uma ressignificação 

do trabalho (SANDBERG, 2000; 2005, DALL´ALBA; SANDBERG, 2006). A questão 

dos custos relativos à tal iniciativa é descrita como um problema que pode impedir ou 

prejudicar a adoção de práticas orientadas para sustentabilidade (FONT; GARAY; 

JONES, 2016). 

[...] Mudança no máximo dos hábitos possíveis, os problemas que ações 
sustentáveis são bem mais caras, como por exemplo, hoje nossos copos são 
recicláveis, mas são mais caros que os copos descartáveis comuns. Por 
outro lado, não conseguimos implantar as canetas, pois estas eram o dobro 
da comum (GR-42). 

 
Considerar a sustentabilidade como premissa da gestão, envolve contar com 

práticas que atendam além das demandas imediatas, com as premissas do TBL nas 

decisões gerencias e estratégicas. A utilização da expressão “não como um fardo” deixa 

implícito que sustentabilidade pode ser entendida também como algo negativo para 

gestão, o que pode tornar-se um ponto que contribui para sua não incorporação nas 

políticas organizacionais. 

Ser um profissional onde seus propósitos e o propósito da sua empresa vão 
além de retorno financeiro imediatista e a qualquer custo. Levar em 
consideração os impactos sociais, econômicos e ambientais em cada 
decisão da empresa, não como um fardo, mas como uma maneira 
inteligente de gestão (OR-8).  

 
Pelos relatos evidenciados, verifica-se a busca pela conciliação entre as práticas 

orientadas para sustentabilidade e a gestão do empreendimento, o que possivelmente 

pode atuar como um aspecto motivador na incorporação da sustentabilidade ao core 

business da organização, demandando ainda uma postura ativa do hoteleiro. Porém os 

custos envolvidos na implantação dessas práticas podem ser caracterizar como um 

empecilho para essa conciliação. 
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Hoteleiro orientado para sustentabilidade: conscientização 

Dos entrevistados, 28 (GI-1, GI-2, GI-4, GR-1, GR-5, GR-6, GR-9, GR-10, GR-

12, GR-20, GR-25, GR-27, GR-30, GR-37, GR-38, GR-39, GR-41, GR-44, GR-45, OR-

9, OR-12, OR-25, OR-26, OR-33, OR-34, OR-39, OR-44, OR-52) têm a percepção de 

que um hoteleiro orientado para sustentabilidade contribui adotando práticas, 

disseminando informações, agindo como um porta voz e formador de opinião junto a 

funcionários e hóspedes. As narrativas destacadas exemplificam: 

Fazer o maior número possível de ações que reduzam o impacto ambiental, 
e criar campanhas que conscientizem os colaboradores e hóspedes do hotel 
(GR-6). 

[...] É ser criativo todos os dias, fazer uso dos recursos com consciência. E 
também conscientizar os hóspedes sobre o desperdício (GR-20). 

 
Ação de promover, participar e conscientizar são apresentadas pelos gestores GR-

39 e GR-41, reforçando a postura ativa e de engajamento. Sinalizam que as práticas 

orientadas para sustentabilidade implicam na interdependência entre os atores envolvidos. 

Envolve promover e participar de ações sustentáveis promovidas pela 
empresa, como descartar corretamente o lixo, desligar os equipamentos e 
iluminação após o uso, orientar os clientes a fazer o mesmo (especialmente 
no caso de eventos), participar em campanhas de conscientização, etc. (GR-
39). 
 
[...] Utilizar todos os recursos possíveis de todos os setores do hotel, 
reutilizando o que for possível, descartando de forma correta, utilizando 
produtos biodegradáveis, economizando e conscientizando as pessoas 
(GR-41). 
 

A responsabilidade gerencial das ações diárias que devem ser analisadas de forma 

global e a atenção ao outro (funcionários e hóspedes), é retratada pelo gestor GR-5. 

Se preocupar com pequenas ações no dia a dia do hotel que no final do mês 
terá um grande impacto. Também é nosso dever estar atento as ações dos 
demais funcionários e até mesmo hóspedes (GR-5). 

Um hoteleiro orientado para sustentabilidade pode ser identificado pela 

demonstração de consciência, de responsabilidade e da contribuição em suas práticas 

profissionais para gestão e para os clientes. Agrega-se ainda a atuação como modelo para 

os envolvidos. 

Saber que estamos fazendo nossa parte e, mais importante, que podemos 
contribuir no nosso local de trabalho que, diariamente, tem um descarte 
muito grande de material reciclado, lixo orgânico, possui alta utilização de 
energia elétrica, água e, podermos contribuir com a otimização desses 
materiais, além de disseminar a informação junto aos clientes, contribuindo 
para um mundo melhor (GR-12). 
 
Ser exemplo de sustentabilidade e envolver a equipe, hóspedes e 
fornecedores neste engajamento (GR-30). 
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[...] Disseminar boas práticas [orientadas para sustentabilidade] para todos 
os envolvidos: hóspedes, colaboradores, gestores [...] OR-26. 

É claro que não se pode desconsiderar que sustentabilidade é um tema amplo, 

significativo e que para seu sucesso demanda sua incorporação aos princípios 

organizacionais e engajamento dos envolvidos (SIEBENHÜNER, 2007; MIRVIS, 2012; 

RENWICK; REDMAN; MAGUIRE, 2013). Esses pontos são abordados nas narrativas 

dos hoteleiros GR-25 e OR-26. 

Significa incorporar na rotina de trabalho em um hotel ações relacionadas 
a sustentabilidade cumprindo seu papel de cidadão e transmitindo aos 
demais funcionários e hóspedes a importância da realização de ações 
relacionadas ao tema (GR-25). 
Significa ser engajado com a causa sustentável, disseminando boas práticas 
para todos os envolvidos: hóspedes, colaboradores, gestores, investidores 
e a sociedade em torno (OR-26). 
 

A hoteleira OR-44 aponta a sustentabilidade como um conceito integrado 

(SARTORI; LATRÔNICO; CAMPOS, 2014), na medida em que destaca a importância 

na participação do hoteleiro desde a concepção do projeto e as ferramentas, tais como 

material de construção, projeto arquitetônico, ficando implícito o engajamento do 

funcionário e a sustentabilidade compondo o core business. 

Hoteleiro sustentável é aquele que está engajado com ações de 
sustentabilidade desde a concepção do projeto hoteleiro (construção, 
materiais, arquitetura, sistemas hidráulicos, elétricos, etc.) até a operação 
propriamente dita em que necessita do envolvimento dos colaboradores da 
equipe, fornecedores e dos hóspedes (OR-44). 
 

Evidencia-se que conscientizar e engajar o outro (colegas, fornecedores e 

hóspedes) envolve por parte do hoteleiro qualidade no processo de reflexão, a adoção da 

sustentabilidade como um princípio incorporado às suas práticas e seu próprio 

engajamento. Trata-se ainda, de uma via de mão dupla, o sucesso no processo de 

conscientização será atingido se os hóspedes, colegas e fornecedores também se 

interessarem sobre o tema, considerando-o relevante. 

Não se pode deixar de ressaltar ainda, que apesar da amplitude do tema e a 

percepção de que esta demanda a cooperação e conscientização dos envolvidos os 

exemplos citados pelos entrevistados se restringem na sua maioria às dimensões 

ambiental e econômica. 

Hoteleiro orientado para sustentabilidade: práticas e manutenção na qualidade dos 
serviços 

Os entrevistados GI-6, GR-17, GR-21, GR-22, OR-11, OR-16, OR-32 e OR-35, 

estabelecem relação de conciliação entre a prática orientada para sustentabilidade e a 



151 

 

qualidade dos serviços, por meio da qual ambas as partes ganham: trata-se de não perder 

de vista o negócio combinando sustentabilidade e atendimento, o que, de acordo com 

Kirk (1995) e Hiesh (2010) é um desafio para os empreendimentos hoteleiros. 

Sempre buscar ideias que focam na simplicidade de processos 
considerando os impactos no ambiente de uma forma geral, sem afetar o 
serviço do cliente final (GI-6). 

O cuidado com os impactos causados pelo empreendimento, bem como a 

qualidade dos serviços oferecidos são preocupações do hoteleiro orientado para 

sustentabilidade, pois estes contribuem para construir imagem positiva do hotel junto aos 

hóspedes, melhorando inclusive a forma pela qual é avaliado. 

Pensar no meio ambiente e conseguir excelência no trabalho impactando o 
mínimo possível no mesmo, para que o hóspede perceba que o hotel se 
preocupa com a sustentabilidade, mas o serviço prestado continua tendo a 
mesma qualidade (GR-22). 

Respeitar o meio em que se vive, aumentar a rentabilidade, possibilitar que 
o hotel seja melhor visto como empresa ecologicamente correta (GR-36). 

A sustentabilidade pode ser considerada como um aspecto vital para sobrevivência 

do empreendimento, uma vez que este depende do equilíbrio da sua circunvizinhança, 

como é o caso de hotéis localizados em áreas naturais (KIRK, 1995). 

Saber e colocar em prática as ações sustentáveis, não somente visando o 
bem-estar humano, mas também prevendo que o seu “produto” está 
ameaçado caso não cuide desde agora. O hoteleiro depende de belas 
paisagens (entorno do hotel), de água, luz, ambiente limpo e outros 
benefícios que só usufruirá se realmente ser sustentável (GR-43). 
 

A consciência da necessidade de focar além dos interesses do empreendimento, 

porém sem perder de vistas as demandas gerenciais de retorno financeiro, relacionando 

dessa forma os interesses do hotel, do hóspede e da comunidade (MELISSEN, 2013) é 

retratada na resposta da hoteleira OR-11. 

Creio que podemos ser sustentáveis procurando utilizar os recursos naturais 
de maneira consciente [...]O hoteleiro precisa ter uma visão econômica [...] 
Focar somente na satisfação dos clientes e no retorno que se tem dessa 
atividade, não significa ser um empreendimento completo e que se 
preocupa com o meio em que as pessoas vivem. É satisfatório estar em um 
ambiente em que as ações tornam o local propício a atividades que têm por 
objetivo o bem-estar da população [...] (OR-11). 
 

Pode-se considerar que a hoteleira OI-1, sintetiza o significado de um hoteleiro 

orientado para sustentabilidade. 

Ser um hoteleiro sustentável significa [...] ser um profissional que 
desenvolve as competências profissionais de forma que a suas ações são 
direcionadas com consciência dos impactos e efeitos ambiente que o cerca, 
nas pessoas, na sua própria qualidade de vida, ao meio ambiente [...] É ser 
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consciente da sua reponsabilidade na gestão também no âmbito profissional 
a fim de contribuir para o um planeta sustentável (OI-1).  

Como síntese pode-se destacar que os entrevistados -  gestores e operação -  

consideram pelo auto entendimento o significado de sustentabilidade e a definição de um 

hoteleiro orientado para o referido tema, relacionando-o com mais ênfase aos aspectos 

ambientais, não identificando diferenças marcantes nas respostas de acordo com o nível 

organizacional ocupado. No que diz respeito a definição de sustentabilidade, há conteúdo 

relacionado à preservação e minimização de impactos causados no meio ambiente e na 

sociedade. Alguns entrevistados relacionam, ainda, atividades práticas que contribuem 

para o sucesso na redução dos danos causados, trazendo ao discurso um tom de 

minimização e correção. 

Há ainda, nas narrativas, nuances que variam de respostas limitadas e 

empobrecidas, representando pouca vivência e reflexão em relação ao tema, até aquelas 

mais elaboradas, indicando que possivelmente ocorreram vivências mais significativas e 

maior reflexão. 

Pode-se observar que o conceito de sustentabilidade é considerado de forma 

unidimensional, dimensão ambiental, com consequente impacto e/ou relação com 

questões econômicas, esse significado unidimensional pode gerar um desequilíbrio 

quanto às práticas (ELKINGTON, 1994, 2012), o que, ao longo do tempo, reduz a 

efetividade da sustentabilidade e das competências, não promovendo de forma adequada 

a significação e desenvolvimento de práticas. 

A análise desse tópico demonstra a urgência em se trabalhar o conceito por meio 

de atividades de formação e desenvolvimento, para dessa forma torná-lo mais presente 

no mundo vivido dos hoteleiros (SANDBERG; DALL`ALBA, 2009), proporcionando 

experiências e práticas mais substantivas. 

Aspectos gerenciais também foram considerados nas narrativas, que enfatizaram 

a gestão com propósito de oferecer retorno financeiro, o que pode se caracterizar como 

um elemento motivacional na adesão às práticas orientadas para sustentabilidade A 

utilização nas respostas de verbos como pensar, discutir, cuidar, verificar indicam uma 

reflexão de maior qualidade e postura ativa por parte dos hoteleiros frente ao tema. 

Pela análise apreende-se que o hoteleiro orientado para sustentabilidade demanda 

uma postura ativa e capacidade de conciliar os interesses do empreendimento e da 

sustentabilidade, visando ainda a qualidade dos serviços prestados, trazendo à tona a 

reflexão e a efetivação de que ser verde vale a pena (ORSATO, 2006). Evidencia ainda 
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níveis distintos de entendimento e incorporação da sustentabilidade, direcionando dessa 

forma para o desenvolvimento de competência também com níveis distintos. 

 
4.2.3 Um olhar sobre as competências na hotelaria e seu desenvolvimento 

O termo competência tornou-se parte do senso comum, e foi simplificado para 

caracterizar um indivíduo que possui desempenho elevado e que se destaca dos demais.  

Essa simplificação resulta em mal-entendidos e produz definições de competência 

genéricas ou universais, sem considerar sobre qual competência estas se referem, em que 

contexto, qual sua proposta e de que forma são desenvolvidas.  

O desenvolvimento de competências, a partir dos conceitos discutidos no 

referencial teórico, envolve a relação e significado que o profissional estabelece com o 

trabalho e suas experiências, as práticas envolvidas, bem como a reflexão sobre o seu 

desenvolvimento ou aprimoramento (SANDBERG; DALL´ALBA, 2006). 

As ações organizacionais, com foco no desenvolvimento e aprimoramento das 

competências dos profissionais orientados para sustentabilidade, tornem-se necessárias 

para que, dessa forma, venha a compor as premissas organizacionais, com a adoção de 

práticas adequadas. Nesta seção, retoma-se a visão de sustentabilidade como uma ideia-

força, um conceito guarda-chuva composto de vários temas e com diversas dimensões. 

Destaca-se, ainda, que o desenvolvimento humano, que envolve a formação de pessoas, 

é retratado como um dos desafios da sustentabilidade (SARTORI; LATRÔNICO; 

CAMPOS, 2014) caracterizado no contexto desta pesquisa, como desenvolvimento de 

competências, no segmento da hotelaria. 

Visando compreender como os empreendimentos tratam do desenvolvimento, 

incorporação e (re) significação do conceito de sustentabilidade, buscou-se discutir, sob 

a ótica dos entrevistados, quais competências um hoteleiro orientado para tal deve possuir 

e as ações formais (treinamentos, palestras etc.) e/ou informais (participação em projetos, 

troca de experiências etc.) que podem ou contribuem para o desenvolvimento dessas 

competências. Dessa forma, esta seção está subdividida em três partes: na primeira, serão 

apresentadas quais são, na percepção dos entrevistados, as competências de um hoteleiro 

orientado para sustentabilidade; na sequência são discutidas as maneiras pelas quais os 

empreendimentos hoteleiros desenvolvem ou informam seus funcionários sobre este tema 

e, por fim, aborda-se a participação desses profissionais em projetos voltados para o tema 

em estudo. 
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4.2.3.1 Competências de um hoteleiro orientado para sustentabilidade 

Com o objetivo de identificar quais competências um hoteleiro orientado para 

sustentabilidade deve apresentar, foi solicitado que os entrevistados pontuassem 

indicadores representativos do domínio do referido conceito. Vale ressaltar que foi citada 

a palavra competência na pergunta (Questão 4), uma vez que a mesma é utilizada de 

forma corrente tanto no ambiente acadêmico como no organizacional, portanto, faz parte 

do vocabulário e do cotidiano dos profissionais. 

 Dos 115 hoteleiros entrevistados, 25 não responderam à questão, sendo 12 

ocupantes de cargo operacional e 13 ocupantes de cargo gerencial. A falta de respostas 

pode denotar distanciamento ou pouca reflexão sobre o tema, pois, caso sustentabilidade 

e suas competências requeridas estivessem presentes no cotidiano dos entrevistados, 

nomear essas competências seria uma tarefa intelectual minimamente possível. 

  A visão racionalista de competência é expressa pelo hoteleiro OR-6, envolvendo 

a obtenção de conhecimento, ou seja, aprendizagem, bem como a capacidade de aplicá-

la e atitude para comunicar esses conhecimentos (MCCLELLAND, 1973; BOYATZIS, 

1982; SPENCER; SPENCER, 1993): 

 As principais competências de um hoteleiro sustentável são: a capacidade 
de obter conhecimentos, exercer tais conhecimentos e realizar uma 
comunicação clara, constituída de boas explicações e exemplos (OR-6). 

  
Os entrevistados citaram uma série de atributos. Os citados com menor 

regularidade estão ética, entendimento do negócio, objetividade, criatividade e 

persistência. O gráfico 1 evidencia conhecimento técnico, proatividade, responsabilidade, 

comunicação, respeito para com as pessoas e meio ambiente como os atributos mais 

citados, e os relacionam com conhecimento, habilidade e atitude.  
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 Gráfico 1 – Atributos de conhecimentos, habilidades e atitudes segundo os entrevistados 

 

Fonte: A autora, 2017. 
 

Observa-se que os hoteleiros citam mais as atitudes, destacando-se proatividade, 

o que pode se relacionar ao saber ser, valores e princípios, algo intrínseco. Considera-se 

que, para desenvolver novas atitudes, o indivíduo tem que se identificar com as questões 

da sustentabilidade e refletir como parte do processo. Chama atenção também a presença 

de termos como engajamento, comprometimento e motivação, indicando que eles têm 

consciência da necessidade envolvimento e participação do indivíduo, ou seja, uma 

postura ativa, que se aproximam das metas competências descritas por Bharwani e Talib 

(2017). 

 As competências descritas expõem sua aplicação por meio de práticas, é o caso 

dos hoteleiros OR-11, OR-14, OI-2 e OR-46.  As práticas orientadas para sustentabilidade 

bem como seu planejamento visando o funcionamento do empreendimento podem ser 

exemplificadas pela narrativa de OR-11, observa-se ainda que a utilização das expressões 

“comprometer-se” e “preocupar-se” que indicam necessidade de engajamento.  

As competências [...] são: comprometer-se com uso sustentável dos 
recursos naturais como a água, estar preocupado com uma economia 
sustentável em relação a uso de energia (elétrica, eólica ou solar), 
reutilização dos recursos, como descartar produtos utilizados durante a 
produção de alimentos (óleo, lixo orgânico, lixo reciclável etc.) ... a questão 
da lavagem de enxoval (onde será lavado, a frequência de lavagem, entre 
outras questões). [...] preocupar-se com todo o planejamento e medidas 
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tomadas para o bom funcionamento do empreendimento (OR-11). 
 

Sob a perspectiva ambiental, há hoteleiros que apresentam uma competência que 

pode ser descrita como a capacidade de promover e aplicar práticas orientadas para 

sustentabilidade que agreguem benefícios para organização, envolvendo a preocupação 

com o meio ambiente, relacionando-a à processos inovadores e menos impactantes, 

porém ainda com foco na minimização de impactos, que podem se relacionar as 

competências funcionais apresentadas por Bharwani e Talib (2017).  

Um hoteleiro sustentável [...] se preocupa em impactar ao mínimo o meio 
ambiente [...] as práticas menos agressivas se destacam. As competências 
envolvem os 3 Rs (reciclar, reutilizar e reduzir) (OR-25). 

 [...] É aquele que sabe quais ações devem ser tomadas e, de alguma 
maneira, colocar em prática [...] economia de luz, evitar desperdício de 
água, impressão de muitas folhas desnecessárias (GR-43). 

 
[...] Inovador focado em propor soluções sustentáveis para a empresa, 
fazendo [...] processos menos impactantes para o meio ambiente, aplicando 
conceitos focados em sustentabilidade na área de atuação (OR-31). 

 
Um olhar unilateral é apresentado, o qual isenta o hóspede da responsabilidade 

quanto as práticas orientadas para sustentabilidade. Essa visão indica que essa 

responsabilidade é do hotel; sendo assim, só o hoteleiro deve possuir esse tipo de 

competência. 

[...] Fazer mais com menos, mas mantendo sempre o conforto dos hóspedes 
e a qualidade dos serviços [...] não é o hóspede que tem que economizar 
água durante o banho [...] ou evitar deixar a luz acesa. Nós é que temos que 
oferecer condições que permitam reduzir [...] os gastos com a água e 
energia (GR-47). 

  
Contrapondo à visão da gestora GR-47, os hoteleiros GR-6 e GR-20 se referem a 

capacidade de inovar e fazer com que equipe e hóspedes participem das práticas 

orientadas para sustentabilidade, o que, na concepção de Sandberg e Pinnington (2009), 

é a vivência socialmente constituída a partir da relação com o outro. 

[...] Determinação para colocar em prática ações já existentes (e incentivar 
o máximo de pessoas a contribuir) e também inovar com novas ações que 
atraiam o interesse das pessoas (GR-6). 
  
 [...] Utilizar práticas e medidas sustentáveis e transmitir isso aos colegas e 
hóspedes, ele cria produtos e serviços sustentáveis, pensa no meio ambiente 
no presente e no futuro (GR-20). 

  
Destaca-se, ainda, nas respostas do gestor GR-6, a necessidade de inovação a qual, 

a partir de um olhar para as práticas, relaciona-se à desestabilização de uma antiga forma 

de fazer as coisas para substituir por outra, levando à sua evolução e desenvolvimento 

(GHERARDI, 2010), podendo-se supor a existência de um processo de ressignificação e 
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consequente desenvolvimento de competências (SANDBERG; DALL´ALBA, 2006).  

As respostas dos entrevistados OI-1 e OI-4 complementam e explicam as 

possíveis competências implícitas (planejamento, tomada de decisão, comprometimento, 

comunicação etc.) nos relatos dos hoteleiros que focam na competência capacidade de 

aplicar as práticas orientadas para sustentabilidade citadas anteriormente.   

1 - Conhecimento e aprendizado contínuo: [...] manter-se atualizado sobre 
as novas tendências, [...] para tornar as empresas cada vez mais inovadoras 
e eficazes em seus serviços e produtos [...] de forma a agregar valor não só 
ao meio ambiente, mas também ao hotel. 2- Visão global: Os hospedes e a 
concorrência são de todas as partes do mundo [...]acontecimentos em 
outros países possuem impacto [...]O mercado mundial está [...] conectado 
e integrado, fazendo com que alterações econômicas, políticas, sociais ou 
climáticas tenham influências além do próprio país. É preciso enxergar 
mais do que a cidade ou o país para antecipar possíveis mudanças, 
implementar novos processos, preparar-se para ameaças ou oportunidades 
profissionais. 3 – Inovação e automotivação: [...] criar novas alternativas 
no ambiente de trabalho […] comprometido, conhecimento dos processos 
e habilidade de enxergar soluções. [...] necessário manter-se motivado de 
"dentro para fora”, nem sempre o ambiente ao redor proporcionará ânimo 
e motivação aos colaboradores e é isso que um hoteleiro comprometido 
com o crescimento e alcance de metas faz (OI-1). 
 
[...] As competências tendem a ser múltiplas, um hoteleiro sustentável deve 
saber a respeito de inovações tecnológicas, conflitos políticos, saber sobre 
as formas de descarte correto de lixos orgânicos, materiais ofensivos a 
natureza entre outros detritos. Deve ter boa comunicação com a sociedade 
[...] (OI-4). 

  
Observa-se que, de acordo com as narrativas em destaque, o profissional hoteleiro 

orientado para sustentabilidade deve possuir competências múltiplas, envolvendo 

aspectos técnicos (capacidade de inovar e conhecimento sobre hotelaria e 

sustentabilidade); aspectos políticos (gestão de conflito e tomada de decisão); aspectos 

dialógicos (comunicação e liderança) e aspectos motivacionais (comprometimento e 

autoconsciência). O que demonstra que competência, para sustentabilidade, pode ser 

constituída por diversas competências em diversos níveis, concordando com Sandberg e 

Pinnington (2009). 

Considerando a sustentabilidade como um valor, o hoteleiro OR-44, assim 

expressa a incorporação da referida ideia-força - “ter isso dentro de si como um valor” - 

e deixa implícito o papel do profissional quanto à sua capacidade de engajar o outro nessa 

tarefa (SANDBERG; PINNINGTON, 2009), indicando dessa forma o desenvolvimento 

de competências a partir da vivência socialmente construída no âmbito profissional. 

 [...] O primeiro passo é a pessoa acreditar de fato no benefício dessas ações 
– ter isso dentro de si, como um valor. A pessoa precisa ser responsável, 
íntegra, inspiradora e ousada para engajar outros stakeholders no processo 
(OR-44). 
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Expressando a relação estreita e integradora dos “mundos” profissional e pessoal 

do indivíduo no desenvolvimento de competências, o entrevistado GI-1 considera 

competência para sustentabilidade uma atitude incorporada ao seu dia-a-dia que este, 

naturalmente, transfere ao segmento de atuação profissional. 

 [...] Não vejo competências próprias para ser um hoteleiro sustentável. [...] 
esse assunto é tão falado e disseminado, e tão aplicado na realidade de todo 
o planeta, que as características são intrínsecas ao seu comportamento 
perante a sua comunidade. Se você é uma pessoa que preza pela 
sustentabilidade no seu dia a dia, vai levar consigo esse conceito para sua 
vida coorporativa, independente do seu ramo profissional (GI-1). 

  
Para os gestores GI-3 e GR-48, relaciona-se à atenção aos recursos disponíveis e 

à capacidade de utilizá-los de maneira adequada, visando a produtividade. O hoteleiro 

GI-6 complementa a ideia, com a capacidade de análise e visão quanto aos ambientes 

interno e externo, atributos estes alinhados à concepção das competências raciocínio 

sistêmico e estratégica de Wiek, Withycombe e Redman (2011).  

 É prestar atenção aos recursos disponíveis e fazer uso deles da melhor 
maneira (GI-3). 
 
[...] Identificar todas as possibilidades de aplicação de projetos que sejam 
sustentáveis, aplicá-las e gerenciá-las, verificando a eficácia e 
produtividade dos projetos (GR-48). 
 
Uma pessoa [...] com capacidade de analisar os impactos das atividades 
hoteleiras tanto no espaço externo quanto interno (GI-6). 

  
A colaboração, postura ativa e participativa, envolvendo motivação (BAUM, 

1990), engajamento do outro (SANDBERG; PINNINGTON, 2009) e o conhecimento 

sobre sustentabilidade que deve ser direcionado para atividades hoteleiras (CHENG; 

WONG, 2015), são traduzidos como competência pelos hoteleiros.  

Aquele que colabora, dentro da empresa em que atua, com as práticas 
voltadas à sustentabilidade, incentiva a empresa a participar de projetos de 
sustentabilidade, participa dos mesmos e toma a iniciativa, se necessário; 
incentiva também seu cliente a contribuir da melhor maneira para 
minimizar qualquer tipo de impacto (OR-37). 

Saber reconhecer a necessidade de praticar a sustentabilidade no ambiente 
de trabalho, ser responsável, coerente e dinâmico, incentivador e 
multiplicador de ideias sustentáveis (GR-50). 

Conhecimento e vontade de obter um mundo melhor para si mesmo e para 
o mundo (OR-41). 

A visão sistêmica como competência (WIEK; WITHYCOMBE; REDMAN, 

2011) é apresentada pelo gestor GR-28. O entrevistado ressalta, também, a importância 

da interdependência e o engajamento entre os envolvidos para o sucesso das ações 

orientadas para sustentabilidade. Entende-se que a expressão “visão”  utilizada pelo 
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hoteleiro denota entendimento do hotel como um todo. 

 [...] “Visão”, os colaboradores de um hotel participam integralmente de 
todas as ações de sustentabilidade, e nosso maior foco é ter a visão dentro 
do organismo hotel, tudo depende de que as pessoas realizem suas tarefas 
para este organismo funcionar bem (GR-28). 

  
Considerando os depoimentos, identifica-se que parte dos entrevistados listaram 

um conjunto de qualidades, que incluem desde aqueles considerados como atributos, ou 

mesmo adjetivos, até valores; passando por conhecimento, proatividade, respeito ao 

indivíduo e ao ambiente, entre outras. Contudo, não explicitam claramente a incorporação 

destes elementos às práticas orientadas para sustentabilidade. 

A partir da compreensão dos participantes da pesquisa, as competências do 

hoteleiro orientado para sustentabilidade é aquele que: é capaz de participar ativamente, 

com motivação e engajamento na promoção e aplicação de práticas orientadas para 

sustentabilidade com ênfase na dimensão ambiental, considerando ainda a participação 

do outro (fornecedores e hóspedes), bem como os aspectos técnicos, políticos, dialógicos 

e motivacionais. 

 Quanto a conceituação ou indicação de competências para sustentabilidade, 

observa-se que não há distinção entre entrevistados que ocupam cargo gerencial e 

operacional. 

 4.2.3.2 O Hotel no desenvolvimento das competências e ações para formação 

Considera-se que, para a adoção de práticas orientadas para sustentabilidade no 

trabalho e sua consequente incorporação, cabe às organizações - no caso deste estudo, aos 

empreendimentos hoteleiros -  criar espaços formais e informais com ações voltadas ao 

desenvolvimento das pessoas considerando as dimensões que compõem sustentabilidade 

para este estudo:  ambiental, econômica, social, cultural e territorial. 

  É importante que estes contemplem as demandas apresentadas pelas 

normatizações e os stakeholders envolvidos.  Quanto à possibilidade de promover 

significação e ressignificação das práticas, é imperativo que essas ações estimulem 

autonomia e responsabilidade para os funcionários, que promovam o trabalho em equipe 

e ferramentas e estratégias que incluam a importância da sustentabilidade e ainda ocorram 

de forma contínua, o que sob a perspectiva de Sandberg (2000),  Sandberg e Dall´Alba 

(2006) e Sandberg e Pinnington (2009) , contribuem para a mudança de concepção quanto 

ao tema e potencializem o desenvolvimento de competências.  

Com objetivo de identificar as oportunidades e espaços para esse 

desenvolvimento, os entrevistados foram questionados sobre a promoção de atividades 
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de formação por parte do hotel e a busca individual de informações e conhecimentos sobre 

o tema sustentabilidade, sendo também solicitados detalhes sobre as atividades realizadas. 

Dos 115 hoteleiros entrevistados, 77 relataram ter participado de 

atividades/programas de formação quanto à sustentabilidade, denotando alguma 

preocupação com o desenvolvimento do profissional e com o tema, conforme demonstra 

o gráfico 2: 

Gráfico 2 – Participação em atividades de formação 

 
Fonte: A autora, 2017. 

O restante dos hoteleiros, 38, informaram que não participaram dessas atividades. 

Ressalta-se a expressão “infelizmente”, utilizada pelos entrevistados OR-24 e GI-2, pode 

sugerir pesar, consciência sobre a importância do tema e a falta de investimento. 

Infelizmente aqui no nosso hotel ainda não recebemos este tipo de palestra 
(OR-24). 

Infelizmente não (GI-2). 

Mesmo não desenvolvendo treinamentos, há hotéis que adotam ações referentes à 

economia de energia e reciclagem, que foram transmitidas aos funcionários de maneira 

superficial ou informal, gerando falta de clareza na comunicação. Essa superficialidade 

relatada pode representar descuido com relação às práticas e à pouca importância dada ao 

tema, indicando que há hotéis que assumem uma posição pouco ativa, apesar do alegado 

discurso pró-sustentabilidade do empreendimento, na qual o incentivo e formação voltada 

à sustentabilidade não são adotados, delegando, dessa forma, a iniciativa somente para o 

funcionário. 

[...] Não [atividades de formação], na organização em que trabalho as 
principais preocupações são referentes a economia de energia e reciclagem, 
isso me foi passado, porém muito superficialmente (OR-2). 

Participou Não participou
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[...] Na organização não existe treinamento ou palestra sobre o assunto. O 
hotel pratica ações sustentáveis, mas não passa o porquê dessas ações para 
seus funcionários (OR-10). 

[...] As regras já estão estabelecidas [...] basicamente, a iniciativa é pessoal, 
no sentido do funcionário se interessar pelo assunto e buscar informações 
de como agir no estabelecimento (OR-7). 

Não recebi nenhum treinamento especificamente. Porém, de uma forma 
geral, o hotel sempre frisa a necessidade de sermos sustentáveis na 
organização e nos incentiva [...] (OR-33). 

 

Destacam-se as respostas dos gestores GR-2 e GR-9, os quais informam que não 

participaram desse tipo de atividade, mas, como gestores, reconhecem a sua importância. 

Ambos relatam, ainda, que, mesmo sem treinamentos, é perceptível a relevância do tema 

no hotel em que atuam, indicando uma contradição entre discurso e prática e que a 

aprendizagem informal é considerada suficiente. 

Já trabalhei em hotéis em que a sustentabilidade era ponto fundamental, 
mas não eram aplicados treinamentos de conscientização constantes para 
os funcionários apresentando a importância do tema e incentivando as 
pessoas a pensarem de forma sustentável (GR-9). 

Treinamento não, mas ao longo do tempo percebe-se que essa é uma 
questão fundamental dentro do hotel, e que temos que assumir nosso papel 
gerencial (GR-2). 

 Observa-se, nas respostas, que, mesmo sem a participação em ações formais para 

aprendizagem sobre sustentabilidade, os hotéis incentivam suas práticas, porém, fica 

implícito que esse incentivo remete à busca pessoal e à aprendizagem informal, deixando 

algumas lacunas expostas, como a falta de clareza do motivo pelo qual as práticas são 

adotadas, impossibilidade de reflexão por simplesmente reproduzir regras e o 

descompasso entre discurso e prática. 

Os entrevistados que relataram ter participado de atividades de formação as 

distinguem em três modalidades: treinamentos, palestras e informativos. Observa-se, 

ainda, que o maior incentivo/investimento se direciona aos treinamentos, conforme pode 

ser observado no gráfico 3. 
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Gráfico 3-  Tipo de atividade de Formação 

 

Fonte: A autora, 2017. 

Dos 77 hoteleiros que relataram ter participado de atividades de formação, 

somente dois (OR-34 e OR-12) apontam a adoção de mais de uma estratégia. O hoteleiro 

OR-34 se refere a palestras com foco em resíduos de alimentos e treinamentos sobre meio 

ambiente. 

[...]Palestra sobre utilização consciente de alimentos, como cascas e 
sementes [...] são dados diversos treinamentos a respeito do meio ambiente 
em meu trabalho (OR-34). 

As atividades de formação contínuas, que incluem mais de uma estratégia -  

treinamento e informativos e a utilização do ambiente digital, são relatadas pela 

entrevistada OR-12. 

[...] Sempre temos treinamentos relacionados ao tema [sustentabilidade]. 
Pela plataforma online de treinamento, informes por e-mail sempre que 
acontece alguma modificação. Recebemos muitas instruções da 
organização (OR-12). 

Para melhor detalhamento na sequência serão apresentadas as atividades de 

formação citadas: treinamento, informativos e palestras. 

Treinamentos para sustentabilidade 

Dos 55 entrevistados que relataram ter participado de treinamentos, somente 23 

indicaram os temas abordados, novamente reforçando que nem sempre a temática está 

presente em seu mundo vivido (SANDBERG; DALL´ALBA, 2009), ou que as atividades 

no treinamento não foram suficientemente mobilizadoras para serem lembradas. 

Os temas indicados pelos hoteleiros se associam com mais ênfase à dimensão 

ambiental, sendo que aqueles que estão relacionados à redução de consumo abordam 

também de maneira indireta a dimensão econômica. Os conteúdos mais relatados foram: 

tratamento de resíduos, desperdício de alimentos, reciclagem e controle do consumo de 

Treinamentos Palestras Folhetos Informativos
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água e energia. 

 O gestor GI-5 destaca a relevância que o tema tem adquirido no segmento e a 

necessidade de mais investimento, conforme descrito por Baum, Amoah e Spivack 

(1997). 

[...] Em hotéis que trabalhei, percebo que, de uns 2 anos para agora, os 
hotéis estão mais focados em conscientizar a equipe e também hóspedes. 
Acredito que ainda seja um trabalho que precise ser mais explorado e 
divulgado (GI-5). 

A capacitação é apresentada em temas gerais e por área, caracterizando 

investimento com foco em desenvolver os funcionários de acordo com suas funções, o 

que possivelmente promove melhor aproveitamento e aplicação de práticas de acordo 

com a demanda de cada departamento. 

Dentro do programa de treinamento do Hotel em que trabalho temos 
diversos cursos voltados para sustentabilidade [...] Geral – para todos os 
funcionários, que aborda diversos tipos de assuntos, como o uso consciente 
da água em casa, o que é a sustentabilidade, etc. Focados – para 
determinadas áreas, como aplicar conceitos de sustentabilidade dentro do 
setor/área de trabalho / dia a dia (OR-9). 

Na resposta da entrevistada OR-32, o sinal de participação dos funcionários na 

indicação dos temas pode demonstrar certo envolvimento funcionários, sinalizando um 

possível engajamento. 

[...] No hotel em que trabalho, a sustentabilidade faz parte. A última que 
frequentei [treinamento] foi referente a reutilização do óleo, para fazer 
sabonete para o uso próprio dos hospedes do hotel. A iniciativa foi opinião 
de funcionários da organização (OR-32). 

A gestora GR-31 informa que, no hotel em que atua, há um projeto de 

sustentabilidade em funcionamento, que envolveu, de sua parte, treinamento, montagem 

de apostilas e a aplicação do que foi aprendido. 

No hotel no qual trabalho, temos um programa de sustentabilidade 
operando. Tivemos treinamento, montamos apostilas e aplicamos todos os 
dias as questões apresentadas nos treinamentos (GR-31). 

A integração de novos funcionários tem como objetivo inserir os profissionais 

recém contratados no contexto organizacional, envolve a transmissão dos valores da 

organização (GIBSON, 2006). Os hoteleiros GR-5, GR-6, GR-17, GR-20, GR-23, OR-

16 e OR-49 informaram que o tema faz dessa integração, denotando uma possível 

participação da sustentabilidade na cultura da organização e demonstrando alinhamento 

com o discutido por Kusluvan et al. (2010).  

Observa-se que sustentabilidade na rede em que os hoteleiros GR-5, GR-17, GR-

20 e GR-23 trabalham, possivelmente faz parte dos princípios organizacionais, uma vez 

que foi relatado um processo de formação contínua que se inicia no ingresso do hoteleiro 
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por meio da integração de novos funcionários, bem como envolve a participação dos 

funcionários nos treinamentos, o que dá indícios que a sustentabilidade deve ser 

responsabilidade de todos os envolvidos. 

Quando entramos [...] passamos por um treinamento de 03 dias que abrange 
vários assuntos da empresa e um deles é a questão [...] que fala justamente 
sobre o comprometimento [...] com as pessoas, o ambiente e a comunidade 
[...] (GR-5). 

Temos um programa interno [...] que é composto por um grupo de 
funcionários que são responsáveis por treinamentos e ações relacionadas a 
sustentabilidade. Nosso Chef executivo se envolve bastante (GR-17). 

A sequência do treinamento com cursos de reciclagem sobre o tema e a existência 

de um comitê com pelo menos um participante por departamento, é destacado pela gestora 

GR-6, demonstrando que há preocupação em estabelecer continuidade do 

desenvolvimento, possibilitando inclusive o engajamento dos funcionários. O 

depoimento da gestora vai ao encontro das ideias de Daily e Huang (2001) e Haugh e 

Talwar (2010), que destacam que treinamentos contínuos tendem a promover 

conscientização dos participantes, tornando um espaço propício para reflexão e 

desenvolvimento de competências. 

[...] Além dos programas serem apresentados assim que o colaborador 
começa a trabalhar, há cursos de reciclagem de tempos em tempos e um 
Comitê de Sustentabilidade com pelo menos uma pessoa de cada 
departamento, o qual promove reuniões semanais focadas em novas ações 
e eventos (GR-6). 

O investimento em treinamentos pode representar a importância da 

sustentabilidade para o hotel, os detalhes na formação sobre o tema são apresentados por 

6 hoteleiros (OR-13, OR-47, GR-18, GR-30, GR-36 e GR-49) que atuam na mesma rede 

hoteleira internacional. Destaca-se, ainda, que as ações incluem estratégias presenciais e 

on-line e contemplam práticas que compõem a rotina do hotel. As narrativas 

exemplificam: 

[...] Treinamento de sustentabilidade [...] da rede [...] onde é estimulada a 
reutilização de papéis, água, etc. (GR-18). 

[...] Formação própria da rede, onde são ministrados treinamentos 
presenciais e on-line sobre sustentabilidade e ações previstas na rotina 
diária do hotel (GR-49). 

A Rede oferece todo ano atualização de treinamentos [...] O que trata da 
sustentabilidade é o Planet 21 (OR-17). 

Observa-se também a ênfase na dimensão ambiental e a obrigatoriedade de 

participação por parte dos funcionários, a qual reforça a importância do tema na rede 

hoteleira. O hoteleiro OR-47 destaca que recebem treinamentos constantes, 

caracterizando continuidade e, mais uma vez, reforçando o exposto por Daily e Huang 
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(2001) e Haugh e Talwar (2010). Afirma, ainda, a importância da carta ambiental que 

norteia as ações da rede. 

[...] Todos os colaboradores recebem cursos sobre sustentabilidade e 
principalmente sobre a nossa carta ambiental, que é dever obrigatório de 
todos os colaboradores seguirem (OR-47). 

Pelos relatos, observa-se que há investimento na formação dos funcionários e 

ressaltam ações mais efetivas descritas por hoteleiros atuantes em duas redes 

internacionais, nas quais o tema sustentabilidade já é apresentado e discutido na 

integração de novos funcionários e trabalhado também de forma contínua, deixando 

indícios de possível espaço maior para reflexão e ação. 

Observa-se ainda que as dimensões social, cultural e territorial não aparecem nas 

falas relacionadas ao treinamento, indicando carência de investimentos nestes temas. Essa 

carência pode justificar o fato de que os hoteleiros pouco citam essas dimensões, uma vez 

que estão à margem da atividade de formação. Não há distinção de respostas entre 

ocupantes de cargo gerencial ou operacional. 

Informativos sobre sustentabilidade 

A utilização de informativos relaciona-se aos processos de comunicação 

organizacional. Segundo Cardoso (2006), por meio dos processos de comunicação, a 

organização expressa seus valores e sua cultura; dessa forma, tem como fim transmitir as 

crenças, os objetivos, estratégias, etc. 

Dos entrevistados, 6 (GR-11, GR-19, OR-12, OR-25, OR-27, OR-53) relataram 

que recebem (ram) informações sobre sustentabilidade por meio de informativos. Os 

temas abordados são relacionados à dimensão ambiental e econômica, dentre eles: 

reciclagem, redução do consumo de energia e água e coleta seletiva. 

A utilização de meios de comunicação como folders tem como objetivo a 

divulgação do tema e incentivar a participação nas ações organizacionais relacionadas à 

sustentabilidade, no entanto a iniciativa da adoção de práticas orientadas para 

sustentabilidade fica sob a responsabilidade dos funcionários. 

A informação é recebida por meio de folders e divulgações internas, 
incentivando os colaboradores a serem mais sustentáveis, porém não 
existem treinamento ou palestras específicas [...] a iniciativa da 
sustentabilidade deve partir dos colaboradores (OR-25). 

A existência de um departamento responsável pela sustentabilidade, cujo o papel 

é a divulgação de matérias sobre o tema, demonstra a importância deste para o hotel. As 

matérias divulgadas enfatizam as dimensões ambiental e econômica, cujo assunto é o 

desperdício de energia e água. 
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[..] O departamento de qualidade da empresa [...] divulga matérias aos 
funcionários sobre práticas sustentáveis, como uma forma de incentivo, 
principalmente em relação ao desperdício de luz e água (OR-27). 

A existência de campanhas e informativos expostos nos murais do hotel, com foco 

em redução de gastos, reforça um olhar “gerencialista”  com busca de redução de custos 

e melhoria de desempenho econômico, ou seja, ênfase na dimensão econômica, o que é 

relatado pelo entrevistado GR-19. 

Algumas campanhas são elaboradas para redução, pelos menos de forma 
interna, de gastos com energia e água. Informativos nos murais de 
comunicação com dicas também são disponibilizados (GR-19). 

Mas há situações em que as informações sobre sustentabilidade constam no 

manual dos funcionários, denotando que o tema compõe os princípios organizacionais e 

está acessível a todos os membros do empreendimento, porém não há, no relato, nada que 

indique algum incentivo que promova a leitura e aplicação desse manual. 

Recebemos um manual dos colaboradores que mostra todas as informações 
e a maneira correta de ser sustentável (OR-53). 

A partir das respostas, pode-se identificar interesse por parte dos 

empreendimentos hoteleiros quanto à divulgação de informações com a intenção de 

apresentar a sustentabilidade como parte da estratégia organizacional, no entanto, lançam 

mão de alternativas que requerem um investimento menor e que apresentam desafios para 

garantir a participação dos funcionários -  entende-se, aqui, participação como a leitura 

dos informativos.        

     Palestras sobre sustentabilidade 

Compreende-se palestra como um meio utilizado para disseminação de 

informações. Vários temas podem ser abordados por pessoas que possuem conhecimento 

e experiência, trata-se de um compartilhamento de conhecimentos. Usualmente, há um 

espaço/tempo reservado para dúvidas e perguntas, promovendo, dessa forma, debate. 

Cabe ressaltar que este tipo de estratégia, de acordo com sua condução, pode promover 

reflexão. 

Dos hoteleiros entrevistados, 14 (GR-1, GR-12, GR-20, GR-24, GR-33, GR-42, 

GR-45, OI-4, OR-3, OR-14, OR-20, OR-31, OR-39, OR-7) responderam que recebem 

(ram) informações sobre sustentabilidade por meio de palestras e somente 5 informaram 

os temas abordados, os quais se relacionam à dimensão ambiental – reciclagem, 

sustentabilidade na cozinha e sustentabilidade em hotéis. 

Os entrevistados OR-3, OR-20, OR-31 e GR-12 apresentam respostas genéricas, 

destacando palestras sobre práticas e procedimentos, no entanto, sem uma menção 

específica sobre o tema ou mesmo “formato” dessas palestras, demonstrando que, 
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provavelmente, não houve aderência ao conteúdo da palestra, pois se essas tivessem sido 

significativas, possivelmente teriam resultado em respostas menos vagas e   mais pontuais 

por parte dos hoteleiros. A resposta de OR-20 é representativa desse comportamento. 

[...] Houve uma palestra informativa quanto às práticas de sustentabilidade 
em hotéis [...] (OR-20). 

A hoteleira GR-42 destaca a presença das palestras para a rede na qual atua, bem 

como a continuidade das mesmas e a certificação sobre o tema. 

[...] Recebemos palestra [rede] tem isso muito presente no dia-a-dia 
fazendo parte da Marca [do hotel], mas foi a própria [rede] que trouxe um 
representante do exterior que valida e certifica nossas ações (GR-42). 

Uma possível distinção entre áreas e os temas das palestras é relatada pelo gestor 

GR-24, o que pode indicar que o assunto é abordado de maneira direcionada para cada 

departamento. 

O hotel recebe palestras e visitas com fornecedores para as equipes da 
cozinha. Como eu não sou da área de cozinha não participei (GR-24). 

Pelos relatos, as palestras assumem um tom informativo, que pouco expressa uma 

oportunidade de reflexão e desenvolvimento. 

Busca pessoal na formação quanto sustentabilidade 

Além do incentivo organizacional, 13 hoteleiros (GR-4, GR-10, GR-26, GR-39, 

GR-43, GI-5, GI-6, OI-1, OI-2, OR-6, OR-21, OR-24, OR-25,) relataram também o 

contato com o tema no âmbito pessoal em participação em atividades/projetos e no âmbito 

acadêmico, denotando interesse e uma relação de troca entre âmbitos pessoal e 

profissional. 

Quanto à formação acadêmica, os hoteleiros GR-10 e GR-43 informam que 

adquiriram conhecimento em cursos de formação (MBA), já os hoteleiros OI-2, OR-6, 

OR-21 e OR-30, na graduação. O hábito da pesquisa é destacado pela hoteleira GR-39. 

[...] Gosto de pesquisar na internet sobre o tema e assistir documentários 
(GR-39). 

A experiência profissional e pessoal quanto à formação no tema sustentabilidade 

é relatada pela gestora GR-2, destaca, ainda, sua percepção sobre o papel dos hotéis e a 

necessidade de conscientização e de maior divulgação do assunto. 

[...] Recebi [informações sobre sustentabilidade] desde a escola e em hotéis 
em que trabalhei. Percebo que, de uns 2 anos para agora, os hotéis estão 
mais focados em conscientizar a equipe e também os hóspedes. Acredito 
que ainda seja um trabalho que precise ser mais explorado e divulgado 
(GR-21). 

A formação que envolve o desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional é 

relatada pela entrevistada OR-6 como relevante para aprendizagem sobre 



168 

 

sustentabilidade, denotando uma formação ampla com possibilidade maior de 

desenvolvimento de competências. 

Desde pequena sempre tive orientações sobre a coleta seletiva, o uso 
racional da água e a economia de energia [...] o colégio onde estudei dava 
bastante ênfase nessas questões. Na faculdade, tive uma matéria especifica 
chamada gestão ambiental em hospitalidade, a qual abrangia temas como a 
sustentabilidade. [...] Um dos primeiros trabalhos tinha como ponto de 
partida a pergunta: “O que o Planeta Terra suporta? ”, com o intuito de 
causar reflexões sobre o crescimento da população, consequentemente, o 
aumento desenfreado da produção e do consumo, causando a degradação 
do meio ambiente. [...] Outros dois trabalhos marcantes foram focados no 
que as grandes empresas fazem para serem considerados sustentáveis [...] 
(OR-6). 

As atividades informadas se direcionam para as dimensões social e ambiental com 

práticas direcionadas ao auxílio da comunidade.  

[...] Sempre fui bastante ativa nas ações da escola e da minha cidade, 
incialmente motivada por meus pais, nas atividades relacionadas a coleta e 
entrega de latinhas de metal, garrafas plásticas e papelão para uma 
organização que fazia a reciclagem e empregava pessoas da favela local 
[...] ações para coleta de roupas, brinquedos e livros em épocas como Natal, 
inverno ou dia das crianças (OI-1). 

Em âmbito profissional não especificamente, porém na vida pessoal sim, 
como projetos de reciclagem e reutilização de produtos e atividades de 
plantio de árvores (OR-25). 

A escola também é apresentada como relevante na execução e participação nas 

atividades pessoais.  Nos quais há destaque para o outro (atores) e a conscientização sobre 

o tema. 

[...] Desenvolvimento de uma peça teatral sobre reciclagem que educaria 
os colegas de escola onde estudei (GR-4). 

Na escola eu participei de palestras e vivências de trabalhos de artes para 
reciclar garrafas e papelões, a fim de utilizar a criatividade para tornar úteis 
possíveis lixos (GI5). 

Pode-se observar, pelos relatos de experiências pessoais, uma atuação 

multidimensional contemplando as dimensões social e ambiental, bem como a adesão da 

comunidade (escola, colegas de classe, etc.), representando a vivência com o outro na 

forma humana de ser (SANDBERG; PINNINGTON, 2009). 

A aquisição de conhecimentos fora do ambiente organizacional e a busca pessoal 

sinaliza que esses hoteleiros tendem a aprimorar suas práticas, bem como têm um 

envolvimento maior com o tema, uma vez que estão implícitos, nessa busca, autonomia 

e interesse, podendo gerar diferentes níveis de competências, quanto a abrangência e 

consistência, conforme descrito por Sandberg e Pinnington (2009). 

Em síntese, quanto às ações adotadas pelos empreendimentos hoteleiros, os 

participantes da pesquisa reportam investimentos relacionados à sustentabilidade, 
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caracterizando a relevância do tema por parte dos hotéis e hoteleiros. Chama atenção que 

o número de hoteleiros que não participam ou participaram de atividades de formação 

corresponde à 33%, percentual significativo se considerarmos a premência e relevância 

da sustentabilidade para a hotelaria.  

A formação acontece, sobretudo, por treinamentos pontuais, palestras técnicas e 

panfletos. Destaca-se os programas de integração de novos funcionários, denotando, 

dessa forma, que, nestes empreendimentos, sustentabilidade tem uma certa presença na 

formação embora nem sempre significativa. 

Também não foi observada distinção entre os hoteleiros que ocupam cargo 

gerencial e operacional. Os temas abordados enfatizam formação quanto à dimensão 

ambiental, com alguns pontos relacionados à dimensão econômica. Novamente as 

dimensões social, cultural e territorial não foram mencionadas. 

4.2.3.3 Participação em Projeto ou Comitê 

A incorporação de conceitos e práticas por parte dos funcionários pode ocorrer de 

várias maneiras no ambiente organizacional. A participação em projetos promove uma 

aproximação dos conhecimentos teóricos com a prática; trata-se ainda de um espaço 

propício para sua recursividade e reflexão, com consequente ressignificação das práticas 

(SANDBERG; DALL´ALBA, 2006; GHERARDI, 2009; 2014). 

Dos hoteleiros entrevistados, 60 relataram não ter participado de atividades ou 

projetos, 24 participantes não responderam à questão e 31 hoteleiros relataram ter 

participado, conforme apresentado no gráfico 4. 

Gráfico 4 – Participação em Projetos relacionados à sustentabilidade 

 

Fonte: A autora, 2017 

Não se pode deixar de destacar que a somatória dos hoteleiros que não 

responderam e não participaram de projetos relacionados a sustentabilidade é 84 

não respondeu não participou participou
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entrevistados, ou seja 73%, o que pode ser considerado um número significativo, 

caracterizando: um distanciamento dos hoteleiros quanto às possibilidades de 

participação em projetos, a falta de incentivos e/ou investimento efetivo nas atividades 

relacionados à sustentabilidade por parte dos hotéis, ou até mesmo falta de interesse.  

A hoteleira OR-45, que ocupa cargo na operação, justifica não poder participar de 

projetos em função de sua atividade e horário, condição desfavorável que a levou à perda 

de interesse, denotando a falta de planejamento ou descuido do hotel quanto ao 

engajamento dos funcionários em projetos relacionados ao tema. 

Não participei por integrar o departamento operacional. As ações 
aconteceram em horários em que não pude participar e, aos poucos, o 
interesse foi diminuindo (OR-45). 

A partir do detalhamento sobre os projetos nos quais os hoteleiros participam 

(ram), foi possível identificar que os mesmos se direcionavam a uma ou mais dimensões 

da sustentabilidade. 

 Projetos orientados para sustentabilidade – lente Unidimensional 

A participação em projetos na dimensão ambiental é retratada por 8 entrevistados 

(GR-6, GR-7, GR-14 GR-17, GR-20, GR-43, GR-50, OR-26).  

Ações que vão além do ambiente interno e envolvimento dos hóspedes são 

relatados, demonstrando foco nas questões ecológicas e a participação do outro.  

[...] Todos os anos fazemos a caminhada em prol da sustentabilidade com 
os hóspedes e colaboradores no parque do Ibirapuera, e também plantamos 
mudas de árvores na região. (GR-6). 

Projetos sobre redução de lixo e coleta seletiva são relatados por gestores, que 

destacam as visitas realizadas.  As gestoras GR-17 e GR-20 atuam na mesma rede em 

áreas distintas: eventos e A&B, respectivamente. 

[...] Fiz visitas a centros de reciclagem [...] o projeto [...] que nos coloca em 
contato com catadores de lixos e centros de reciclagem (GR-17). 

Tivemos treinamento com a cooperativa de reciclagem de lixo, fomos até 
o terreno onde eles separam o lixo que recolhem do hotel [...] (GR-20). 

Em outra rede, observam-se as práticas voltadas à conscientização e ação corretiva 

também relacionadas à coleta de lixo deixado pelo hóspede, o que indica a relevância na 

participação dos envolvidos, bem como o atendimento das normas relacionadas à 

certificação ambiental. 

Em uma antiga empresa participei da “Hora do Planeta” em que todos os 
hotéis desligam as luzes por 01 minuto para consciência ambiental; 
tínhamos também o dia que recolhíamos os dejetos deixados pelos 
hóspedes e visitantes na praia “do hotel”. Outro hotel tinha [...] controle da 
diluição e armazenamento dos produtos químicos, para não haver a 
degradação ambiental, além de que necessitava da certificação ambiental 
ISO 14001 para operação do Resort (GR-43). 
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O relato do entrevistado OR-26 demonstra que ele entende sustentabilidade como 

assunto mais amplo do que o projeto em que participou, indicando que em algumas 

situações, as práticas podem se limitar a conteúdos que estão aquém do conhecimento do 

praticante. 

Participei de algumas atividades voltadas mais para práticas de preservação 
do meio ambiente, mas nada que englobe o tema sustentabilidade como um 
todo (OR-26). 

A participação em projetos com ênfase na dimensão social, ações sociais 

realizadas junto à comunidade, entretanto com caráter assistencialista, foram relatadas. 

Porém não há indicação da possibilidade de desenvolvimento da comunidade ou do 

entorno. 

 [...] Já participei de programas de voluntários, é extremamente gratificante 
e é possível sentir o bem na hora (OR-44). 

 [...] Já participei de ações sociais que a instituição realiza junto à 
comunidade e foi extremamente satisfatório participar (GR-25). 

O incentivo por parte do hotel, por meio da disponibilização de horário durante o 

expediente é retratado, essa concessão indica a importância dada ao tema. 

[...] Atividade em creche do Estado como trabalho voluntário (dentro do 
horário do trabalho) promovido pelo hotel (GR-21). 

Em síntese, os projetos e atividades relatados na área ambiental enfatizam os 

cuidados com o meio ambiente e práticas relacionadas à coleta e reciclagem de lixo. Já 

na dimensão econômica, a ênfase está na gestão e redução de custos, e, na social, há uma 

tônica mais assistencialista. 

Projetos orientados para sustentabilidade – lente Multidimensional 

Dos participantes da pesquisa, 6 (OR-47, GI-1, GR-28, GR-30, GR-45, GR-49) 

narraram sua participação em projetos orientados para sustentabilidade, com lente 

multidimensional, nas dimensões:  ambiental e social; ambiental e econômica.  

As ações ambientais com objetivo de desenvolvimento da comunidade como 

cultivo de horta, plantio de árvores foram relatadas pelos gestores GI-1 e GR-45, que 

denota uma postura ativa do hotel na promoção de melhorias junto ao entorno.  

[...] Fiz parte do comitê de ecologia e tínhamos várias ações no hotel e na 
comunidade: reformamos a praça em frente ao hotel, criamos uma horta e 
fizemos um desfile de moda com material reciclável (GI-1). 

Projeto socioambiental da rede: “faz bem espalhar sorrisos” e plante uma 
árvore (GR-45). 

Os hoteleiros OR-47, GR-28, GR-30 e GR-49, que atuam na mesma rede em 

cidades distintas, relatam o mesmo projeto sob a ótica ambiental e econômica, 

caracterizando a consistência na divulgação e adoção da prática, a narrativa do hoteleiro 
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OR-47 representa os demais. 

[...] Participamos diariamente com o projeto “Plant for the planet”, no 
qual, a cada cinco toalhas não trocadas pelo cliente, é destinado um valor 
para plantação de uma árvore (OR-47). 

Observa-se, pela lente multidimensional, uma associação entre a dimensão 

ambiental e social com foco, neste caso, no cuidado com meio ambiente e ações corretivas 

como plantio de árvores, com a melhoria do entorno. Na dimensão econômica, as práticas 

se direcionam à gestão de custos. 

Participação em Comitês orientados para sustentabilidade 

Um comitê é um grupo formal no ambiente organizacional com seus integrantes 

rotativos, o objetivo de um comitê é identificar necessidades; planejar, implantar e avaliar 

as ações, (CERTO, 2003).  De acordo com suas características, pode-se considerar que 

participar de um comitê é similar à participação em projetos. 

Os hoteleiros GI-1, GI-4, GR-6, GR-9, GR-46 e OR-40 relatam a adesão em 

Comitês de Sustentabilidade. A participação em comitês promove aprendizado, visando 

a inovação, conscientização e engajamento, indicando possível espaço para reflexão. 

Fiz parte [...] de ações de sustentabilidade [no comitê] e foi um grande 
aprendizado para mim, pois aprendi formas de inovar com sustentabilidade, 
conscientizar e juntar grupos com o mesmo objetivo (GR-9). 

O Comitê de Sustentabilidade  é descrito sob a ótica de um hoteleiro que atua na 

área de Recursos Humanos, cujo papel é acompanhar as práticas existentes, elaborar 

novos projetos, divulgar e conscientizar os envolvidos (hóspedes e funcionários). 

[...] Participo do comitê de sustentabilidade, no qual realizamos o 
levantamento de ações sustentáveis que já possuímos  e estamos elaborando 
novos projetos e ações para divulgação e conscientização dos hóspedes e 
colaboradores (GI-4). 

Há relatos que caracterizam a postura ativa dos comitês, como, por exemplo, os 

que cuidam do entorno e promovem a participação da comunidade, representada pelo 

outro (SANDBERG; PINNINGTON, 2009), bem como comitês que acompanham a 

execução dos programas de sustentabilidade no empreendimento.  

 [...]. Fiz parte do comitê ecologia e tínhamos várias ações no hotel e na 
comunidade: reformamos a praça em frente ao hotel, criamos uma horta e 
fizemos um desfile de moda com material reciclável (GI-1). 

Participei [...] do Comitê de Sustentabilidade e focamos em todos os 
colaboradores estavam cientes e executando os programas existentes no 
hotel (GR-6). 

A partir das narrativas dos hoteleiros que descrevem o papel ativo dos comitês e 

de seus participantes, pode-se supor que nestes há um maior espaço para reflexão, uma 

abertura para a ressignificação das práticas orientadas para sustentabilidade e 
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desenvolvimento de competências (SANDBERG; DALL´ALBA, 2006; SANDBERG; 

PINNINGTON, 2009).  

Chama a atenção alguns detalhes nas respostas quanto à participação em projetos 

e atividades. Observa-se que, dos 30 que participam (ram), 20 ocupam cargo gerencial, o 

que leva à suposição de que cargos superiores na estrutura organizacional têm mais acesso 

a este tipo de projeto, dessa forma não favorecendo a participação dos cargos operacionais 

que teoricamente estão mais próximos das práticas. A maior parte dos projetos envolve a 

dimensão ambiental, reproduzindo a tônica dos investimentos em formação e a literatura 

(PRUD´HOMME; RAYMOND, 2016; SANTOS; MEXAS; MEIRIÑO, 2017).  

4.2.4 Práticas orientadas para sustentabilidade na rotina pessoal e de trabalho do 
hoteleiro 

A prática é mantida por princípios, regras e crenças, que funcionam como um guia 

para ação. Sua reprodução é contextualizada e contínua, prática e praticante são 

inseparáveis, trata-se ainda de uma atividade coletiva (GHERARDI, 2009, 2011). A 

prática é circular na medida em que se baseia na repetição de atividades, na 

intencionalidade, na constância e envolve ação socialmente sustentada. Dessa forma, 

novas práticas podem ser estabelecidas na medida em que o processo ou contexto são 

alterados (GHERARDI, 2009; 2014), há personificação da prática por quem a executa 

(SANDBERG; DALL’ALBA, 2009). A prática pode ser reproduzida, transmitida 

promovendo, dessa forma, reflexão e sua transformação. 

Com objetivo de identificar as práticas e suas variações no cotidiano dos 

entrevistados, as ferramentas utilizadas e compreender como estas se relacionam à 

definição pessoal de sustentabilidade, foi solicitado aos hoteleiros relatos sobre as práticas 

adotadas na vida pessoal e profissional. Foi questionado ainda, sobre o impacto das 

práticas profissionais na vida pessoal e a relação entre as políticas organizacionais e as 

práticas orientadas para sustentabilidade. 

 4.2.4.1 Sustentabilidade: Práticas adotadas na Vida Pessoal 

As práticas relatadas pelos hoteleiros atendem as dimensões ambiental econômico 

e social apontados por Elkington (1994; 2012), com ênfase nas ações ambientais, e 

naquelas que demandam pouco ou quase nenhum investimento financeiro. As dimensões 

cultural e territorial não foram apontadas, indicando desconhecimento ou que as mesmas 

possivelmente não compõem o repertório de práticas pessoais. 

Para promover melhor visualização e comparação, as práticas estão apresentadas 

em gráficos, distinguindo as ações dos entrevistados que ocupam cargos 
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técnico/operacional e gerencial. Cabe relembrar que são claras as relações entre as 

dimensões da sustentabilidade e que o recurso de distinguir as práticas tem como objetivo 

favorecer a análise e compreensão das entrevistas. 

O gráfico 5 sintetiza o número de vezes que cada dimensão da sustentabilidade é 

citada e distingue os ocupantes de cargo operacional e gerencial. 

Gráfico 5  -  Síntese por dimensão: práticas orientadas para sustentabilidade na vida 
pessoal 

 

Fonte: A autora, 2017 

De acordo com o gráfico 5, identifica-se que a dimensão mais lembrada pelos 

entrevistados é a ambiental, seguida pela econômica. Quanto à relação entre as dimensões 

citadas e o nível ocupado pelo hoteleiro observa-se que aqueles que ocupam cargo 

operacional identificaram práticas orientadas para sustentabilidade com mais intensidade, 

levando à suposição que o tema está mais presente na vida cotidiana destes.   

Para indicar as práticas ambientais, foram consideradas aquelas que se relacionam 

à preservação do meio ambiente, consumo consciente de energia e água, descarte e 

reciclagem de lixo, preservação e utilização de recursos naturais e materiais com 

prudência. O relato do gestor GR-50 representa bem o comportamento dos demais 

entrevistados que enfatizaram a dimensão ambiental.  

[...] Reutilizo folhas usadas como rascunhos, separo os lixos (recicláveis e 
não recicláveis), apago as luzes quando não estou no ambiente e reutilizo a 
água da máquina de lavar para lavar o quintal (GR-50). 
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Gráfico 6-  Práticas orientadas para sustentabilidade adotadas na vida pessoal – 
Dimensão Ambiental 

 

Fonte: A autora, 2017 

Nesta dimensão, a partir do gráfico 6, observa-se um equilíbrio entre respostas dos 

hoteleiros que ocupam cargo gerencial e operacional, com exceção para as práticas 

relacionadas ao uso de sacolas retornáveis, utilização de transporte público e separação 

de óleo de cozinha, as quais foram citadas com mais frequência pelos hoteleiros que 

atuam em função técnica/operacional. Já descarte de pilhas e utilização de material 

reciclado e de biodegradáveis foram citados somente pelos hoteleiros que ocupam cargo 

gerencial. 

O gráfico 6 ressalta, ainda, que as práticas informadas com maior intensidade se 

referem aos cuidados com o lixo, reciclagem de material e reaproveitamento de água que 

são comuns no dia a dia e que não envolvem investimento elevado para sua adoção. 

Como práticas econômicas, estão compreendidas as ações orientadas para 

sustentabilidade que, como consequência, levam a uma melhor gestão financeira e 

redução de custos/despesas. Destaca-se, ainda, que algumas ações ambientais também 

podem, no âmbito das práticas cotidianas, tornarem-se econômicas, tais como: economia 

e reutilização de água e papel. O relato a seguir representa esta dimensão: 

[...]Reciclagem tanto de lixo quanto de reutilização de material por 
exemplo papel sulfite, para diminuir o impacto financeiro e para o meio 
ambiente em si (OR-38). 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

operacional gerencial



176 

 

Gráfico 7- Práticas orientadas para sustentabilidade adotadas na vida pessoal – Dimensão 
Econômica  

 

Fonte: A autora, 2017 

Verifica-se que economia no consumo de água e energia e a reutilização de papel 

foram as práticas mais citadas, tanto pelos profissionais que atuam na operação como 

pelos gestores, enfatizando novamente, a adoção de ações cujo custo e conhecimentos 

não são elevados. As práticas relacionadas à economia de energia elétrica - por meio de 

substituição de lâmpadas e pela utilização de placas solares - e compras de produtos em 

embalagem econômica foram relatadas pelos hoteleiros que ocupam cargo operacional, 

já os ocupantes de cargo gerencial citam a redução no consumo. 

Como práticas sociais, são consideradas aquelas que atendam às necessidades da 

comunidade, buscando a promoção de maior equilíbrio, desenvolvimento social e, de 

forma geral, contribuição junto à sociedade. 

[...] Sou voluntária na Casa do Moinho, escola de Hotelaria da região de 
Cotia [...] (GI-2). 
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Gráfico 8 - Práticas orientadas para sustentabilidade adotadas na vida pessoal – Dimensão 
Social 

 

Fonte: A autora, 2017 

Os hoteleiros entrevistados citam poucas práticas sociais, com destaque para 

doação de roupas que tem fundo assistencialista, a qual é informada somente pelos 

hoteleiros que ocupam cargos técnicos/operacionais e troca de roupas e projetos no bairro 

citadas pelos gestores. 

A maior parte das práticas relatadas têm foco ambiental - como coleta seletiva e 

reutilização de água, seguidas por práticas que têm foco econômico, como economia de 

água e energia elétrica. As práticas sociais como projetos no bairro e ações com crianças 

doentes foram pouco citadas pelos hoteleiros, contudo, há coerência quanto ao significado 

expresso no entendimento do conceito de sustentabilidade por parte dos entrevistados, 

uma vez que tal definição foi direcionada enfaticamente para as questões ambientais. 

Destaca-se que estas práticas podem ser realizadas em ambiente domiciliar sem custo 

elevado envolvido e há utilização de ferramentas como lixeiras para coleta seletiva do 

lixo, recipientes para depósito do óleo de cozinha, água, etc. É possível ainda considerar 

que as práticas descritas remetem, na sua maioria, a ações reativas que buscam minimizar 

e corrigir os impactos causados.  

Para explicar, exemplificar ou mesmo justificar a adoção ou não de práticas, 

alguns hoteleiros expressaram seu comportamento pela via da racionalização, 

participação dos outros, prática do consumo consciente e crítica ao papel da mídia e 

práticas diversificadas - pluripráticas os quais estão detalhados na sequência.  
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Racionalizando as práticas ... 

Há relatos que se destacam como justificativa racional da não ou pouca ênfase na 

adoção de práticas orientadas para sustentabilidade no dia-a-dia, representando 

descompasso entre o discurso retratado no significado da sustentabilidade e a ação efetiva.  

A dificuldade de operacionalizar a sustentabilidade no cotidiano também aparece 

nas narrativas, corroborando com o significado expresso pelos entrevistados. O relato do 

hoteleiro OR-1, exemplifica o exposto, pois a definição de sustentabilidade apresentada, 

“cuidar do meio em que vivemos” destaca um descompasso entre o conceito no âmbito 

cognitivo/racional e a prática. Esse descompasso é retratado nos enxertos e enfatiza que, 

para a realização da prática, deve ocorrer a efetiva mudança que, na maioria das vezes, 

não é observada no discurso, mas, sim, na ação. Esse relato deflagra, ainda, uma 

contradição quanto a preocupação ambiental expressa, uma vez que o hoteleiro não cita 

jogar o lixo de forma seletiva.  

Às vezes, lixo no lixo ao invés de simplesmente jogar no chão (OR-1). 

O gestor GR-45 assume que sustentabilidade não faz parte de seu projeto de vida, 

mas justifica seu comportamento informando que adota práticas com objetivo de evitar 

desperdícios. 

No dia a dia procuro sempre evitar os desperdícios em todos os pontos, 
compra de utensílios, alimentos, reorganização do lixo, mas não há um 
projeto de vida para esse tema. (GR-45). 

A falta de apoio ou suporte do contexto externo, a utilização repetida do verbo 

“tentar” , o desconhecimento e a falta de ferramentas (recipientes de coleta de lixo) para 

justiçar a dificuldade em adotar práticas orientadas para sustentabilidade, caracteriza uma 

postura passiva que aponta para um possível obstáculo na mobilização para ação, 

indicando menor engajamento e/ou motivação, o que pode resultar no desenvolvimento 

deste tipo de competência com menor abrangência.   

Eu tento. No meu prédio nós separamos o lixo comum do lixo reciclável 
[...] (GR-20, grifou-se). 

Tento ter ações sustentáveis [...] porém nem sempre é possível pois não 
são todos os lugares que possuem lixos separados e em minha casa não é 
sempre que tenho tempo de fazer a separação (OR-2, grifou-se). 

[...] Em casa tento separar o lixo do que é reciclável [...]Digo que tento 
pois não é sempre que consigo [...] (OR-4, grifou-se).  
 
Tento sempre controlar a produção e utilização de descartáveis e quando 
possível trabalho com a coleta seletiva de lixo (OR-17, grifou-se). 
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Em casa sempre tentamos manter o mínimo de luzes acesas e não 
desperdiçar água. Eu gostaria de reciclar o lixo, mas não sei como [...] (GR-
16, grifou-se). 

O uso repetido da palavra “confesso” nas respostas dos entrevistados OR-26 e 

GR-43 pode assumir as seguintes conotações: uma desculpa frente ao reconhecimento da 

importância do tema e a dificuldade de incorporar práticas orientadas para 

sustentabilidade; uma justificativa demonstrando certo constrangimento e/ou pesar em 

não adotar várias práticas, ou até mesmo uma autocrítica dizendo que as ações adotadas 

são “simples”, comparada a relevância e complexidade do tema. 

Confesso que não muitas ações, porém efetuar de forma correta a separação 
dos resíduos sólidos que serão descartados em minha residência; controle 
do desperdício de matéria-prima e uso de produtos com baixo consumo de 
energia; e tomada de atitudes voltadas para o consumo controlado de lá, 
evitando ao máximo o desperdício (GR-43, grifou-se). 
 
Confesso que as práticas que adoto são simples, mais voltadas ao não 
desperdício, tais como não demorar muito no banho, lavar e passar roupas 
em maiores quantidades, desligar luzes quando não utilizadas, entre outras 
(OR-26, grifou-se). 

Nesta mesma linha, alguns relatos se destacam pois, mesmo com uma justificativa 

racional, há a percepção sobre a relevância do tema e a importância da adoção dessas 

práticas. Os entrevistados GR-9, GR-49 e OR-49 racionalizam e se justificam, iniciando 

seus relatos com “algumas poucas ...” (GR-49) e “sim, mas poderia desenvolver mais” 

(OR-49) e completam esses relatos exemplificando as práticas adotadas que enfatizam a 

dimensão ambiental. 

Adoto, porém, ainda acredito que devo adotar mais. Procuro reutilizar 
folhas de papel para impressão e rascunho/bloco de anotações, procuro 
manter acesa apenas as luzes do local em que estou, desligar monitor de 
computador [...] para contribuir com o meio ambiente (GR-9, grifou-se). 
 
Algumas poucas como reciclagem de lixo, pilhas baterias, lâmpadas. E na 
medida do possível escolho produtos de consumo que não agridem a 
natureza [...] para não poluir o ambiente (GR-49, grifou-se). 
 
Adoto, mas poderia desenvolver mais. Procuro comprar alimentos e 
insumos de procedência reconhecida, não uso roupas/objetos produzidos 
por trabalho escravo/infantil [...] procuro usar os recursos de forma 
econômica, como água e energia, pensando na questão ambiental e 
econômica (OR-49, grifou-se).  
 

A racionalização por parte dos entrevistados funciona como autojustificativa e 

justificativa para o outro na medida em que, para se expressar sobre o tema, os hoteleiros 

tiveram que refletir buscando em seu repertório, práticas orientadas para sustentabilidade. 

Dessa forma, o ato de racionalizar pode ser entendido como uma crítica a sua própria 

conduta, uma desculpa, porém sem impacto na mudança de comportamento. Com um 
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olhar mais otimista, a racionalização, mesmo como uma justificativa, levou o hoteleiro a 

refletir sobre o tema. 

Participação dos outros nas práticas pessoais 
O outro tem papel importante na prática, pois representa o contexto sócio histórico 

no qual este se insere, bem como pode assumir posição de modelo e/ou parceria 

(SANDBERG; PINNINGTON, 2009). Nos relatos de alguns hoteleiros, há menção ao 

outro nas práticas adotadas, como parceiros e participantes.  

A família, os vizinhos, catadores e cooperativas são citados nos relatos como 

participantes de práticas como controle do consumo de água e energia, coleta seletiva e 

separação de óleo.  

Na rotina diária procuro sempre evitar o uso excessivo de água e luz em 
casa, assim como meus outros familiares. [...] (OR-16). 

[...] Coletar óleo de soja usado para uma cooperativa reutilizar, coleta 
seletiva de lixo em casa, o orgânico vai para o caminhão do lixo, o 
reciclável fica separado para catadores de reciclagens (GR-35). 
 
Eu moro em casa e tenho vizinhos que têm galinhas, consigo fazer 
separação do lixo orgânico do resto do lixo, que eles podem comer. Mas há 
coleta seletiva (GR-42). 

 
A importância em conscientizar os outros envolvidos é ressaltada, porém o tom 

das narrativas sinaliza tentativa, mas não a ação de forma efetiva indicando dificuldade 

em transpor o discurso e cumpri-lo.  

[...] Me empenho em conscientizar minha família quando o assunto é 
referente à água, energia e desperdício (OR-51). 

Consumo consciente: tento ao máximo controlar o meu consumo e 
conscientizar todos ao meu redor em relação a isso [...] (OI-1). 

Eu tento fazer a minha parte, mas não vejo as demais pessoas fazendo 
também [...] (OR-4). 

Nos relatos apresentados, o outro é destacado como parceiros estabelecendo 

relação de interdependência ou mesmo como aquele que deve ser conscientizado, 

buscando, dessa forma, a conexão entre práticas e praticante (GHERARDI, 2009). A 

busca por fornecedores que sejam coerentes com as premissas do referido tema não foi 

citada pelos hoteleiros. 

Prática do consumo consciente e crítica ao papel da mídia 

Como já apontado anteriormente, o tema sustentabilidade é amplo e abarca várias 

frentes e contextos. Uma delas considera o consumo que pode ser consciente ou em 

excesso, o qual gera desperdício, ou mesmo impacto ambiental e econômico. A mídia, 

neste contexto, aparece com um papel relevante quanto à possibilidade de esclarecimento 
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e orientação sobre o tema, ou incentivo à uma sociedade focada no consumo que, como 

consequência, leva prejuízo ao ideário da sustentabilidade.  

[...] Entre todos os ensinamentos dados na mídia, o mais comum e simples 
a exercitar e que hoje passou a ser rotina em minha vida seria a compra de 
produtos onde as empresas trabalham com a contribuição ao meio 
ambiente; menor utilização do carro, separação do lixo [...] (GR-15). 

[...] Na minha casa procuro educar meus filhos a ter boas práticas 
sustentáveis [...] sei que hoje em dia com a mídia bombardeando com 
informações que induzem ao consumo na minha casa eu pratico o menos é 
mais [...] (GR-28). 
 

A relevância da informação sobre a sustentabilidade deve ser considerada, para 

que o consumo ocorra de forma consciente. 

[...] Por falta de informação, por exemplo, dia desses assisti um vídeo onde 
demonstrava que várias marcas de cosméticos utilizam os recursos naturais 
de forma não sustentável, com o consumo ignorante, sem informação, 
acabamos consumindo e, de certa forma, contribuindo. Por outro lado, 
procuro ter ações mais conscientes no dia a dia, fechando a torneira ao 
escovar os dentes, ao lavar a louça, segregando o lixo, tanto em casa [...] 
(GR-7). 

 
A prática orientada ao consumo consciente envolve reduzir, doar, verificar a 

origem dos produtos e comprar somente o necessário, ou seja, há critérios para estabelecer 

o que é/será comprado.  As gestoras GR-21 e GI-1 destacam a importância do consumo 

consciente visando não causar impacto no ambiente no médio e longo prazos. Destaca-

se, ainda nos relatos, as expressões “procurando consumir” e “tento ao máximo”, as 

quais indicam as possíveis dificuldades enfrentadas para implementar as práticas, o que 

tanto pode representar a disposição para agir ou mesmo uma justificativa por não 

conseguir efetivar a proposta relatada. 

[...] [Estou] Procurando consumir de empresas que procuram preservação 
ambiental, como empresas que utilizam madeira de reflorestamento [...] 
(OR-42). 
 
Consumo consciente: tento ao máximo controlar o meu consumo e 
conscientizar todos ao meu redor em relação a isso. Na pratica isso significa 
evitar comprar roupas que não preciso e doar aquelas que já não me servem 
mais [...] (OI-1).  

Pode-se observar, pelos relatos indicados, que, na prática do consumo consciente, 

há também a participação do outro em sua sustentação, na medida em que há necessidade 

de conscientização dos envolvidos. 

Práticas diversificadas - pluripráticas 

Há entrevistados que apresentam, a partir de suas práticas, uma visão mais 

abrangente do tema, indicando em suas respostas várias práticas relacionadas à uma ou 
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mais dimensões, indicando que mesmo de forma unidimensional há a ocorrência de 

pluripráticas. 

Considerando uma mesma dimensão é possível adotar diferentes práticas de forma 

a aumentar sua abrangência, como pode ser observado em relação à dimensão ambiental. 

[..] Algumas das ações sustentáveis  [..] Reutilização da água da chuva e da 
máquina de lavar roupa para lavagem dos carros e do quintal da casa; faço 
a revisão regularmente do meu carro; utilização de placas solares para 
aquecimento da água do banho; racionalização da água nos banhos e nas 
pias [...] Substituição das lâmpadas incandescentes por fluorescentes; 
impressões de documentos quando necessário; uso de sacolas de tecido na 
ida ao mercado; desligamento de aparelhos eletrônicos quando não estou 
usando; alguns aparelhos eletrônicos em casa já possuem sistemas que 
deixam o consumo de energia mais baixo; coleta seletiva de papéis, 
plásticos, metais e vidros e jogar o lixo no lixo corretamente. (OR-6) 

 
[...]Dou preferência para produtos e empresas que demonstram 
preocupação ambiental, [...] utilizo lâmpadas fluorescentes compactas em 
vez de incandescente [...]  Procuro não desperdiçar água ao lavar louça ou 
tomar banho, lavo o carro só a seco, o cachorro toma banho no veterinário 
sustentável [...] Tenho a minha hortinha com os temperos básicos, tenho as 
minhas sacolas de pano para as minhas idas ao mercado, em casa separo o 
lixo orgânico do descartável e utilizo minha bicicleta para ir ao trabalho 
todos os dias, e quando chove vou de transporte público, pego o carro 
apenas para viagens longas aonde o trem não chega também (OI-1). 

 
É interessante observar que, ao relatarem suas ações os hoteleiros externalizam 

que tomam consciência do que poderiam fazer e até mesmo sobre o que deixam de fazer. 

Essa reflexão é fruto do questionamento realizado pela entrevista. No relato do 

entrevistado OR-11 a ideia de que pensar nas práticas leva à reflexão fica bem clara. 

[...] Reutilizar o papel [...] Utilizar rascunhos... fazer bloco de notas com 
restos da folha etc. Procuro diminuir o gasto de energia apagando as luzes, 
utilizo escadas de vez em quando ao invés de utilizar os elevadores. [...] 
Não utilizar sacolas plásticas. Utilizo as sacolas plásticas para o lixo, assim 
não compro mais sacos para esse fim. Ando de transporte coletivo, gosto 
de utilizar bicicleta e ando a pé também. Gosto de doar minhas roupas a 
instituições que as revendem ou as utilizam de maneira consciente [...]. 
Essa análise me faz refletir no dia a dia, creio que minha maior contribuição 
é em não utilizar carros e tentar usar menos plásticos e papéis, porém é 
muito difícil fazer isso hoje em dia. A alternativa de comidas rápidas, 
congeladas entre outros é algo que dificulta o “ser sustentável’ (OR-11). 

 
Aparentemente a falta de clareza sobre a eficiência e eficácia das práticas pode 

gerar, ao longo do tempo, descontinuidade das ações, quando estas não estão efetivamente 

incorporadas.  A hoteleira OR-44 foi a única entrevistada que apontou essa questão.  

Acredito que realizo, mas não consigo mensurar o impacto delas. Por 
exemplo: uso consciente da água, descarte adequado de lixo, doações a 
comunidades carentes... (OR-44). 
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Considerando as práticas relatadas na esfera pessoal, destaca-se que estas 

concentram-se nas dimensões ambiental e econômica, que necessitam de pouco ou 

nenhum investimento. A dimensão social foi pouco lembrada. As dimensões cultural e 

territorial, mais uma vez, não foram mencionadas, indicando que estas não compõem o 

repertório dos entrevistados ou são desconhecidas como dimensões que façam parte da 

sustentabilidade no seu cotidiano. 

A racionalização está presente nos relatos, caracterizando a consciência quanto à 

importância do tema, no entanto, justificando a necessidade de maior efetividade na 

adoção das práticas. 

A participação do outro (SANDBERG; PINNINGTON, 2009), representada por 

familiares, vizinhos e cooperativas reforça a prática como ação coletiva e socialmente 

sustentada, porém de impacto ainda pouco claro. 

4.2.4.2 Sustentabilidade: práticas na rotina de trabalho dos hoteleiros 

Com objetivo de apreender as práticas orientadas para sustentabilidade adotadas no 

mundo vivido do profissional hoteleiro (SANDBERG; DALL´ALBA, 2006), foi 

solicitado que os mesmos as relatassem no seu cotidiano no hotel. As mais citadas 

direcionam-se para as dimensões ambiental e econômica, por exemplo: coleta seletiva de 

lixo, reciclagem, economia de energia, água e papel. As práticas se apresentam tanto com 

olhar para o próprio departamento de atuação, como para o hotel como um todo. Há 

também, nas respostas, aspectos relacionados ao papel gerencial; práticas específicas nos 

departamentos e outros nas práticas. 

As práticas indicadas pelos entrevistados estão resumidas no relato da hoteleira OR-

37, que atua como assistente de gerência. 

É importante ser sustentável [...] Dentro do ambiente de trabalho, fazer o 
uso de folhas rascunhos para impressão [folhas já utilizadas de um lado], 
diminuir o uso de copos plásticos para agua ou café utilizando então uma 
caneca, desligar o monitor [...], abrir as janelas e não usar apenas o ar 
condicionado, subir um ou dois andares de escada ao invés de elevador, 
não trocar as roupas de cama e banho todos os dias, são pequenas ações que 
podem gerar um grande resultado positivo ao longo do tempo (OR-37). 
 

Cabe destacar que a adoção e o sucesso das práticas orientadas para sustentabilidade 

envolvem a incorporação das mesmas, sua efetividade, os participantes dessas práticas e 

ferramentas. Os hoteleiros OR-14 e OR-22 informam a existência de programas e a 

preocupação dos empreendimentos em que atuam, denotando a busca pela incorporação 

de sustentabilidade aos princípios organizacionais, porém como sempre, ainda 

direcionados para dimensão ambiental.  
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A empresa cita em sua missão a ‘sustentabilidade da organização’ e prega 
em seus valores responsabilidades social e ambiental. No dia a dia 
separamos materiais recicláveis e buscamos economizar água, gás e 
energia, inclusive contando com a colaboração dos clientes na reutilização 
de toalhas (OR-14). 
 
[...] O hotel [...] possui diversos mecanismos [...] com o intuito de promover 
a consciência da necessidade de interagirmos com o ambiente que estamos 
inseridos de forma sustentável. [...] nosso programa de Gestão Ambiental 
promove ações que visam o desenvolvimento sustentável da unidade e da 
empresa como um todo. Exemplos são: o programa de separação de 
resíduos, temporizadores e redutores de vazão em torneiras, mangueiras 
com gatilhos e políticas de economia de papel (OR-22).  
 

A sustentabilidade é apresentada como desafio para os hotéis, e enfatizam a 

dificuldade em adotar práticas devido à natureza da tarefa, porém, observa-se que as 

justificativas se relacionam ao consumo de papel e redução de custos, caracterizando um 

olhar limitado para o tema. Mais uma vez a racionalização se apresenta por meio das 

expressões “Não acredito que tenha muitas práticas” e “Infelizmente”, justificando a 

falta de práticas ou mesmo a indicação da necessidade de adotar mais práticas por parte 

dos hoteleiros. 

Não acredito que tenha muitas [práticas], trabalhamos com vários 
sistemas, contudo a burocracia nacional nos obriga a ter assinatura em 
documentos, cópias de lançamentos e não conseguimos diminuir os custos 
com papeis por exemplo (OR-45, grifou-se). 
 
Infelizmente no trabalho quase não. Apenas uso de papel reciclado, que 
nem sempre é possível por conta de entrega de documento oficial (OR-5, 
grifou-se). 

 

Como demonstração do interesse pessoal contribuindo no âmbito profissional, o 

hoteleiro OR-52, que atua na área de vendas, relata o empenho dos funcionários em adotar 

uma prática orientada para redução de desperdício, uma vez que o hotel não possui esse 

tipo de ação. 

O hotel não tem programas de sustentabilidade, mas entre os funcionários 
fizemos um acordo para evitar o desperdício (OR-52). 

Ainda em relação às iniciativas pessoais, a hoteleira OI-1, que demonstra engajamento 

e conhecimento sobre sustentabilidade, destaca em sua resposta a relação entre o mundo 

vivido (SANDBERG; DALL´ALBA, 2009) pessoal e profissional e a iniciativa em 

implantar práticas orientadas para sustentabilidade no hotel em que trabalha, 

demonstrando interesse e postura ativa. 

[...] Estou com o desafio de implementar o que eu chamei de “comissão 
verde”, o hotel que eu trabalho, embora 5 estrelas, é pouco responsável 
ambientalmente. Eu já apresentei a minha ideia para o gerente geral, na 
qual quero convidar uma pessoa de cada setor [...] para fazer parte desse 
grupo, e então vamos discutir ideias de como poderemos ser mais 
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responsáveis e assim orgulhosos de fazer nossa parte para um mundo 
melhor. O meu trabalho é a extensão da minha casa, portanto tento fazer as 
mesmas coisas; separação do lixo, controlar o consumo de agua, usar minha 
garrafa de vidro com agua ao invés de gastar copos descartáveis, apagar as 
luzes e desligar o computador sempre que termino meu turno etc. (OI-1).  

A partir da análise das demais respostas, foi possível identificar as práticas e a 

dimensão a qual pertencem; ressalta-se que novamente as dimensões cultural e territorial 

não foram citadas. Para indicar as práticas de acordo com as dimensões, foi utilizado o 

mesmo critério adotado para análise das práticas na rotina pessoal dos entrevistados. Cabe 

relembrar que, as dimensões consideradas para este estudo se inter-relacionam e que sua 

segmentação se direciona para favorecer a apreensão e análise das respostas. 

O gráfico 9 sintetiza a intensidade com que as dimensões são citadas e estão também 

discriminadas pelos níveis gerencial e operacional. Mais uma vez, observa-se que as 

dimensões econômica e ambiental são as mais citadas e que não há diferença significativa 

entre os níveis hierárquicos. 

Gráfico 9 - Práticas Organizacionais – Síntese das Dimensões 

 

Fonte: A autora, 2017 

Dimensão ambiental  

Como já exposto, a dimensão ambiental refere-se ao cuidados e impactos causados 

junto ao meio ambiente, conforme expresso pelo relato do hoteleiro OR-47. 

 
Utilização de produtos biodegradáveis, reciclagem dos materiais e coleta 
seletiva [...] (OR-47). 
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Gráfico 10 – Práticas adotadas na organização – Dimensão Ambiental 

 

Fonte: A autora, 2017 

Observa-se maior incidência na coleta seletiva e reciclagem, reproduzindo as práticas 

apresentadas na rotina pessoal. A utilização de material reciclado e separação de resíduos, 

apesar de serem pouco citadas, aparecem com mais frequência nas respostas dos 

hoteleiros que ocupam cargo operacional. Por outro lado, os itens compras e utilização de 

produtos biodegradáveis só foram citados pelos gestores, denotando que esta pode ser 

uma atividade de responsabilidade gerencial.  

Dimensão Econômica  

A dimensão econômica envolve retorno financeiro e redução de custos tanto para o 

empreendimento como para os envolvidos (comunidade, parceiros etc.). A adoção de 

práticas orientadas para sustentabilidade com objetivo de reduzir custos, e o retorno para 

o empreendimento, reforçam um olhar “gerencialista” o que, no dia a dia da gestão do 

empreendimento, pode ser um ponto de incentivo para reforçar esse comportamento.  

[...]Utilizo caneca e garrafa para poupar o uso de copos descartáveis e 
folhas de sulfite usadas para rascunhos diversos, o uso moderado de 
iluminação e ar-condicionado [...] Apoio a economia geral da empresa 
(OR-30).  
 
 [...] Usar lâmpadas fluorescentes, que gastam menor energia e iluminam 
mais, uso de folhas de papel de reciclagem, sensores de movimento para 
acionamento das luzes, uso de descarga controlada [...] (OI-4).  
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Gráfico 11 – Práticas adotadas na organização – Dimensão Econômica 

 

Fonte: A autora, 2017 

Destacam-se: economia de água – instalação de redutores de vazão nas torneiras e 

vasos sanitários; economia de energia elétrica – desligar computadores e monitores 

quando não utilizados, instalação de sensores de movimentos, utilização de escadas; 

consumo consciente de papel – reutilização para rascunho, impressão frente e verso, 

arquivo de documentos em ambiente digital, reaproveitamento de envelopes. Observa-se 

que, quanto ao consumo consciente de papel, os hoteleiros que ocupam cargos 

operacionais são mais assíduos, o que leva à suposição de que as atividades rotineiras e 

de operação produzem um maior volume de papel. Quanto aos cargos, não há distinção 

marcante nas respostas. 

O relato da gestora GI-5 exemplifica uma prática relacionada ao consumo de papel, 

desde sua implantação até o acompanhamento dos resultados, o que reforça a relevância 

desse tipo de ação. 

A equipe de comunicação do hotel entregou em cada departamento um 
“passo a passo” de como fazer a impressão de frente e verso e mais arquivos 
em uma única página. Já foi mensurado uma grande economia no hotel com 
esta simples mudança [...] (GI-5). 

Dimensão Social 

A dimensão social aborda cuidados e desenvolvimento no ambiente externo (a 

comunidade), e no interno (os funcionários). A Gestora GR-29 apresenta práticas sociais 
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da rede na qual trabalha, a qual envolve o emprego e a profissionalização de jovens 

carentes. 

[...] No caso da sustentabilidade social, a rede [...] possui um projeto de 
doação de recursos para uma instituição profissionalizante para jovens com 
poucas oportunidades, e também treina e emprega estes jovens (GR-29).  

Gráfico 12 – Práticas adotadas na organização – Dimensão Social 

 

Fonte: A autora, 2017 

Observa-se que as práticas sociais foram pouco citadas, indicando carência na 

adoção deste tipo ação no ambiente organizacional. Chama atenção que os gestores 

citaram mais esse tipo de prática, denotando possivelmente que as mesmas estejam 

relacionadas ao nível de decisão e estratégias organizacionais, ou até mesmo pouca 

oportunidade de envolvimento dos hoteleiros que ocupam cargo operacional.  

Ainda com relação à análise dos demais relatos, foi possível identificar alguns 

tons como: práticas multidimensionais, práticas específicas realizadas nos departamentos, 

papel gerencial que estão detalhados na sequência. 

Práticas Multidimensionais 

Práticas orientadas para dimensões ambiental, econômica e social, que abrangem 

o empreendimento como um todo e promovem a participação de funcionários e 

comunidade, formação da equipe e ferramentas como redutores de água, estão presentes 

nas narrativas dos entrevistados GR-6, GR-16 OR- 39, GR-42, GR-25, OR-12, GR-49 e 

GR-20, como pode ser constatado pelos exemplos: 

Utilizamos muitas folhas de papel [...] então temos a prática de utilizar 
rascunho para impressões de relatórios e de itens que não são necessários 
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o envio para empresas externas, como faturamento [...] reciclagem de lixo 
é uma constante no local de trabalho [...] tem uma equipe de funcionários 
do hotel treinada para fazer a coleta seletiva, temos campanha de doações 
de sangue, de roupas, redutores de pressão de água nos apartamentos, três 
andares de apartamentos temáticos e com ações voltadas à sustentabilidade, 
doações para empresas que trabalham com preservação [...] (OR-39).  
 
Separação do lixo, tudo o que é papel é triturado[...], o Hotel inteiro aplica 
esta ação. Os arquivos/ computadores que não servem mais são 
vendidos/doados para uma empresa que tem certificado de sustentabilidade 
informando qual é o fim destes produtos. Fazemos a reciclagem junto aos 
funcionários de tocos de lápis, canetas velhas, pasta e embalagem de dente, 
que são encaminhadas para empresas que fazem tapete [...] (GR-42).  

A gestora de Alimentos e Bebidas, GR-20, apresenta práticas que estão além do 

departamento que gerencia, demonstrando conhecimento. Destaca a presença de 

investimento em equipamentos/ferramentas e a participação de parceiros/outros nas 

práticas (cooperativas de catadores). 

Economizamos energia desligando as luzes de salas ou apartamentos que 
estão vazios, desligamos o ar condicionado dos locais vazios, separamos o 
lixo reciclável e entregamos a uma cooperativa de catadores, a governança 
reutiliza as amenities que os hóspedes não utilizam ao invés de jogar fora, 
tem plaquinhas no apartamento sobre o uso consciente de água, troca de 
toalhas e enxoval.  O hotel investe em equipamentos necessários, por 
exemplo [...] reformaram a área de descarte do lixo para que seja mais fácil 
a separação do lixo (GR-20).  

Observa-se, práticas de formação e contratação de moradores do local no qual o 

hotel está instalado, que se relacionam ao desenvolvimento da comunidade e, 

consequentemente, do entorno. Há, ainda, a preocupação com a divulgação, imagem do 

empreendimento e competitividade no mercado, conotando que sustentabilidade também 

se enquadra como um diferencial do negócio, conforme apontado por Coelho, Gosling e 

Gonçalves (2013) e Jones, Hillier e Comfort (2016). 

[...] Ecoresort Praia do Forte [...] tem uma série de questões de 
sustentabilidade com relação ao desenvolvimento da comunidade local, 
através da contratação e treinamento dos funcionários, além de uma série 
de práticas sustentáveis de preservação da natureza, que são pontos 
importantes de divulgação para o trade vendas (GR-2). 
 

As ações que atendem as dimensões ambiental, econômica e territorial que 

demonstram práticas mais substantivas e abrangentes, são relatadas pela gestora GR-4 

que atua em hotel localizado no Rio de Janeiro. 

Reflorestamento da área em volta da construção, preservação das espécies 
de animais encontradas no local, equipamentos voltados para economia de 
água e energia (GR-4).  

Os relatos que apresentam as práticas multidimensionais são mais substantivos, 

indicando atuação mais abrangente dos hotéis e hoteleiros. 
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Práticas específicas nos departamentos hoteleiros 

Um hotel é composto por vários departamentos que atuam de forma 

interdependente, sua estrutura e tipo de serviço, podem variar de acordo com a categoria 

e proposta do hotel. O departamento de hospedagem é composto pela recepção, 

governança e reservas. A recepção é responsável por acompanhar as disponibilidades de 

UHs (unidades habitacionais/quartos), registrar o hóspede, esclarecer dúvidas, entre 

outras atividades. A governança cuida da limpeza das UHs, lavanderia, etc. (CHON; 

SPARROWE, 2003). 

O departamento de Alimentos e Bebidas (A&B) é responsável pelo fornecimento 

da alimentação para os hóspedes. O departamento de eventos atende os clientes, pessoa 

física ou jurídica, que podem estar ou não hospedados no hotel, quanto à venda e gestão 

dos eventos. As áreas administrativas, que incluem finanças, recursos humanos e gerência 

geral são responsáveis pela gestão administrativo-financeira do empreendimento. 

Nas entrevistas, há respostas que identificam práticas diferenciadas de acordo com 

o departamento no qual os hoteleiros trabalham, caracterizando algumas especificidades, 

como, por exemplo na área de A&B, coleta seletiva de resíduos de alimentos. 

O distanciamento do departamento de hospedagem em relação às práticas 

orientadas para sustentabilidade é destacado, o que pode denotar uma segmentação 

quanto ao assunto ou a não incorporação dessas ações aos princípios da organização. 

Por trabalhar na área da recepção não tenho tanto contato com a 
sustentabilidade do hotel. O contato que eu tenho é com o lixo, que na 
recepção tem a separação. E na minha troca do uniforme, antigamente 
trocávamos todos os dias o casaco, hoje em dia trocamos somente de 3 em 
3 dias (OR-32). 

O departamento de governança pode assumir o papel de estimular o hóspede a 

participar das práticas adotadas pelo hotel.   A arrumação sustentável é uma prática 

incentivada, que visa evitar o desperdício e reduzir o custo com lavagem de roupas e 

energia. A reciclagem e o consumo de produtos biodegradáveis pela governança também 

são apontados. 

[...] Incentivar os hóspedes a aderirem à Arrumação Sustentável, na qual a 
equipe de governança limpa e arruma o apartamento, não trocando enxoval 
que pode ser reutilizado por ainda estar limpo, além de possuir economizar 
de energia nos apartamentos, evitando o desperdício (OR-25). 

Estimular o hospede ao consumo consciente de toalhas e de agua. Uso de 
produtos biodegradável para a limpeza. Reciclagem de resíduos (GR-27). 

As práticas pertinentes ao departamento de eventos se direcionam à concretização 

do evento contratado, à rotina diária do departamento, a gestão financeira e redução de 
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custos, as quais podem envolver desde ações de economia no consumo àquelas que 

envolvem a doação de materiais utilizados que não serão reaproveitados. Dentre as 

práticas destacam-se economia de energia elétrica, controle dos insumos fornecidos aos 

clientes e redistribuição dos alimentos não consumidos 

No escritório de eventos [...] desligamos o ar condicionado no momento 
em que o turno dos funcionários acaba. Antes de sair apagamos todas as 
luzes, computadores e desligamos as impressoras. Em dias que não temos 
eventos desligamos as escadas rolantes, apagamos todas as luzes das salas 
e para mobilidade de funcionários utilizamos escadas que não necessitam 
de energia. Evitamos usar elevadores (GR-17). 
 
Reutilização de lonas de eventos para doação a uma ONG que faz sacolas 
para comercializar [...] (GR-3).   

[...] Em eventos disponibilizo somente o necessário para o cliente seja em 
material ou em alimentos, evitando sobras. Quando o evento termina, me 
certifico se o ar condicionado não está ligado (OR-23). 
 
[...] Quando há eventos e há sobra de alimentos [...] estes são 
disponibilizados no refeitório dos funcionários [...] Com isso o impacto de 
desperdício é amenizado (GI-3). 

A área de Recursos Humanos pode assumir papel ativo quanto à participação nas 

práticas orientadas para sustentabilidade (SCULLY-RUSS, 2012), pois desenvolve e 

operacionaliza atividades de formação dos funcionários, realiza processos seletivos e 

também participa executando essas práticas. O gestor GR-8 aponta as práticas de 

Recursos Humanos na formação e cuidados com os funcionários, papel relacionado à 

dimensão social, no que diz respeito ao ambiente interno. 

[...]Cumprimos o propósito de “Cuidar das pessoas para que elas possam 
ser o seu melhor”. Ter o propósito de nossa companhia como base nos ajuda 
a tomar decisões, sejam elas grandes ou pequenas, visando a 
sustentabilidade (GR-8).  

 
A entrevistada GI-4, que atua no interior do Estado de São Paulo, aponta a prática 

de desenvolvimento e contratação de mão de obra local e o papel de Recursos Humanos 

quanto aos critérios de seleção. 

[...] Ações sociais com as crianças e adolescentes carentes da região. [...] a 
mão de obra do hotel é 80% da região. Este é um critério utilizado nos 
processos seletivos. A prioridade é contratar mão de obra local (GI-4). 

Pode-se considerar que os relatos apresentando práticas isoladas dos 

departamentos indicam, por um lado, uma segmentação, apontando uma possível falta de 

abrangência no entendimento por parte do hoteleiro de que sustentabilidade é um conceito 

que perpassa por toda estrutura organizacional, ou, por outro lado, que as práticas devem 

se adequar ao contexto no qual são realizadas, melhorando, dessa forma, os resultados. 
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Outros nas práticas 

Da mesma forma que nas práticas do cotidiano, os hoteleiros retratam a presença 

do outro, reforçando que as práticas se desenvolvem no contexto coletivo e que há 

interdependência entre os praticantes (SANDBERG; PINNINGTON, 2009). 

As práticas orientadas para sustentabilidade, nas quais há o envolvimento do 

outro, requerem adesão e conscientização, dessa forma, os empreendimentos hoteleiros 

buscam, por meio de ações e campanhas, engajar funcionários e hóspedes, fazendo com 

que as práticas se estendam também para a vida pessoal dos envolvidos.  

No hotel temos [...] campanhas de conscientização aos colaboradores sobre 
os recursos, desde aproveitar a folha sulfite como rascunho, imprimir 
somente o necessário (o que for possível salvar em pen drive/computador), 
o uso da água e da energia. Para os hóspedes aplicamos campanhas para 
reuso de enxoval [...] (GR-33).  

[...] Todas as práticas são voltadas a sustentabilidade e o mais importante é 
a conscientização dos membros de equipe e que eles levem essa noção para 
casa e apliquem e multipliquem em casa e para a sua comunidade (GR-31).  

O hoteleiro OR-26 descreve uma prática de incentivo junto ao hóspede para 

redução de lavagem de toalhas. Destaca-se que para o sucesso da prática, o outro, nesse 

caso o hóspede, deve compartilhar e adotar o proposto, reforçando que práticas orientadas 

para sustentabilidade não são unilaterais. 

[...] Uma campanha que o hotel desenvolveu [...] da seguinte forma: 
hóspedes que pernoitavam no mínimo de duas noites, se ficassem pelo 
menos um dia sem que houvesse arrumação do quarto e troca de enxoval, 
ganham um desconto de R$ 10,00, por noite, para utilizar no restaurante do 
hotel. A ação tinha maior adesão aos hóspedes de lazer, já que o público 
corporativo não se importava tanto com descontos, pois tinham reembolsos 
dos gastos pela empresa (OR-26).  

Observa-se ainda, pela narrativa destacada, uma diferenciação quanto a adesão na 

campanha decorrente do perfil do hóspede, ficando em segundo plano a consciência 

ambiental. A motivação para participação vinculada ao desconto, portanto, pode-se 

considerar que esta campanha possivelmente não tinha a força de conscientização dos 

envolvidos, limitando-se a uma redução de custos. O que lança a seguinte reflexão: até 

que ponto propostas adotadas quanto “à arrumação de quarto sustentáveis” conscientizam 

hóspedes e funcionários de fato? 

Papel Gerencial 

Dentre as responsabilidades gerenciais, encontram-se: desenvolver os 

funcionários, promover o conhecimento sobre políticas e estratégias da organização, 

implementar e acompanhar práticas. Dos entrevistados que ocupam cargo gerencial, 9 
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(GR-14, GR-30, GI-6, GR-43, GR-26. GR-3, GR-7, GR-36 e GR-45) relatam essas 

atribuições. As respostas dos gestores apontam que estes assumem dois papéis: o de 

incentivar e conscientizar a equipe, e o de controle e fiscalização. 

O controle exercido é externalizado por expressões: “ aplico”  – indicando fazer 

com que a prática seja realizada; “ acompanho ... supervisionando” “ fiscalizo” – 

indicando a verificação da sua efetivação. Observa-se, ainda, que os gestores não 

enfatizam o exercício de sua prática no trabalho, mas sim da equipe que gere, indicando 

que estas não compõem sua função, ou que as práticas adotadas focam somente a 

operação do hotel, ou ainda que as mesmas já estão incorporadas à rotina. 

[...] Como sou Gestor, aplico algumas práticas como: Reutilização de 
papéis, painel de vidro para escrevermos ao invés de afixar algum papel 
impresso. Cada um tem um copo de acrílico com nome para não utilizarmos 
copos descartáveis. Troca de luzes normais para LED para evitar o 
consumo de energia do departamento (GI-6).  

[...] Acompanho junto a equipe para evitar luzes e ar condicionado ligados 
desnecessariamente constantemente e estamos supervisionando 
constantemente o descarte correto dos itens de sobra de eventos pós 
desmontagem (GR-3).  

Como Governanta foco muito no controle da troca das roupas de cama e 
banho, para que somente sejam feitas daqueles que não optaram por 
participar do programa de consciência ambiental ou os que foram de 
extrema necessidade; fiscalizo para que as lâmpadas utilizadas no sejam 
todas de led e que os sensores de acendimento automático estejam 
perfeitamente funcionando; cuidado para que os produtos químicos 
utilizados no hotel sejam certificados e que não haja grande agressão ao 
meio ambiente; zelo para que os resíduos sólidos sejam devidamente 
separados e enviados à reciclagem, enquanto o resíduo orgânico seja 
recolhido por empresa competente para tal descarte (GR-43).  

O papel gerencial voltado à orientação, com objetivo de conscientizar e informar 

sobre as práticas adotadas, com ênfase nas dimensões ambiental e econômica também é 

relatado, o que indica uma postura mais participativa. 

 [...] Oriento minha equipe, evito desperdício de água, procuro comprar de 
fornecedores que demonstram preocupação com o meio-ambiente (GR-7). 

Reunião com colaboradores para conscientizar uso de produtos e economia 
de água e energia [...] (GR-36). 
 
[...] Informando, orientando, reorientando a equipe perante a importância 
de economizar água em todos os processos que dela dependem, economizar 
e reutilizar folhas de papel A4, realizar a separação de resíduos no 
momento do descarte (GR-26). 

As orientações, tanto no papel de controle quanto no papel voltado à 

conscientização, são voltadas às práticas corriqueiras, como separar lixo e economizar 

energia. As dimensões cultural, territorial e social, mais uma vez, não foram lembradas.  
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Em síntese, há entrevistados que apontam justificativas para pouca atuação com 

relação às práticas, demonstrando que até são conscientes da importância e relevância do 

tema. Comparando com as definições apresentadas, que indicaram dificuldade de 

operacionalização pode-se supor que há um possível obstáculo para a internalização do 

conceito e consequente adoção de práticas orientadas para sustentabilidade mais 

consistentes. 

Quanto à diferenciação nos relatos dos hoteleiros que atuam no nível gerencial e 

operacional, identifica-se que não são apresentadas diferenças marcantes, apontando que 

nível hierárquico ou mesmo atuar em hotéis pertencentes às redes ou não, não geram 

diferença nas práticas adotadas. Os relatos dos hoteleiros GR-4 e OR-41 exemplificam a 

semelhança. 

Economia de energia em casa, reciclagem de lixo, de garrafas de água, 
utilização de transporte público para ir ao trabalho, utilização de 
equipamentos com baixo consumo de energia (GR-4). 
 
Não jogo lixo na rua, em casa faço coleta seletiva [..], acumulo louças ou 
utilizo a máquina lava louças para evitar desperdícios, no chuveiro sempre 
desligo para passar xampu e sabonete, para escovar os dentes fecho a 
torneira para enxaguar a boca e a escova (OR-41). 

É importante destacar que as práticas adotadas no ambiente organizacional 

reproduzem, em parte, aquelas adotadas na vida pessoal, demonstrando para esse universo 

de pesquisa, uma relação estreita entre o ser profissional e o cotidiano (SANDBERG; 

PINNINGTON, 2009), bem como quanto ao mundo vivido (SANDBERG; 

DALL´ALBA, 2009). Já na dimensão social há diferenciação nas práticas, pois os 

hoteleiros indicam no âmbito profissional ações que oferecem retorno para o 

empreendimento por meio da imagem e elevação da atratividade do hotel. As dimensões 

cultural e territorial não foram citadas, apesar de serem consideradas pelos entrevistados 

quando questionados sobre o impacto da hotelaria, sinalizando aqui um espaço que não é 

considerado pelos empreendimentos para o planejamento e aplicação das práticas 

orientadas para sustentabilidade. 

 Quanto à gestão, destaca- se o trânsito no papel gerencial que vai desde uma 

postura de controle à participação e a possibilidade de adoção de práticas direcionadas 

para as demandas departamentais, podendo contar ainda com a área de Recursos 

Humanos como colaboradora quanto à dimensão social. 
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4.2.5 Ferramentas que integram a prática e praticante 

A materialidade participa da ação, uma vez que a prática pode ser orientada pelo 

objeto, com a possível incorporação do mesmo. Os objetos, além de promoverem a 

ordenação da ação, podem desestabilizá-la, gerando, dessa forma, uma nova ação, ou seja, 

uma nova prática (SVABO, 2009). Objetos, que também são denominados ferramentas, 

compõem a prática e integram o mundo vivido (SANDBERG; DALL´ALBA, 2009), 

neste caso o mundo pessoal e profissional do hoteleiro orientado para sustentabilidade. 

Visando compreender a participação dos objetos/ferramentas nas práticas 

orientadas para sustentabilidade pessoal e profissional dos hoteleiros, foi questionada a 

existência de instrumentos/ferramentas para a efetivação dessas práticas. 

Dos 115 entrevistados, 13 não responderam à questão e 52 (27 ocupantes de cargo 

operacional e 25 de cargos gerencias) responderam que as práticas orientadas para 

sustentabilidade não envolvem a utilização de ferramentas, o que pode sinalizar uma 

dificuldade na identificação desses objetos/equipamentos ou que estes já estão 

incorporados à prática e ao praticamente. 

4.2.5.1 Ferramentas na prática: vida pessoal do hoteleiro 

Quando os entrevistados relatam suas práticas expressam a utilização de 

ferramentas que podem contribuir com a prática, ou em algumas situações, podem 

prejudicá-la. São citadas: lixeiras, máquinas de lavar, recipientes para coleta de óleo, 

sacolas de tecido, placas solares, lâmpadas etc. 

 Pode-se supor que mesmo quando as ferramentas não são mencionadas, as 

mesmas estão presentes, pois já incorporaram a prática e o praticante. O exemplo não cita 

recipientes para coleta seletiva, mas é de conhecimento que essa prática só é possível com 

a utilização de lixeiras. 

[...] Em casa faço coleta seletiva [..] (OR-41). 

 
 Máquina de lavar roupas, placas solares, lâmpadas, sacolas de tecido, balde, 

caminhão de lixo e canecas são destacados como favorecedores das práticas orientadas 

para sustentabilidade. Os hoteleiros explicam como esses objetos participam das ações.  

[...] Reutilização da água da chuva e da máquina de lavar roupa para 
lavagem dos carros e do quintal da casa [...] utilização de placas solares 
para aquecimento da água do banho; [...] substituição das lâmpadas 
incandescentes por fluorescentes; [...] uso de sacolas de tecido na ida ao 
mercado [...] (OR-6). 
 
[...] Tenho aquecedor em casa e quando eu ligo o chuveiro até água 
esquentar eu coloco um balde para que a água que cai do chuveiro não seja 
desperdiçada [...] (GR-20) 
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[...] Coleta seletiva de lixo em casa, o orgânico vai para o caminhão do lixo 
[...] (GR-35) 

 
[...] Utilizo caneca e garrafa para poupar o uso de copos descartáveis (OR-
30).  

 
De acordo a relação estabelecida entre praticante e prática, as ferramentas/ 

objetos, não contribuem, desestabilizando-a e fazendo com que o praticante busque uma 

nova ação, como é o caso da máquina de lavar louças e chuveiro. 

[...] Aqui nos EUA toda casa tem máquina de lavar, eu não uso pois acho 
que gasta muita água [...] (OR-4). 
 
[...] Chuveiro demora para esquentar a água [que tem que ser] reutilizada 
(OR-5). 

Observa-se que, na prática orientada para sustentabilidade, o indivíduo utiliza 

ferramentas, estas indicam a prática e seu papel no contexto, como por exemplo, pode ser 

citada a lata de lixo adequada para coleta seletiva (SANDBERG; DALL’ALBA, 2009; 

STRATI, 2014).  

4.2.5.2 Ferramentas na prática: vida profissional do hoteleiro 

Nas narrativas, são reportadas ferramentas como lixeiras para coleta seletiva, 

materiais impressos para orientação de funcionários e hóspedes, lâmpadas com baixo 

consumo de energia, placas de sinalização para economia de água e luz, equipamentos de 

segurança e ferramentas tecnológicas para gestão. Na percepção do entrevistado OR-30, 

objetos e o patrimônio do hotel, incluindo dinheiro, atua como uma ferramenta, indicando 

uma visão de que sustentabilidade demanda investimento.  

Sim, o uso do próprio patrimônio do hotel: impressoras, ar-condicionado e 
principalmente dinheiro (OR-30). 
 

A demanda por ferramentas (equipamentos mais econômicos) que podem 

contribuir com o sucesso das práticas orientadas para sustentabilidade foi retratada pelo 

hoteleiro OR-33.  

[...] Pensar a longo prazo, adquirindo equipamentos mais econômicos, por 
exemplo [...] (OR-33).  
 

As lixeiras para coleta seletiva e sua participação na prática são identificadas pelos 

entrevistados OR-16, OR-37, OR-39, GR-7, GR-29, OI-3 e OR-24, enfatizando a 

dimensão ambiental, conforme exemplo a seguir: 

Uso de ferramentas na coleta seletiva, onde as cores das sacolas plásticas 
nas latas de lixo, determinam qual tipo de lixo deve ser depositado (OR-
24). 
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Com relação à separação do lixo para reciclagem, os hoteleiros OR-40 e GR-1 

relatam a utilização de EPI (equipamento de proteção individual) pelo funcionário que 

executa a prática, fazendo com que a ferramenta faça parte do praticante. 

[...] Stwarding necessita de EPI para separar o lixo (OR-40). 

[...] Em caso de reciclagem faz-se necessário o uso de EPI (GR-1). 

As ferramentas podem atuar como orientação no caso de informativos, cartilhas, 

treinamentos e placas, controle na execução da prática como redutores de vazão de água 

e sensores de luz, e como contribuição com a prática como recipientes para lixo. Essencial 

destacar que, de acordo com os relatos, as ferramentas voltadas à sustentabilidade 

assumirão uma das três formas de atuação de acordo com a maneira pela qual o tema é 

considerado pelos praticantes. Dos entrevistados, 21 (GR-4, GR-6, GR-10, GR- 14, GR-

18, GR-19, GR-20, GR-25, GR-26, GR-27, GR-43, GR-45, OR-2, OR-6, OR-7, OR-12, 

OR-18, OR-22, OR-23, OR-25, OR-34) apontam essas relações entre ferramenta e 

prática, conforme pode se observar pelas narrativas em destaque: 

Nas torneiras dos banheiros o hotel instalou um medidor de água, para que 
não saia com uma pressão maior do que a necessária [...] O próprio hotel 
fornece os lixos com as cores das reciclagens dentro de cada departamento 
e fornece os materiais reciclados. Há plaquinhas em todos os apartamentos 
sobre o programa Plant for the Planet e também na área dos colaboradores. 
(GR-6)  

[...] Há equipamentos que visam o não desperdício, válvulas em torneiras, 
sensores de luz, economizadores de energia nos apartamentos, assim como 
uma intensa comunicação visual para funcionários e hóspedes com avisos, 
cartazes e explicativos sobre sustentabilidade – por exemplo: nos 
apartamentos há um explicativo sobre a lavagem de toalhas onde o hóspede 
tem a opção de reutilizar a mesma toalha por alguns dias de sua 
hospedagem contribuindo assim para a utilização de menos água. As 
lixeiras em áreas comuns são identificadas com adesivos de recicláveis e 
não recicláveis/orgânicos. Há constantes treinamentos sobre separação de 
resíduos. (GR-25) 

O Hotel [...] criou e desenvolveu uma Cartilha de Sustentabilidade, a qual 
pode ser considerada uma ferramenta que esclarece ao leitor os conceitos 
de responsabilidade socioambiental, desenvolvimento sustentável [...] 
(OR-6). 

[...] Todo o óleo utilizado em nossas cozinhas é doado a instituições de 
caridade que o reciclam das mais diversas formas. O departamento de 
Alimentos e Bebidas possui diversos tonéis onde o óleo fica armazenado 
(OR-34). 

As ferramentas gerenciais, como PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai) e 

PVPS (primeiro que vence, primeiro que sai), que contribuem para o sucesso das práticas 

orientadas para sustentabilidade, estão presentes na narrativa do OR-40, que exemplifica: 
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[...] Comprar alimentos com medida adequada para que não aja 
desperdício, repassar bebidas de menor uso para setores com grande fluxo 
para que não estraguem, praticar PVPS [...] para produtos com vencimento 
industrializados e PEPS [...] produtos que não a data estipulada como 
frutas, legumes e etc. (OR-40). 

Aplicativos como pacote office, planilhas de controle e de gerenciamento, e 

procedimentos são identificadas como ferramentas voltadas à gestão que podem substituir 

a produção de papel, neste contexto o computador assume a função de arquivo de 

documentos. Dos entrevistados, 11 (OR-20, OR-45, GR-5, GR-14, GR-28, GR-30, GR-

34, GR-36, GR-40, GR-44, GR-49 e GI-5) indicam essas ferramentas. Os relatos a seguir 

exemplificam: 

Por hora o POP (procedimentos operacionais padrão) podem ser 
considerados como ferramentas, embora existam projetos na rede para 
melhor destinação dos materiais recicláveis, um deles prevendo a captação 
de recursos com esses materiais, que seriam direcionados às ações sociais. 
(GR-14) 

Temos um sistema que chama open onde imputamos todas estas 
informações (GR-36). 

Neste caso, apenas a prática de arquivamento digital necessita de um 
computador (OR-20). 

A associação das ferramentas de gestão e a participação do outro (SANDBERG; 

PINNINGTON, 2009) representado por departamentos e o acompanhamento dos 

resultados, reforçam que sustentabilidade deve ser tratada de maneira integrada no 

contexto organizacional. 

Mensalmente aponto em um sistema de intranet a quantidade de toalhas 
que deixei de mandar para lavanderia e a manutenção insere os dados de 
consumo de água e energia (GR-30). 

No departamento de engenharia, o gerente de manutenção é responsável 
pelo preenchimento de formulários online (EcoTrack) onde contém várias 
informações relacionadas à reciclagem, manutenção preventiva e 
combustíveis para veículos e maquinas (GR-5). 

Observa-se que nas práticas pessoais e profissionais, as ferramentas estão 

presentes e são expressas participando do processo, integrando, dessa forma, prática e 

praticante. Destaca-se, ainda, que as ferramentas citadas nos dois contextos não diferem 

de forma significativa, com exceção as ferramentas de gestão, pois pode-se afirmar que 

boa parte das tarefas relacionadas à permanência do hóspede e a gestão das acomodações 

são semelhantes às atividades realizadas no ambiente doméstico, como troca de enxoval, 

manutenção da limpeza, produção de alimentos, entre outros. A diferenciação entre esses 

contextos está no volume das tarefas. 
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4.2.6 Práticas orientadas para sustentabilidade e a incorporação nas políticas do 

empreendimento. 

Quando se fala de políticas orientadas para sustentabilidade, são retomadas as 

narrativas relacionadas às práticas, gestão de custos, investimento em formação, 

demonstrando coerência  e a integração do conceito a diversas frentes. Com objetivo de 

identificar importância da sustentabilidade para os empreendimentos foi solicitado aos 

profissionais detalhes sobre como esse conceito está presente nas políticas dos hotéis nos 

quais atuam. 

Dos entrevistados, 14 não responderam à questão e 10 informam que as práticas 

orientadas para sustentabilidade não são incorporadas às políticas dos hotéis, alegam 

ausência de uma política e a falta de clareza e preocupação. As respostas a seguir 

exemplificam a visão relacionada à falta ou pouca expressividade dessas políticas.  

[...] Não vejo nenhuma relação, pois não enxergo na empresa uma 
preocupação significativa com a sustentabilidade (GR-9). 

As políticas sustentáveis do hotel não são muito claras (GR-29). 

Ainda não temos políticas bem definidas (GR-41). 

Não consigo opinar, pois o hotel não possui uma política de 
sustentabilidade disponibilizada aos colaboradores (OR-21). 

Mais uma vez a expressão “infelizmente” é utilizada, agora para relatar a ausência 

ou falta de clareza na relação da sustentabilidade com as políticas dos empreendimentos, 

pode-se considerar que a palavra utilizada reforça novamente o pesar e/ou 

reconhecimento da importância do tema para organização. 

Infelizmente o hotel onde trabalho não possui muitas ações e políticas de 
sustentabilidade (GR-10, grifou-se). 

 [...] Infelizmente essa cultura não foi muito bem desenvolvida no passado 
e essas práticas não são comuns a todo hotel (GI-1, grifou-se). 

A falta de eficácia das ações de incentivo, a pouca consciência dos envolvidos, a 

ênfase na redução de custos, banalizando a importância do tema e a imposição externa 

representada pela mídia são alvos de críticas por parte de 7 hoteleiros (OI-1, OR-8, OR-

10, OR-19, OR-21, OR-4, OR-11, OR-15), os quais caracterizam essas práticas muito 

mais como um greenwashing. Os relatos a seguir exemplificam as críticas: 

Onde trabalho o que vejo é a placa no quarto dizendo para reutilizar as 
toalhas. Que na verdade acho que todo hotel tem, mas não é suficiente para 
educar nem funcionários nem clientes (OR-4). 

A relação era economia de custos, mascarada de sustentabilidade (OR-8). 

Apesar de ser visto com bons olhos por todos, acredito que o hotel promova 
ações sustentáveis mais para a mídia do que por vontade própria (OR-10). 
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Pode-se supor, a partir dos relatos, que os entrevistados deixam implícito que 

consideram sustentabilidade e suas práticas como relevantes para o empreendimento, no 

entanto, sob a compreensão dos mesmos, os empreendimentos deixam a desejar. Cabe 

ainda ressaltar que as críticas expressas representem uma possível reflexão quando 

questionados por meio da pesquisa. 

Os demais entrevistados apontam que o tema participa e/ou integra as políticas 

dos hotéis. Observa-se formas distintas na compreensão da sustentabilidade integrando 

as políticas: na gestão; na divulgação e formação; no envolvimento dos funcionários. 

Conforme pode ser observado pelos exemplos: 

Essas práticas são exigências da empresa e o funcionário que não colabora 
pode sofrer ações disciplinares (GR-20). 

Tudo está relacionado a nossa carta ambiental o Planet21, onde possuímos 
os nossos compromissos dentro dos pilares.  Seguimos a política [...], onde 
possuímos 7 pilares (Saúde, Inovação, Emprego, Dialogo, Local, Carbono, 
Natureza) e 21 metas a serem atingidas (OR-47). 
 
[...]A sustentabilidade é inerente a marca, já fazemos parte dela desde que 
iniciamos a integração (GR-42). 

Cabe destacar novamente, que há interdependência entre os tópicos indicados, e 

que ação sobre um deles desenvolve consequentemente os outros, como, por exemplo, 

quanto mais desenvolvo e informo os funcionários sobre o tema, mais chances de 

incorporação pessoal e profissional. Sendo assim, a utilização de tópicos para apresentar 

os relatos tem o objetivo apreender os significados e facilitar a análise e compreensão. 

Esses tópicos estão apresentados a seguir. 

Política repassadas em informativos/documentos, reuniões e treinamentos 

Concordando com as respostas relacionadas às ações de formação quanto a 

sustentabilidade, 9 hoteleiros (OR-14, OR-6, OR-24, OR-9, OR-43, GR-1, GR-6, GR-30, 

GI-6) retomam esse tema em seus relatos. O treinamento é apontado pelos entrevistados 

como meio pelo qual as práticas são ensinadas e as informações são transmitidas. Há 

também relatos que apontam a obrigatoriedade dos treinamentos e o destaque para o papel 

do comitê e da gestão, indicando que o mesmo é considerado relevante nestes 

empreendimentos. Os hoteleiros OR-43 e GR-1 ilustram o exposto. 

A rede [...]tem um programa de sustentabilidade, desde o momento que 
entramos temos treinamentos e atividades regulares [...] (OR-43). 

Tais [sustentabilidade] políticas são disseminadas através de treinamentos 
e divulgações constantes pelo Comitê de sustentabilidade do hotel (GR-1). 

A relação das práticas na vida pessoal e profissional e o investimento por parte do 

hotel em “lembrar” os funcionários sobre essas ações é relatada pelo hoteleiro OR-14. 
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Destaca-se que esse verbo “lembrar” relacionando às ações constantes no ambiente 

organizacional pode referir-se a uma forma de reforçar que a sustentabilidade deve ser 

incorporada às estratégias organizacionais. 

As práticas são adotadas no hotel e em casa. O hotel tem diversos avisos 
em locais específicos para lembrar os colaboradores de exercer essas ações 
e, eventualmente, temos palestras para relembrar a efetuá-las (OR-14). 

Observa-se que a adoção de palestras e treinamentos para informar e desenvolver 

os funcionários estabelece uma consonância com as ações de formação, questionadas na 

entrevista. 

Políticas com ênfase na dimensão econômica 

A importância da sustentabilidade quanto à gestão de custos é enfatizada por 12 

hoteleiros (GR-12, GR-17, GR-18, GR-19, GR-22, OR-20, OR-30, OR-38, OR-41, OR-

44, OR-51, OI-4), os quais direcionam suas narrativas para redução de despesas e 

economia para o empreendimento, por meio de políticas que incentivam práticas voltadas 

ao reaproveitamento de material, consumo de energia e redução no volume de compras, 

conforme exemplificado nos relatos destacados: 

[...] Basicamente com redução de despesas, as ações acabam sendo tomadas 
com o objetivo de reduzir despesas (GR-19). 

O reaproveitamento de material, reduz custos com material de papelaria em 
função de menor quantidade de material na compra. (GR-22). 

 [...] Nesse período de crise econômica, começou –se a falar mais de 
economia e algumas práticas de reuso de materiais, utilização de xícaras no 
lugar de copos, abertura de janelas no   gerar o maior resultado possível 
para os investidores e esse tipo de ação, por mais que pareça pouco, faz 
parte da gestão de custos (OR-44). 

Políticas com a participação de funcionários e comunidade 

A participação do outro (SANDBERG; PINNINGTON, 2009), representado pelos 

funcionários e comunidade, nas políticas relacionadas à sustentabilidade foi apontada por 

10 hoteleiros (GR-4, GR-7, GR-31, GR-37, GR-26, OR-16, OR-23, OR-39, OR-33, OR-

54), os quais destacam o papel dos programas sociais, a participação dos funcionários, a 

contribuição das políticas para vida pessoal dos funcionários e a relação com os hóspedes. 

Os recortes representam o evidenciado: 

O hotel se preocupa em ajudar os colegas de trabalho, a comunidade em 
que está inserido e aos investidores, isto faz parte da filosofia da empresa. 
Existem diversos programas de sustentabilidade e sociais desenvolvidos 
pelo hotel (OR-54). 

O hotel tem uma política forte e presente quanto a despertar à consciência 
sustentável, isto nos faz colocar algumas ações em prática, não só no 
ambiente de trabalho, mas também em nossas casas (GR-7). 
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As políticas e ações de sustentabilidade do hotel são disseminadas, 
executadas e praticadas por seus colaboradores (GR-26). 

Somos um hotel com selo de sustentabilidade [...] todas as práticas são 
voltadas a sustentabilidade e o mais importante é a conscientização dos 
membros da equipe e que eles levem essa noção para casa e apliquem e 
multipliquem em casa e para comunidade (GR-31). 

O gestor GR-4 destaca a atuação do hotel como exemplo quanto às políticas de 

sustentabilidade, reforçando a compreensão apresentada por vários hoteleiros sobre qual 

papel de um hotel orientado para sustentabilidade. 

O hotel vê a prática sustentável como algo muito importante tendo em vista 
o impacto gerado por um hotel no meio ambiente. Ele acredita que deverá 
servir de exemplo se sustentabilidade tanto para os funcionários como 
todos os ele afeta diretamente ou indiretamente (GR-4). 

Pode-se considerar que há sob a ótica dos entrevistados, uma relação entre as 

práticas orientadas para sustentabilidade e políticas organizacionais, porém nos relatos 

não há a descrição detalhada de política ou programa voltado ao tema, o que direciona a 

reflexão para a necessidade de maior investimento na divulgação e/ou incentivo, pois 

pode-se supor falha na comunicação, gerando pouco conhecimento por parte dos 

participantes, ou ainda pouca efetividade da proposta. 

4.2.7 - Impacto das práticas profissionais no cotidiano dos hoteleiros -  relação 

mundo pessoal e organizacional. 

Pode-se considerar que as práticas orientadas para sustentabilidade, quando 

incorporadas, tornam-se presentes na vida do indivíduo tanto no âmbito pessoal como 

profissional. Com o objetivo de apreender a relação foi questionado o impacto das 

práticas profissionais na vida pessoal dos entrevistados. 

Observa-se que há nuances no entendimento dessa relação, como a cisão entre 

práticas profissionais e pessoais, que, desse modo, não promove mudanças; a 

possibilidade de críticas quanto à pouca atuação do hotel; a rotina que pode se estabelecer 

a partir da prática, a conscientização e aprimoramento das práticas. 

Sem mudanças... 

Dos entrevistados, 7 (OR-1, OR-5, OR-10, OR19, OR-46, GR-32, GR-39) não 

consideram que as ações adotadas no ambiente organizacional promoveram mudança ou 

absorção das mesmas para vida pessoal. Os relatos destacados sintetizam as respostas, 

que se direcionam para um olhar no qual as práticas orientadas para sustentabilidade 

foram incorporadas antes da atuação profissional. 
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Sinceramente não [não foram incorporadas]. Gosto bastante de saber como 
essas áreas funcionam, mas não vejo mudança significativa em minha vida 
(GR-32). 
 
Na minha vida pessoal sempre utilizei todos os meios de sustentabilidade, 
apenas conheci mais alguns detalhes do que não conhecia (OR-29). 

Críticas... 

Há entrevistados que expressam críticas com relação à adoção de práticas 

orientadas para sustentabilidade, o que pode sinalizar um processo mais reflexivo. As 

críticas direcionam-se com mais ênfase à carência ou pouca efetividade das ações, 

deixando implícito que as mesmas são poucas, quase inexistentes ou apresentam 

problemas na divulgação.  

A falta de atuação efetiva dos hotéis é relatada como uma crítica, situações 

ambíguas relacionadas à falta de informação também são, impossibilitando a 

incorporação de práticas e consequente desenvolvimento de competências. As respostas 

indicam que não houve mudanças nas práticas por falta de compreensão fruto de falhas 

na comunicação. 

[...] Sustentabilidade dentro da minha rede hoteleira é forte, mas não é 
repassada aos funcionários. Nós ficamos sabendo quando algo já 
aconteceu. Na minha vida pessoal não teve mudança por conta do lugar que 
eu trabalho, eu busco fazer o melhor para o meio que vivo (OR-10). 
 
Acho que teria uma mudança real caso a organização abraçasse a questão 
como algo importante para a sociedade como um todo, treinando os 
funcionários, palestras e incentivando tais práticas, o que na verdade não 
acontece na organização (OR-50). 

Apesar da importância da sustentabilidade, o custo envolvido se torna uma barreira 

e/ou desafio para implantação de práticas orientadas para o referido tema (FONT; 

GARAY; JONES, 2016; PRUD´HOMME; RAYMOND, 2016), fazendo com que a 

balança entre investimento e retorno, não fique em equilíbrio. 

[...] Acho que todas as ações tomadas geram consciência em todos nós, 
porém ainda vejo por parte da diretoria uma barreira muito grande, pois 
produtos sustentáveis são muito mais caros que os que não são e isso 
economicamente falando barra várias, se não a maioria, das ideias e 
alternativas para o desenvolvimento sustentável, ou seja, as medidas 
tomadas são importantes, porém, não suficientes (OR-28). 

O hoteleiro GR-2 apresenta um contraponto para a questão dos custos, destacando 

a importância das práticas orientadas para sustentabilidade e seus benefícios para os 

envolvidos, ressaltando que estas também geram uma relação de “ganho” para o 

empreendimento. 

[...] Percebi que a sustentabilidade não diminui produtividade da empresa, 
pelo contrário, traz uma série de benefícios para os funcionários através do 
desenvolvimento de pessoas e da relação com a comunidade local, para a 
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natureza no entorno do empreendimento e para os próprios hóspedes que 
podem aprender e seguir bons exemplos em suas vidas (GR-2). 

 
A ação voltada à compensação por parte do profissional, decorrente do 

planejamento inadequado do hotel, é relatado pela GR-10 que atua na França, 

caracterizando o papel paliativo das práticas orientadas para sustentabilidade. 

 [...] O hotel deveria ter investido mais na parte sustentável no momento de 
sua construção. O hotel é recente, foi inaugurado em 2013. Porém, não 
investiram em formas de captação de água de chuva, energia solar por 
exemplo. Tento compensar realizando ações e, casa e conscientizando as 
pessoas ao meu redor (GR-10). 

A hoteleira OR-4 deixa subentendido em sua resposta que não há ações coletivas 

em sua atividade profissional, levando às ações individuais e possível dificuldade em 

desenvolver uma competência profissional para sustentabilidade. 

Eu tento fazer a minha parte, mas não vejo as demais pessoas fazendo 
também[...] (OR-4) 

Quanto à efetividade das práticas orientadas para sustentabilidade adotadas na 

vida profissional em relação à capacidade de influenciar a vida pessoal, os hoteleiros OR-

8 e GR-41 utilizam o verbo despertar, direcionando para uma autocritica, um alerta, 

porém ambos indicam estar conscientes que ainda falta mais comprometimento, a busca 

por novas informações e tornar as ações mais concretas.  

[...] Posso dizer que foi um ‘despertar’, porém com pouca efetividade de 
impacto na minha vida, [...]. Mas, ainda que em pequena escala, foi 
importante para começar a notar mudanças e buscar novos saberes com 
relação a isso (OR-8). 

Somente despertei para a importância destas ações. Ainda não tenho o 
comprometimento que deveria ter (GR-41). 

O olhar crítico decorrente da observação das práticas adotadas pela hotelaria de 

luxo, as quais não contribuem com o ideário da sustentabilidade (HSIEH, 2010), 

promoveu possível reflexão e conscientização quanto aos impactos nocivos e a 

possibilidade de adotar ações com objetivo de reduzir o desperdício de recursos existente 

neste segmento hoteleiro. 

O desperdício em prol da atividade hoteleira de luxo me ensinou a ser mais 
consciente sobre a utilização de recursos e a tentar minimizar meu impacto 
(OR-17). 

Também considerando um olhar crítico, o hoteleiro OR-22 expressa que a 

sustentabilidade promoveu capacidade de análise frente às práticas cotidianas. 

[...] A sustentabilidade faz com que desenvolvamos um olhar mais analítico 
e critico nas decisões que tomamos no dia a dia. [...] (OR-22). 
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A expressão da crítica evidencia a possibilidade de reflexão já existente fruto do 

interesse pelo tema, a clareza de que a hotelaria tem espaço para desenvolver práticas 

orientadas para sustentabilidade mais substantivas, ou mesmo que estas foram suscitadas 

pelo questionamento realizado na entrevista. 

Gerando rotina 

 Há entrevistados que destacam a criação de uma rotina, utilizam expressões como 

“fazemos sempre”, “ficou automático”, “um hábito” , “sem notar”, “sou 

condicionado”, as quais indicam a incorporação das práticas ao dia-a-dia e sua realização 

de forma automatizada. Considerando, ainda, que nos relatos, há aspectos que merecem 

destaque: a frequência com que as práticas são realizadas, a conscientização de sua 

importância e mudança de comportamento, o que, possivelmente, indica o 

desenvolvimento de competência, neste caso, com foco ambiental, pois as práticas 

descritas se relacionam de forma mais enfática à esta dimensão. 

Acaba se transformando em um hábito, uma mania e coloco em prática 
também fora do trabalho (OR-23). 

[...] Acaba virando rotina e você, às vezes sem notar, está fazendo em sua 
casa [...] (OR-33). 
 
Concordo que alguns aprendizados são levados para casa, e posteriormente 
para a continuidade da vida profissional. Separar recicláveis, por exemplo, 
ficou automático, e com certeza isso não teria começado em casa (GR-14). 

[...] Com as práticas que venho tomando ao longo dos anos meu 
comportamento mudou, e tenho hoje como uma coisa normal [...] Em casa 
ou no trabalho já sou condicionado a ter boas ações [...] Sei aplicar dentro 
do ambiente de cozinha tudo que é necessário para se ter um lugar 
comprovadamente sustentável (GR-28). 

A prática tende a se estabilizar, ou seja, passa a participar da rotina, esse processo 

pode garantir o desempenho da ação. No entanto, deve-se alertar que a estabilização ou 

hábito podem, ao longo do tempo, impedir novas reflexões e consequente 

desenvolvimento de novas práticas e competências.  

Práticas promovendo a conscientização, mudança e reflexão 

Há relatos que indicam que a adoção de práticas no ambiente organizacional 

promoveu conscientização, mudanças de comportamento e reflexão quanto novas ações 

e melhorias. As políticas do hotel promoveram conhecimento, um novo ponto de vista e 

aplicação da prática no dia-a-dia. 

Podemos dizer que virei uma pessoa simplista no modo de viver. Não 
compro roupas sem necessidade, reeducação alimentar, e criamos um 
método para reutilizar águas da chuva em casa (GI-6). 
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[...] O que acrescentou foi no meu conhecimento. O hotel pratica algumas 
ações que eu desconhecia antes, tais como: o Projeto Felicidade a troca de 
óleo por materiais de limpeza [...] (OR-6). 

A importância das vivências como geradoras de mudanças tanto profissionais 

quanto pessoais é relatada, ressaltando a importância do mundo vivido (SANDBERG; 

DALL´ALBA, 2009) representado pelo contexto. 

Toda vivência gera uma mudança. Neste caso, as mudanças foram tanto em 
âmbito profissional quanto pessoal [...] (OR-25). 

[...] Na minha vida pessoal [...] O que aprendemos de bom na vida 
profissional/no trabalho, acabamos levando para nossa casa – o que 
significa que também me empenho em conscientizar minha família quando 
o assunto é referente à água, energia e desperdício (OR-51). 

A conscientização por meio das práticas é relatada pelos hoteleiros GR-20, OR-3, 

OR, 11, OR-24, OR-30, OR-31 e OR-32, que apontam a intensificação das mesmas a 

partir da noção dos danos que podem ser causados quando o ideário da sustentabilidade 

não é considerado. 

[...] Me tornei uma pessoa mais consciente dos danos que causamos ao 
meio ambiente e tento passar isso para o restante da minha família (GR-
20). 

[...] Alguma coisa do meu uso diário que jogo fora, muitas vezes reconheço 
que posso reaproveitá-la, a consciência fala mais alto. Trabalho: Toda vez 
que amasso um papel no trabalho lembro que não deveria, pois tinha como 
aproveitá-lo como um rascunho por exemplo. Pessoal: Toda vez que lavo 
louça em casa procuro economizar água, lembro-me de que tenho que 
separar o óleo que é muito utilizado para a confecção de sabões em pedra 
(OR-31). 

 
Estou mais consciente, já praticava a coleta seletiva, mas agora a faço com 
mais precisão, boas práticas de desligar a luz ao sair, desligar o monitor 
também, entre outros (OR-3). 

Há hoteleiros que utilizam expressões como “pensar”  e “mudar de atitude” para 

expressar a relação entre práticas profissionais e pessoais.  Estes verbos em destaque 

indicam que há um processo reflexivo e de possível ressignificação das práticas. 

[...] Atos agora dentro de casa, eu penso para agir, muitas vezes ao invés 
de trocar a toalha do banho como antes eu fazia, que trocava de 3 em 3 dias, 
hoje eu consigo trocar de 1 em 1 semana. Guardamos o óleo também da 
cozinha e minha mãe mesmo faz o sabonete para lavar roupa (OR-32, 
grifou-se). 

A vivência com medidas de sustentabilidade no hotel me faz pensar em 
como posso mudar ainda mais hábitos cotidianos na minha vida pessoal, 
agregando muito na forma em que vivo e na forma em que deixarei o 
planeta para meus filhos (OR-16, grifou-se). 

A partir da vivência com todos os projetos que tenho participado, é possível 
mudar algumas atitudes. A percepção de que a mudança realmente traz 
um bom resultado e ainda de que não é trabalhoso praticar algumas atitudes 
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diferentes do que estamos acostumados, vem surgindo diariamente [...] 
(OR-37, grifou-se). 

A reflexão é destacada como promotora de mudanças, ou seja, ressignificação, 

que pode deixar implícito um possível desenvolvimento de competências. 

Sim, pois as questões de sustentabilidade nos levam a reflexão de que 
temos um legado a deixar para nossos filhos, netos e sociedade como um 
todo[...] conscientização é a palavra. (GR-12) 

[Sustentabilidade] Me fazem refletir mais sobre o assunto[...] aos poucos, 
eu possa aderir com maior comprometimento a essas boas práticas, bem 
como incentivando quem está ao meu redor. (OR-26) 

É possível perceber que os entrevistados consideram a contribuição e/ou adoção 

de práticas realizadas no trabalho para vida pessoal. De forma geral, as práticas relatadas 

mantêm coerência com o que foi expresso quanto aos conceitos de sustentabilidade, 

enfatizando, dessa forma, os aspectos ambientais, como economia de água e energia, 

reutilização de papéis e coleta seletiva. 

Há ainda alguns entrevistados que sinalizam a incorporação de sustentabilidade 

em diferentes níveis, expressos nos relatos como rotina, aprimoramento das práticas e 

reflexão sobre as mesmas, o que pode promover o desenvolvimento de competências mais 

ou menos abrangentes, conforme apresentado por Sandberg e Pinnington (2009). As 

competências desenvolvidas podem variar de acordo com o significado individual 

atribuído à sustentabilidade e a forma pela qual os hoteleiros realizam as práticas. 

Não se destaca diferenciação quanto relação das práticas profissionais e pessoais 

e o nível hierárquico.  No entanto, a maioria dos hoteleiros que ocupam cargo operacional, 

direcionam suas respostas para apresentar uma visão do hotel no qual atuam e não da 

rede, demonstrando possível ausência de visão estratégica, a qual pode estar relacionada 

ao cargo ocupado ou função desempenhada.  

4.3 Vinhetas 
Com o intuito de descobrir quais são as ações e estratégias que hoteleiros lançam 

mão para vencer os desafios do cotidiano da hotelaria em relação à sustentabilidade, 

vinhetas foram enviadas para os 115 profissionais que responderam à entrevista digital, o 

que de acordo com Hughes e Huby (2004) pode aumentar a qualidade das respostas. As 

vinhetas enfatizam as dimensões ambiental, econômica e social. Os temas consideram 

engajamento nas práticas, atendimento de solicitações de clientes, negociação com 

investidores, conscientização de hóspedes e a dimensão social gerando impacto na 

ocupação do empreendimento e consequentemente no retorno financeiro.  
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Das vinhetas enviadas, retornaram respondidas 43, sendo 24 de ocupantes de 

cargo operacional e 19 de cargo gerencial. Os quadros 20 e 21 sintetizam as informações. 

Quadro 20 - Vinhetas - Hotel Independente: distribuição por nível, área e cargos  

HI 
  

NÍVEL  ÁREAS  CARGOS  HP 

Gerencial Gerencia Gerente Geral 1 
Eventos Coordenador de Eventos 1 

Hospedagem  Gerente de recepção 1 
Administrativo (Recursos 
Humanos) 

Coordenador de Recursos 
Humanos 

1 

Total   4 
 Operacional Hospedagem Recepcionista 2 

Vendas Executivo de vendas 1 

 Total    3 
Fonte: A autora, 2017 

Dos hoteleiros que atuam em hotéis independentes 7 analisaram as vinhetas. 

Quadro 21 - Vinhetas - Hotel de Rede: distribuição por nível, área e cargos  

HIR  NÍVEL  ÁREAS  CARGOS  HP 

Gerencial Gerencia Gerente Geral 2 
Eventos Gerente, Coordenador de 

Eventos 
5 

Hospedagem  Gerente de recepção, 
governante, Gerente de 
atendimento ao hóspede, 
Gerente Concierge 

4 

Administrativo  Gerente administrativo 
financeiro 

1 

Comercial Gerente de Contas 1 
Alimentos & Bebidas Gerente de A&B 2 

Total   15 
 Operacional Eventos Assistente de eventos, 

agente de eventos 
2 

Hospedagem Guest services, agente de 
reservas, auxiliar de 
reservas, recepcionista 

13 

Alimentos & Bebidas Assistente de A&B 1 

Comercial Assistente de Vendas, 
Executivo de Contas, 
Assistente de Cadastro 

4 

Administrativo Analista Financeiro 1 

 Total    21 
Fonte: A autora, 2017 

Dos hoteleiros que atuam em hotéis pertencentes a redes 36 analisaram as 

vinhetas, quanto a área de atuação a maior concentração está na Hospedagem. 
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No enunciado das vinhetas, os respondentes são informados de que as histórias 

tratam de situações voltadas à sustentabilidade, direcionando dessa forma as análises, 

para práticas relacionadas ao referido tema. Fruto de casos reais obtidos por meio do 

contato com professores, alunos e profissionais hoteleiros, com as 7 vinhetas, objetiva-se 

identificar as práticas emergentes em situações de conflito ou tomada de decisão nos 

âmbitos operacionais ou estratégicos que envolvem a sustentabilidade e suas variadas 

dimensões (ambiental, econômica e social).  As dimensões cultural e territorial (SACHS, 

2002) não compõem as situações, uma vez que na coleta de situações-problemas tais 

aspectos não foram acionados, o que mantem coerência com as narrativas das entrevistas 

que pouco as retratam. 

4.3.1 Vinheta 1 

Na vinheta 1, enfatiza-se a dimensão social da sustentabilidade, uma vez que 

aborda a contratação de mão de obra para implantação de um resort numa cidade pequena 

no Norte do país, empreendimento com perfil distinto aos demais da região. O 

questionamento da vinheta se direciona as estratégias para superar o desafio da 

implantação do empreendimento. 

VINHETA 1 
Você foi contratado para participar da implantação de um resort na região Norte do país, em uma cidade 
pequena com forte apelo da natureza e que ainda não conta com faculdades. Nesta cidade, há 
predominância de pousadas. Os profissionais que atuam no setor hoteleiro têm perfil condizente com 
este tipo de hospedagem. Um de seus desafios é montar as equipes de trabalho desse resort.  
 
Quais serão suas ações e estratégias para vencer o desafio de montar as equipes? 
 

PRÁTICAS EMERGENTES: 
 

a) Práticas de qualificação profissional voltadas ao atendimento da necessidade do 
empreendimento e/ou desenvolvimento da comunidade   
 

• Desenvolveria um projeto de um hotel escola para formar jovens da região (OR-16) 
• Estabeleceria parceria com a Prefeitura para montar escola (OR-21)  
• Estabeleceria parceria com outras pousadas para desenvolver cursos voltados para comunidade 

(OR-43)   
• Estabeleceria parcerias com escolas e/ou cursos técnicos (OI-2, OI-4, GI-6)  
• Identificaria cursos profissionalizantes (OI-2).  
• Ofereceria aulas de idiomas com professores da região, via Skype (GR-19)  
• Ofereceria curso de idioma (OI-3) 
• Treinaria [a mão de obra] com multiplicadores (OR-13, OR-16, OR-21, OR-22, OR-25, OR-

39)  
• Treinaria a mão de obra local (OI-3, OR-3, OR-11, OR-13, OR-25, OR-26, OR-27, OR-28, 

OR-29, OR-31, OR-39, OR-50, GI-2, GI-4, GI-5, GR-7, GR-9, GR-10, GR-11, GR-14, GR-18, 
GR-19, GR-20, GR-25, GR-37, GR-41, GR-42, GR-45). 
 

b) Práticas voltadas à captação e seleção de profissionais no mercado 
 

• Analisaria a concorrência [para captação de profissionais] (OI-4, GR-23)  
• Buscaria profissionais em outras cidades (OI-2, OR-3, OR-55, GR-23) 
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• Buscaria gestores em outras cidades (OR-20, OR-22, GR-11, GR-17, GR-25, GR-37, GR-45) 
• Contrataria consultoria de RH para auxiliar o processo de contratação (OR-14) 
• Divulgaria as vagas na comunidade local (GR-23)  
• Divulgaria as vagas para profissionais experientes em Resorts (GR-41) 
• Identificaria e analisaria o perfil necessário para o trabalho (GI-4, GI-6, GR-10, GR-14, GR-

41)  
 
c) Práticas de atração e retenção de profissionais 
 
• Ofereceria salários atrativos (OI-3, OR-50)   
• Ofereceria benefícios - cesta básica, desconto em farmácia e refeitório (OI-3, OR-50, OR-55, 

GI-5)  
• Ofereceria plano de carreira para reconhecer e recompensar desempenho (OI-3, OR-31, OR-

50)  
 

d) Práticas de Acompanhamento de funcionários 
 

• Acompanharia a operação para orientar o desempenho dos funcionários (GI-4)  
 

 Fonte: Autora, 2017 

Apesar da vinheta 1 abordar a perspectiva social da sustentabilidade, somente 7 

hoteleiros explicitam práticas direcionadas à referida dimensão, cujas ações se dirigem 

ao desenvolvimento da comunidade, por meio de parcerias com escolas, prefeitura e 

concorrência, bem como a divulgação de vagas para comunidade, indicando que a 

implantação do resort permitiria o desenvolvimento da região e de sua mão de obra, 

estreitando, dessa forma, a relação do empreendimento com a comunidade (MELISSEN, 

2013).  

Pensando na responsabilidade social montaria a equipe com pelo menos 
80% de funcionários locais [...] Tentaria também iniciar um projeto de 
“hotel escola”, no qual os jovens da região seriam treinados e estudariam 
hotelaria, podendo ser contratados no final do curso (OR-16). 
 
[...] Os primeiros contratados seriam os responsáveis por indicações e por 
multiplicar a informação de que há na cidade uma empresa que vai ajudar 
a cidade a se desenvolver, contribuindo de forma direta na educação e 
desenvolvimento (GR-19).   
 

As práticas relatadas, a seguir, elencam propostas de gestão de pessoas, voltadas 

à captação, qualificação, retenção e acompanhamento de profissionais. A captação 

relaciona-se a atrair profissionais para atuarem no resort, fase na qual os respondentes 

indicam desde análise de perfil de candidatos, até contratação de consultoria de Recursos 

Humanos. Chama atenção que a iniciativa de buscar profissionais, principalmente 

lideranças, fora da região na qual o resort seria implantado, configura um olhar que apesar 

de não se alinhar com a proposta da sustentabilidade, busca conciliar interesses da 

comunidade e do empreendimento, conforme exemplos: 
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Tratando-se de uma localização com dificuldade de mão de obra pensamos 
em montar a liderança com profissionais experientes de outra região com 
intuito de treinar a base com as pessoas da região [...] (GR-45). 

[...] Traria pessoas de outras regiões, com experiência para gerenciar a 
equipe. Sendo assim, os mais experientes podem ensinar e aconselhar os 
que estão apenas começando (GR-37). 

A maioria dos participantes retratam a qualificação da comunidade por meio da 

adoção de treinamentos, conforme as práticas adotadas pelas redes e relatadas por Houdré 

(2008). O foco da ação está direcionado somente para o empreendimento, o que mesmo 

não envolvendo efetivamente parcerias, geraria como retorno a capacitação dos 

moradores e consequente desenvolvimento da comunidade. O processo de identificação 

das necessidades, a forma pela qual os treinamentos seriam desenvolvidos e seus temas 

são relatados, conforme descrito, abaixo: 

Inicialmente, investiria em treinamentos, para instruir essas equipes sobre 
o que é um resort, a importância que a natureza tem para a venda desse 
produto – logo, a importância de trabalhar de forma sustentável – traria 
exemplos de funcionamento de outros resorts, para que os funcionários 
tenham noção da rotina (OR-27). 

 [...] Atendimento tanto telefônico quanto pessoal, comunicação, higiene 
(barba e cabelo) e treinamento com os produtos oferecidos no hotel (OR-
29). 

Quanto à atração e retenção de profissionais, as práticas direcionam-se para 

estratégias de remuneração, como salários e benefícios diferenciados, a oportunidade de 

carreira e o estabelecimento de parcerias com outros empreendimentos, conforme é 

exemplificado por OI-4: 

[...] Buscaria outros profissionais da área para fazer uma espécie de curso 
técnico pago, em diferentes áreas, dar a chance desses funcionários e outros 
interessados de crescer na carreira. Assim, renovando os funcionários e 
ajudando até mesmo outros empreendimentos com capacitação, para isso 
teria que buscar o apoio de outros empreendimentos e ver quais estariam 
dispostos a ajudar com esta estratégia (OI-4). 
 

No que diz respeito às práticas relacionadas à gestão de pessoas, o investimento 

em treinamento apresentado como alternativa vai ao encontro às narrativas das entrevistas 

no que diz respeito ao entendimento da importância dessa ação e as considerações de 

Haugh e Talwar (2010). As demais práticas emergentes não aparecem nas entrevistas uma 

vez que não houve questionamento sobre as mesmas. 

Ao longo do processo de implantação, um dos hoteleiros destaca a necessidade de 

se entender a região, a partir de uma estratégia sob medida: 

[...] Me reuniria com cada integrante de equipe com objetivo de entender 
as necessidades e particularidades que afetam o cotidiano da região [...] 
(GI-6). 
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O impacto ambiental de um resort, o retorno do empreendimento para o 

desenvolvimento da comunidade, a necessidade de avaliação por profissional 

especializado, a implantação de práticas orientadas para sustentabilidade, são ações 

relatadas que estão além da demanda da vinheta, denotando que os hoteleiros que 

exprimem essa análise possivelmente apresentam competências orientadas para 

sustentabilidade com maior abrangência. 

Eu não trabalharia na implantação de um resort no Norte do país [...] O 
impacto na natureza é muito grande ao se construir um empreendimento 
desse porte. (OR-11). 
 
[...] Procuraria um profissional de engenharia ambiental e sustentabilidade 
para que eu pudesse priorizar a manutenção da natureza ao redor (OR-20). 
 
Implantaria diversas ações sustentáveis, desde a construção do 
empreendimento até a rotina diária (OR-43). 
 

Apesar da vinheta ser direcionada à dimensão social, pode-se constatar que a 

dimensão econômica se apresenta como pano de fundo, uma vez que boa parte das 

práticas emergentes também trariam como consequência benefícios decorrentes do 

desenvolvimento econômico, como geração de empregos e qualificação da comunidade, 

o que evidencia e justifica a ênfase na dimensão econômica, apreendida na análise das 

entrevistas. 

Observa-se ainda, que as ações emergentes indicam a participação de Recursos 

Humanos, evidenciando que sustentabilidade é um conceito que permeia organização 

como um todo e que há ações que se direcionam a departamentos específicos, conforme 

retratado nesta vinheta e nas entrevistas. 

4.3.2 Vinheta 2 

A vinheta 2 aborda as dimensões ambiental e econômica, e estabelece a relação 

entre as exigências dos clientes, as políticas do empreendimento e a gestão do retorno 

financeiro da área, trazendo à tona a indagação: “Vale a pena ser orientado para 

sustentabilidade? ” Para análise, o hoteleiro é convidado a apresentar como agiria no lugar 

do gestor. 

VINHETA 2 
 

Você atua na área de eventos de um grande hotel localizado em uma capital com perfil de negócios. Boa 
parte das receitas do empreendimento tem origem desse departamento. Uma organização de grande porte 
do setor de cosméticos, reconhecida nacionalmente por sua preocupação com sustentabilidade, fechou, 
pela primeira vez neste hotel, um evento, envolvendo a utilização das salas, alguns quartos para apoio, 
coffee breaks e refeições. Para negociação, foram utilizados os procedimentos de rotina. Destaca-se que, 
como se tratava de uma primeira venda, o preço foi atrativo para o cliente, com vistas em fidelizá-lo. 
Poucos dias antes do evento, a organização contratante retomou o contato para checar alguns pontos. 
Neste, foram solicitados vários itens que o hotel não possuía. Todos os itens estavam ligados a cultura e 
valores relacionados à sustentabilidade por parte da contratante, dentre eles: materiais de escritório 
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reciclados, redutores de vazão de água, lâmpadas econômicas, refeições preparadas com alimentos 
orgânicos, produtos biodegradáveis, entre outros. Para atender à demanda do cliente, há necessidade de 
adequar várias práticas do hotel e há custos envolvidos, o que impacta diretamente na receita do evento. 
 
Como gestor desse departamento como você gerenciaria esta situação: quanto ao cliente; quanto à 
receita decorrente do evento e quanto às políticas do hotel? 
 

PRÁTICAS EMERGENTES 
 

a) Práticas com objetivo de atender as necessidades do cliente sem perder de vista o 
retorno financeiro 

 
• Analisaria custos versus receitas mais receitas futuras (OR-23, OR-25, GI-6, GR-9)  
• Atenderia o cliente, porém com repasse do custo, renegociação do contrato (se superior ao 

previsto ou se gerar prejuízo) (OR-3, OR-11, OR-22, OR-25, OR-39, OR-50, GI-4, GR-20, GR-
37, GR-41, GR-42)  

• Atenderia parte das solicitações (aquelas que não demandariam muitas mudanças) (OR-13, OR-
21, OR-22, OR-26, OR-41, OR-43, GI-5, GR-25, GR-45) 

• Marcaria reunião com o cliente para análise das solicitações (OR-16)  
• Negociaria com o cliente a aquisição dos itens (OI-2)  
• Verificaria a possibilidade de atender o cliente levando em consideração os custos envolvidos, 

visando fidelizá-lo.  (OI-2, OR-3, OR-4, OR-14, OR-16, OR-20, OR- 27, OR-55, GI-2, GR-11, 
GR-19)  

• Verificaria os custos das alterações (OR-3)  
 
b) Práticas com objetivo de não investimento 
 
• Realizaria o evento conforme contrato inicial sem as alterações solicitadas (OR-28, GR-7)  
• Recusaria o evento (OR-21)  
 
 
c) Práticas com objetivo de atender as necessidades do cliente e implantar ações orientadas 

para sustentabilidade no hotel 
 
• Aproveitaria para adoção dessas práticas orientadas para sustentabilidade, pois trata-se de 

bom argumento (custo X benefício) (OI-4, OR-11, OR-13, OR-26, OR-27, GI-2, GR-9, GR-
18, GR-20, GR-41)  

• Alteraria as políticas de sustentabilidade do hotel (OR-4)  
• Implantaria as ações desde que condizentes com a proposta do hotel (GR-7)  
• Levaria as solicitações para níveis hierárquicos superiores com propostas (OR-43, OR-27, 

GR-10, GR-14, GR-20, GR-23)  
 

d) Práticas com objetivo de comparar a política de sustentabilidade do hotel com as 
exigências do cliente 

 
• Consideraria que parte das solicitações já são adotadas, pois se tratam de práticas da hotelaria 

(OR-29, OR-39, OR-50)  
• Tentaria modificar as políticas existentes (levando em consideração que envolve tempo e 

custo) (OR-31, OR-16, OR-26, GR-10, GR-14, GR-19)  
• Verificaria se as solicitações se enquadram na política do hotel – práticas já adotadas (OR-3, 

OR-25, OR-29, GI-6) 
 

e) Práticas com objetivo de conciliar os interesses do empreendimento e cliente 
 

• Buscaria equilíbrio entre o que pode ser feito por parte do hotel e o que o cliente pode aceitar 
(OR-27) 

• Estabeleceria parceria com o cliente para realizar os próximos eventos no hotel (dessa forma 
valeria a pena o investimento) (OI-3, OI-4, OR-14, OR-20, GR-9, GR-11, GR-14)  
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• Proporia dividir custos das práticas que demandariam implantação (referentes àquelas que o 
hotel não possui) (GI-6, GR-17, GR-23) 
• Utilizaria as mudanças para divulgação do empreendimento e atrair mais eventos com esse 
perfil (OR-4, OR-11, OR-16, GI-2, GR-10, GR-19, GR-41)  
 

Fonte: Autora, 2017. 
 

Na vinheta 2 evidencia-se uma situação de conflito que envolve fidelizar um novo 

cliente atendendo suas exigências, a necessidade de investimento por parte do 

empreendimento e o retorno obtido com a prestação do serviço. Aponta ainda 

possibilidades de retorno positivo para o empreendimento na medida em que este analise 

cada item envolvido, conforme pode se observar no relato do hoteleiro OR-16: 

Neste caso, há duas questões que conflitam. Trata-se de um cliente novo, 
que queremos fidelizar e agradar, para trazer novos negócios e divulgar o 
hotel, pois evento traz muita visibilidade. A margem de lucro já deve estar 
baixa, pois o preço foi atrativo justamente para fidelizar este cliente [...] 
Verificaria com o cliente também a possibilidade de uma maior divulgação 
do evento, ligando o hotel a essas práticas sustentáveis. 
Em relação a receita, verificaria principalmente com a equipe de A&B 
[alimentos e bebidas] e compras, a opção de atender as necessidades do 
cliente sem defasar ainda mais a margem de lucro [...] Em relação às 
políticas do hotel, tentaria atender à necessidade do cliente, e com um 
resultado positivo tentar aplicar algumas destas políticas sustentáveis para 
eventos e negociações futuras [...] (OR-16). 

Considerando as práticas emergentes da situação-problema, pode-se dizer que a 

tônica das respostas se direciona a cinco frentes: (1) olhar imediatista; (2) atendimento do 

cliente buscando a fidelização; (3) percepção de uma oportunidade para adoção de 

práticas orientadas para sustentabilidade; (4) análise das políticas já adotadas pelo hotel, 

e (5) conciliação de interesses entre cliente e hotel.  

O olhar imediatista não considera a fidelização do cliente por meio do atendimento 

de suas solicitações, bem como se limita a atender estritamente o contrato inicial ou 

rescindi-lo. 

As práticas que têm como objetivo atender o cliente, buscariam sua fidelização, 

porém direcionam-se para algumas vertentes: aquela na qual o hotel que assume os custos; 

aquela que atende parte das demandas ou aquela que mesmo atendendo as solicitações 

repassa o custo para o cliente. O processo para atender as solicitações do cliente é descrito 

como envolvendo investimento de valor considerável e tempo. 

Para adotar muitas dessas solicitações, seria necessário a realização de 
compras, trocas de fornecedores, pesquisas de orçamentos e aprovações 
pela diretoria e/ou sede da rede e isso demandaria um tempo e custos que 
no momento não estão disponíveis, tentaria trabalhar [...] tentando 
apresentar pratos mais naturais possíveis por exemplo. Informaria ao 
cliente que tentaríamos ao máximo nos enquadrar às ações solicitadas, mas 
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que o hotel não teria como atender todas as solicitações naquele momento. 
Porém que gostaria muito de atendê-los da melhor forma possível e até 
como forma de aprendizado [...] (OR-13). 

Ainda com objetivo de atender o cliente, há aplicação de prática, na qual os custos 

são repassados para o contratante e os funcionários do empreendimento são orientados a 

“assumir uma postura voltada para sustentabilidade”, mesmo que temporária. Tal postura 

pode ser caracterizada como uma solução greenwashing conforme já apontado na 

literatura por Font et al. (2012). 

Cliente/Receita: Eu explicaria para o cliente que esses pedidos tem um 
custo para hotel, e que para atendê-lo, esse custo terá que ser repassado ao 
cliente. Políticas do hotel: eu informaria todos meus funcionários da 
importância desse evento para o hotel e as práticas que eles gostariam de 
ver sendo utilizadas durante o evento. Desse jeito, quando os clientes 
estiverem no hotel eles poderão ver que o hotel realmente valoriza a cultura 
deles, mesmo não sendo a política que o hotel geralmente pratica no dia a 
dia (GR-37). 

Alguns hoteleiros entendem, contudo, que atender a demanda do cliente poderia, 

principalmente, ser considerada “a”  oportunidade para que iniciativas voltadas à 

sustentabilidade viessem compor as ações do empreendimento (PRUD´HOMME; 

RAYMOND, 2016), possibilitando inclusive que o tema seja discutido com a gerência 

geral, melhorando a gestão do empreendimento ao longo do tempo, como por exemplo, 

proporcionando redução de custos (BOHDANOWICZ, 2006). 

[...] Tentaria efetuar gradativamente as alterações necessárias, pois acredito 
que a maioria traria melhorias para o hotel, como redução de custos [...] 
(OR-14). 
 
[...] É uma ótima oportunidade para aproveitar este evento para uma 
mudança drástica na sustentabilidade do hotel (OI-4). 

 [...] Uma vez que as propostas da empresa visam a sustentabilidade, os 
custos deverão virar retorno financeiro, haja visto possíveis economias em 
despesa fixa como água e luz. Isto facilitaria inclusive na argumentação 
para o investimento [...] (GR-9). 

Para outros, algumas das solicitações são práticas já consolidadas na hotelaria e 

que esse contrato poderia ser um espaço de adequação das políticas internas.  

A maioria das solicitações são de fácil acesso, custo e mão de obra, 
principalmente nos dias de hoje, um hotel possui pelo menos a metade dos 
itens citados [...] As refeições tem como comprar e não prejudicar tanto o 
custo do produto. Referente a valores, manteria os mesmos para poder 
fidelizar mais ainda o cliente e ter o retorno do mesmo (OR-29). 

[...] Quanto as políticas do Hotel, seria a oportunidade de uma adequação 
para melhor e uma mudança de cultura. Um marco no Hotel.  Se houvesse 
um gerente Geral ou mesmo um comitê executivo, era hora de convocar 
uma reunião e expor a oportunidade [...] (GR-19). 
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As práticas voltadas à conciliação de interesses, nas quais o cliente é atendido e o 

hotel se torna mais sustentável, gerariam, na percepção dos hoteleiros, o desenvolvimento 

de estratégias de marketing verde, a fidelização e atração de novos clientes com o mesmo 

perfil (KIRK, 1995; BOHDANOWICZ, 2006; TÖPKE; VIDAL; SOARES, 2011). 

 [...] Tentaria atender os pedidos solicitados, porque a longo prazo estaria 
fidelizando esse cliente, além de conseguir outros que se preocupam com 
meio ambiente. E em um futuro próximo, após as adequações, isso poderia 
ser usado como campanha de marketing do hotel. Talvez tivesse um gasto 
um pouco maior do que o esperado para poder atender esse evento, mas 
que serviria de incentivo e de base para que o hotel começasse a ter práticas 
de sustentabilidade e isso se tornar um ganho maior no futuro[...] (OR-4). 

Como gestor, me preocuparia em atender as demandas do cliente e aprender 
com elas, podendo estendê-las aos poucos aos outros departamentos 
também. Será uma oportunidade para o Hotel ser mais sustentável, e poderá 
até usar isso como marketing nas mídias sociais por exemplo [...] (GI-2). 

Ao analisar-se os dados da vinheta evidencia-se a possibilidade de se alinhar 

demandas de clientes às práticas orientadas para sustentabilidade. Apesar de conciliar 

interesses, a proposta de “dividir investimentos” com o cliente chama a atenção pois 

permite a interpretação de que, caso nenhum cliente apresentasse esse tipo de demanda, 

a sustentabilidade não comporia o planejamento do hotel.  

Somente o depoimento de um hoteleiro (OR-29), vai além do solicitado na 

vinheta, revela-se que algumas práticas descritas já são adotadas na hotelaria, conforme 

pode ser observado no desenvolvimento teórico, dentre elas controle no consumo de 

energia e água (CLAVER-CORTÉS et al., 2007; VIERA; HOFFMANN, 2010), 

separação do lixo, práticas de reciclagem e reaproveitamento de material (VIERA; 

HOFFMANN, 2010). Outro ponto de destaque é a reversão do investimento em 

sustentabilidade como retorno para o empreendimento, ou pela fidelização do cliente e 

novos negócios ou ainda por meio do marketing verde melhorando sua imagem.  

4.3.3 Vinheta 3 
 

A vinheta 3 considera a dimensão ambiental e o engajamento do gestor nas 

práticas orientadas para sustentabilidade com o propósito de contribuir para a 

conscientização da equipe. São questionados dois pontos: a postura do gestor que não 

participou do projeto de coleta seletiva e a condução da situação por parte da chefia. 
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VINHETA 3 

 
A separação de lixo reciclável é uma prática adotada pela maioria dos hotéis que envolve custo, 
treinamento e participação dos funcionários. De forma geral, as camareiras são responsáveis por essa 
coleta, estas possuem equipamentos e locais apropriados para realizar a tarefa. Todavia não há nenhuma 
fiscalização ou manual com orientações sobre como proceder. Com a falta de tempo e correria de alguns 
dias, a coleta não era feita e, paulatinamente, tornou-se uma atividade que não era praticada de forma 
correta, bem como não havia colaboração de outras equipes. O hotel, para conscientizar todos os 
funcionários, implantou equipes mistas para a atividade, as quais seriam responsáveis pela tarefa por 
uma semana, e eram compostas por profissionais de todos os níveis. Na semana em que o gestor de 
hospedagem deveria participar, este informou para o responsável pelo projeto que não poderia fazê-lo, 
pois tinha coisas mais importantes para acompanhar. 
 
Como você avalia a postura desse gestor? 
Na posição de gerente geral desse empreendimento como você conduziria essa situação? 
 

PRÁTICAS EMERGENTES 
 

         Avaliação da postura do Gestor de Hospedagem 
 

a) Não concordância com a postura do gestor 
 
• Ausência que só justifica em caso de emergência ou volume excessivo de trabalho (GR-14, GR-

18)  
• Deveria atuar como exemplo/modelo participando e ajudando no projeto (OI-2, OI-4, OR-3, 

OR-4, OR-11, OR-16, OR-14, OR-20, OR-25, OR-29, OR-31, OR-41, OR-55, GI-2, GR-7, 
GR-9, GR-10, GR-11, GR-14, GR-19, GR-20, GR-23, GR-37, GR-41, GR-45)  

• Deveria administrar o tempo para participar da atividade (OI-3) 
• Deveria repassar a rotina para outro funcionário, para dessa forma se liberar para participar 

(OR-11) 
• Deveria assumir o papel de conscientizar a equipe (GR-19)  
• Postura que demonstra falta de comprometimento e desvalorização do projeto (OR-4, OR-11, 

OR-13, OR-21, OR-22, OR-26, OR-27, OR-28, OR-39, GI-2, GR-11, GR-17)   
 

Práticas emergentes a partir da postura do Gerente Geral 
 
a) Práticas voltadas a orientação e conscientização sobre a importância do projeto 
 
• Chamaria o gestor para enfatizar a importância do projeto e de sua participação como exemplo 

(OI-2, OI-3, OI-4, OR-4, OR-13, OR-16, OR-26, OR-28, OR-29, OR-41, OR-43, OR-55, GI-
2, GR-9, GR-10, GR-17, GR-18, GR-20, GR-23, GR-37, GR-45)  

• Orientaria a troca de escala para que ele participe (OR-3, OR-21, GR-23) 
• Tentaria fazer com que o gerente participe pelo menos em parte da atividade (OR-50) 
• Verificaria a existência de dúvidas com relação à atividade (GR-17)  
 
b) Práticas disciplinares e punitivas 
 
• Aplicaria advertência verbal caso a orientação não seja acatada (OI-3, OR-3, OR-11, GI-6, GR-

14, GR-20)  
• Aplicaria uma suspensão devido à falta de comprometimento (OR-31)  
• Demitiria por não participar (OI-3)  
• Seria obrigado a participar, tendo que se reorganizar (GI-2, GR-7) 

 
c) Práticas colaborativas 
 
• Assumiria as atividades do Gerente para que ele tenha condições de participar da atividade (OI-

4, OR-4, OR-55, GR-19) 
• Auxiliaria o gerente resolver a situação de conciliar as tarefas (OR-39, GR-41)  
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• Indicaria outro funcionário para assumir suas responsabilidades (OR-22, GR-11) 
• Reveria a data de participação caso o gerente tivesse outra atividade, mas ele teria que participar 

(OR-4, OR-23, OR-50, GR-37, GR-42)  
• Verificaria quais são as coisas/causas importantes que o gerente tem que acompanhar e 

delegaria para outra pessoa (OR-14, OR-20, OR-23, OR-27, GI-4, GI-5, GR-41) 
 

d) Práticas de formação  
 
• Adotaria ação de formação (treinamento) visando destacar a relevância do projeto (OR-14, OR-

43)  
 

Fonte: Autora, 2017 
 

A postura adotada pelo gestor na vinheta contraria os relatos da entrevista que 

enfatizam o papel de modelo e exemplo que os hoteleiros devem assumir. A atitude do 

gestor é avaliada como negativa pela falta de comprometimento com esse tipo de projeto, 

que, como consequência, pode dar espaço para os outros funcionários fazerem o mesmo. 

A atitude foi caracterizada como mau exemplo, e adjetivos como irresponsável, 

antiprofissional, péssima, negativa e inadequada são utilizados para descrevê-la.  

A postura do gestor é completamente irresponsável visto que o exemplo 
vem da liderança e se há boas referências não tem porque a equipe não fazer 
o combinado [...] (GI-2). 
 
A postura do gestor foi péssima e inadequada pois ele deveria ser o 
exemplo [...] (GR-20). 
 
[...] A postura do gestor de hospedagem demonstrou pouca preocupação e 
valeu-se da sua posição hierárquica para refutar a campanha [...] (OR-21). 
 
Se o Gerente de Hospitalidade não der o exemplo, como, por exemplo, as 
arrumadeiras, entenderiam a importância desta prática? Portanto, considero 
a postura inadequada, afinal, esta também é uma atividade importante (GR-
7). 
 
A postura do gestor é negativa, pois ele deveria dar o exemplo [...] (GR-
41) 
 

A desorganização, a falta de engajamento, desinteresse e o fato de não considerar 

sustentabilidade como um tema relevante, também foram apontadas como posturas 

inadequadas desse gestor, que pode refletir na falta de comprometimento da equipe. 

O gestor de hospedagem mostra-se desorganizado com suas atividades e 
desengajado com a causa sustentável. Isso pode ser um mau exemplo dado 
aos demais funcionários e precisa ser evitado logo de início [...] (OR-26).  

Acredito que isso realmente acontece. As pessoas tendem sempre a ter algo 
mais importante quando não se interessam pelo assunto [sustentabilidade] 
[...] Isso mostra falta de comprometimento com os projetos do hotel (OR-
4). 
 
Muitas vezes metas e outras responsabilidades passam na frente de 
questões como a sustentabilidade, o que não deveria acontecer. 
Provavelmente este gestor não está 100% engajado e passa muitas coisas 
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na frente desta questão, que faz parte dos valores e cultura da empresa [...] 
(OR-16).  
 

A partir do relato de sua vivência, o gestor GR-9 reforça esse tipo de ocorrência. 

Reforça a importância da participação, a necessidade de planejamento e melhor 

administração do tempo apesar da demanda de trabalho, uma vez que a postura 

participativa do gerente pode ser um exemplo e fonte de motivação por parte dos 

funcionários. 

Já vivi uma situação exatamente igual no que diz respeito a coleta e 
separação de lixo, bem como em ações sociais que o hotel participava junto 
à comunidade.  A postura do gestor é equivocada, pois deve, acima de tudo, 
dar o exemplo. É sabido que possui uma carga excessiva de trabalho e 
muitas vezes possui prazos e outras prioridades, mas deve se organizar para 
cumprir sua responsabilidade naquela semana e horário junto a sua equipe, 
bem como deve motivar as pessoas a cumprirem o papel do departamento 
tendo em vista o papel importante de coleta e separação de lixo reciclável. 
Deve o líder zelar pela participação de sua equipe na divisão entre os 
departamentos e, acima disso, estar junto praticando e estimulando a ação, 
dando o exemplo [...] (GR-9). 
 

Há entrevistados, contudo, que não consideram tão desfavorável a conduta do 

gestor, uma vez que outras tarefas podem ser prementes em relação ao projeto, porém 

estas deveriam ser sinalizadas e remanejadas para sua participação. 

[...] É compreensível que o gestor de hospedagem, uma área operacional, 
com picos de afazeres diferente das demais áreas, tenha outras funções que 
até podem ser consideradas mais importantes, porém ele não poderia ter 
definido essa importância, mas sim solicitado ao gerente geral ou 
supervisor imediato a dispensa naquele dia de atividade, expondo seus 
motivos (OR-25). 

 
A gestora GR-25 justifica a postura do gestor, ressaltando que a tarefa é da equipe 

de governança, essa resposta vai ao encontro aos dados obtidos nas entrevistas (relatos 

das práticas no ambiente organizacional) na qual há hoteleiros que ressaltam o papel do 

gestor, indicando a participação deste muito mais no controle, verificação e orientação do 

que participando coletivamente da prática.  

Se a coleta é realizada pelas camareiras, não há como definir outras equipes 
para tal tarefa – pois a coleta normalmente é feita durante o processo de 
limpeza de apartamentos e áreas sociais [...] Caso as equipes ainda tenham 
dúvidas sobre os tipos de materiais, seria necessário que a equipe passasse 
por um treinamento (obrigatório) sobre a questão da coleta e separação e 
tivesse informativos nas áreas de serviço sobre este tema. O gestor nem 
sempre tem tempo de participar em determinado momento de atividades 
diversas – este gestor descrito poderia estar resolvendo um problema de 
grande magnitude com um hóspede por exemplo – o que o levaria de fato 
afirmar que não poderia participar naquele momento [...] (GR-25). 
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Quanto à condução da situação por parte do superior imediato do gestor, os 

entrevistados apresentam práticas distintas que se relacionam desde a orientação, 

oferecimento de colaboração, formação até disciplinares e punitivas. 

A prática de orientação e conscientização foram as mais citadas, na qual é 

destacada a importância do projeto e a participação é incentivada. Destaca-se que a 

conscientização é apresentada por Sartori, Latrônico e Campos (2014) como um dos 

desafios sustentabilidade, bem como pode-se considerar que se trata de um dos passos 

para a incorporação do tema. 

[...]Como gerente geral, iria conversar com o gestor após o ocorrido de 
forma discreta para não o expor diante de sua equipe e dos demais 
funcionários, mas alertá-lo para o papel fundamental de motivar sua equipe 
a cumprir as atividades determinadas [...] (GR-9).  

 
As ações colaborativas direcionam-se para busca e oferta de alternativas como 

reagendamento da participação, reorganização das tarefas, substituição nas atividades do 

departamento, para dessa forma garantir a participação do gestor. Essa prática ainda 

evidencia que a sustentabilidade é valorizada e que o gestor responsável busca 

alternativas para o engajamento do funcionário (gestor). 

[...]Como gerente geral, conversaria com o gestor para saber o que está 
acontecendo com ele, ofereceria ajuda para que ele encerrasse as 
pendências e se programasse para que, na semana seguinte, participasse da 
reciclagem. Explicaria que a postura dele poderia ter sido melhor e que ele 
teria a chance de mostrar isso (OR-26). 

Iria colocar-me à disposição para ajudá-lo a se organizar melhor com suas 
tarefas para que consiga dedicar o tempo previsto na ação sem que 
atrapalhe seu cronograma diário de atividades e prazos [...] (GR-9). 
 

As medidas disciplinares e punitivas direcionam-se a advertir o comportamento 

considerado inadequado do gestor, culminando com a suspensão ou até mesmo a 

demissão, uma vez que esse tipo de postura pode demonstrar falta de comprometimento 

com os projetos do hotel. Alerta-se que este tipo de prática direciona para o 

comportamento desejado, porém não promove a incorporação da sustentabilidade, 

tornando a participação no projeto somente uma forma de evitar consequências negativas. 

[...] Em caso de muita resistência aplica-se advertência, conversa, feedback. 
Se não resolver, demissão, pois procedimentos novos devem ser cumpridos 
e sem embaixadores de processos as coisas de perdem e caem na rotina 
(OI-3). 
 
Não demonstra respeito e comprometimento, nem exemplo para sua equipe 
direta. Como gerente geral, no momento eu pediria para outro gerente e 
equipe assumir este turno. Mas como punição, colocaria esse gerente para 
fazer o projeto por 3 semanas ou mais consecutivas, além de enviar um e-



221 

 

mail para todos os funcionários, independente do cargo, da importância do 
programa e a importância do comprometimento (GR-11). 

As práticas formativas têm como foco o desenvolvimento do profissional em 

relação ao tema, cabe ressaltar que nas entrevistas as atividades de formação foram 

indicadas como importantes para o comprometimento e desenvolvimento de 

competências. As atividades formativas direcionam-se para mudança de comportamento 

e devem ser contínuas, conforme apontam Daily e Huang (2001), Haugh e Talwar (2010) 

e Prud´homme e Raymond (2016). 

[...] Trimestralmente aplicaria treinamentos de reforços e mostrando os 
resultados do programa e a importância da participação principalmente dos 
gestores, pois acabam se tornando exemplos para seus colaboradores (OR-
43). 
  

Ainda no contexto de ações formativas ou educativas, o Gestor GI-6 instigaria a 

reflexão do funcionário e solicitaria a implantação de novas ações.   

Primeiro erro do gestor: frases como “Coisas mais importante para fazer’, 
o que causa o desmerecimento do projeto em si. Chamaria o Gestor de 
hospedagem e questionaria sobre tal postura. Pediria a ele que me 
explicasse o que ele sabe sobre o assunto Responsabilidade Sustentável, 
além disso, pediria uma relação da atividades e mudanças implantadas em 
seu departamento, um relatório de Causa e Efeito. Pediria ele para 
apresentar tal relatório na próxima reunião (GI-6). 

Observa-se que, quando o entrevistado se coloca na posição de chefe do gestor, o 

faz das formas mais polidas até as mais impositivas ou mesmo rudes, sinalizando não 

compactuar com este tipo de conduta. A postura mais conciliadora voltada a colaboração 

e formação indicam preocupação quanto à conscientização e incorporação das práticas 

orientadas para sustentabilidade. 

Os discursos são mais enfáticos quanto à importância do papel gerencial como 

exemplo, concordando mais uma vez com os relatos da entrevista, até mesmo se 

sobrepondo à relevância das práticas. Tal visão retrata o cotidiano das organizações 

quanto à direção atuar como modelo na adoção de políticas ou implementação de 

mudanças organizacionais, cabendo também para o caso da sustentabilidade. 

4.3.4 Vinheta 4 
 

Na vinheta 4 considera-se a relação entre as dimensões econômica e ambiental, 

contempla a negociação e o convencimento dos envolvidos sobre a importância de 

investir em sustentabilidade. São questionadas a postura dos diretores, a ação do gestor e 

as estratégias para negociação. 
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VINHETA 4 
 

O hotel X está passando por um processo interno incentivado pelo gerente geral, o qual visa promover a 
conscientização e a adoção de práticas sustentáveis. As principais práticas adotadas se relacionam ao 
consumo de energia e água e coleta seletiva. O gerente, por iniciativa própria, realizou um orçamento e 
elaborou um projeto para implantação de energia solar. O investimento para implantação do projeto era 
de aproximadamente 50 mil reais. Na reunião de acionistas e diretoria, ele, muito motivado, apresentou 
sua proposta. Os participantes da reunião não se mobilizaram com a iniciativa e argumentaram que, se 
o capital estivesse disponível, investiriam em projetos que trouxessem lucro, como, por exemplo, a 
ampliação do espaço para eventos. Frente à reação da direção, o gestor ficou sem argumentos, não 
conseguindo expor com clareza os estudos realizados com a projeção de retorno do investimento 
(NOVAES, 2012).  
 
Você concorda com os Diretores? Por que? 
Como você agiria no lugar do gestor que elaborou a proposta? 
Que argumentos você usaria para favorecer a adoção da proposta? 
 

AVALIAÇÃO DO EPISÓDIO E PRÁTICAS EMERGENTES 
 

a) Porque concorda com os diretores/acionistas quanto ao projeto 
 
• Deveria ser elaborado um estudo mais detalhado com valores e prazo de retorno do 

investimento antes de apresentá-lo (OI-3, OR-3, OR-4, OR-21, OR-41, GI-6, OR-11, GR-14) 
• Entenderia, em parte, o ponto de vista dos diretores (OR-27, OR-28, GR-37) 
 
b) Porque discorda com os diretores/acionistas quanto ao projeto 
 
• Investiria, pois trata-se de uma necessidade de sobrevivência do empreendimento (GI-2) 
• Postura dos diretores não é coerente com os princípios da sustentabilidade (OR-26, GR-18, GR-

23) 
• Promoveria resultados positivos [projeto] (OI-2, OR-14, OR-16, OR-20, OR-22, OR-23, OR-

27, GI-4, GR-7, GR-9, GR-11, GR-19, GR-42)  
• Reduziria despesas com energia (OR- 13, OR-31, OR-16, OR-22, OR-39, GR-41) 
• Traria mais visibilidade para o hotel pela relevância e engajamento junto à sustentabilidade 

(OR-16)  
 
c) Práticas adotadas no lugar do gestor que preparou a proposta 

 
• Apresentaria proposta que foca primeiro o retorno financeiro e em segundo lugar a questão da 

sustentabilidade (GR-25)  
• Convocaria uma segunda reunião/apresentação com as respostas e argumentos necessários 

complementando o projeto como retorno direto (redução de custos) e indireto do projeto 
(geração de receita) (OR-4, OR-11, OR-16, OR-27, OR-31, GR-17) 

• Demonstraria os benefícios decorrentes das práticas orientadas para sustentabilidade (OR-25, 
OR-26, OR-43, GI-2, GR-10)  

• Faria uma apresentação destacando a redução de custos com o projeto (OR-22, OR-29) 
• Mostraria dados mais específicos com destaque para o retorno financeiro (OR-3, OR-14, OR-

16, OR-20, OR-21, OR-26, OR-39, OR-41, OR-50, OR-55, GI-6, GR-7, GR-9, GR-10, GR-11, 
GR-14, GR-18, GR-19, GR-23, GR-41, GR-45) 

• Pesquisaria para ter informações sobre a economia gerada com a utilização de energia solar 
(OI-2, OI-4, GI-5)  

• Procuraria outras alternativas com custo menor (GR-37)  
 

d) Práticas em relação a negociação para implantação do projeto 
 
• Alegaria que o centro de convenções aumentaria os custos do hotel, pois não há garantia do 

retorno esperado (OR-22, OR-23, OR-27, GR-19)  
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• Buscaria casos reais de empresas que adotaram o mesmo tipo de estratégia o obtiveram resultados 
positivos (OR-20, OR-28, OR-39, OR-43, OR-55) 

• Destacaria o retorno financeiro (GR-25)  
• Investiria o retorno de economia na ampliação do espaço de eventos ou melhorias no 

empreendimento (OI-4, OR-4, OR-14, OR-55, GR-14, GR-19, GR-41)  
• Justificaria relatando os impactos positivos com relação à sustentabilidade e redução de despesas 

com energia (OR-31, OR-21, OR-23, GR-20) 
• Utilizaria como estratégia de Marketing Verde na atração de novos clientes/ visibilidade para o 

empreendimento (OI-4, OR-11, OR-13, OR-16, OR-25, OR-26, OR-27, OR-43, OR-50, GI-4, 
GR-7, GR-9, GR-10, GR-41)  

 

Fonte: Autora, 2017 

Práticas distintas emergem da vinheta: a concordância com a postura dos 

diretores/acionistas, a discordância com a postura dos diretores/acionistas, práticas 

adotadas no lugar do gestor que apresentou o projeto, práticas relacionadas à negociação, 

convencimento e conciliação de interesses. 

A concordância com os gestores é representada pelas questões financeiras que 

necessitariam de melhor análise e explicação, deixando como consequência a proposta 

mal elaborada, pois não enfatiza quais são os benefícios para o empreendimento. 

Sem saber qual a proporção da economia gerada eu concordo com os 
diretores, pois eles visam principalmente retorno financeiro [...] (OR-3). 

A proposta foi mal apresentada, pois se a resposta foi que deveriam investir 
em algo que trouxesse lucro, o Gerente Geral poderia demonstrar que a 
lucratividade está diretamente relacionada a boa gestão dos custos  e que 
investir em práticas sustentáveis traria retorno em x meses ou anos, e que 
estas práticas colocaria o empreendimento em um diferente patamar, de 
empresas sustentáveis, que se preocupam com o meio ambiente, dando 
ainda, a possibilidade de trabalhar com empresas que somente optam por 
hotéis com essas características. Ou seja, além de reduzir os custos, o hotel 
poderia ampliar a demanda e, consequentemente, a receita. Além da 
visibilidade e do marketing que práticas sustentáveis, podem proporcionar 
(GR-7). 
 

O gestor GR-37 retrata sua percepção sobre a dificuldade de apresentar e 

convencer investidores quanto a importância da adoção de práticas orientadas para 

sustentabilidade. 

Eu acredito que ainda estamos muito longe de convencer diretores dos 
benefícios de certas práticas sustentáveis. Como o gestor não teve 
argumentos suficientes para expor os benefícios desse investimento, com 
certeza os diretores não iriam concordar com isso. Infelizmente o custo para 
implantação de um projeto como esse é muito alto e valeria a pena se o 
retorno fosse muito rápido. Se eu fosse o gestor eu pesquisaria mais, 
procuraria outras alternativas talvez que não exija um investimento tão alto 
e que posso provar e um período de um ano o benefício desse investimento 
(GR-37). 

Argumentam os entrevistados que, apesar de não concordar com os diretores, o 

posicionamento deles pode ser compreendido, uma vez que envolve investimento e o 
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retorno para tal não foi apresentado com clareza, caracterizando-se como uma barreira 

para adoção de práticas orientadas para sustentabilidade (PRUD´HOMME; RAYMOND, 

2016). 

Não concordo com os diretores, porém compreendo o ponto de vista dos 
mesmos, uma vez que 50 mil reais representa uma quantia significativa 
para investir em um projeto aparentemente não tão benéfico [...] (OR-27). 

Eu não concordo com os diretores, mas entendo o ponto de vista. A pratica 
sustentável é cara e tem um retorno a longo prazo, para os diretores longo 
prazo não é interessante o suficiente a ponto de eles quererem investir 
nessas práticas [...] (OR-28). 

 
Algumas respostas apresentam concordância parcial quanto à postura dos 

gestores, caracterizando uma tentativa de conciliar interesses, uma vez que os dois 

investimentos podem ser considerados importantes e geram retorno. Chama atenção que 

a relevância da sustentabilidade não é citada e sim seu retorno, talvez como tônica de 

convencimento dos diretores/investidores, uma vez que as expressões “pediria mais 

tempo” e “não desistiria do projeto” indicam o reconhecimento da importância do tema 

e que este não deve ser desconsiderado. 

De certa maneira, o investimento na ampliação da área de eventos é muito 
importante, pois será um atrativo para os clientes do hotel e aumentará as 
chances de aumentar sua “carteira” de clientes. Já a implantação de um 
sistema solar, trará, a longo prazo, um retorno (economia, mostrará a 
preocupação com o meio ambiente etc.). Sendo assim, concordo em partes, 
eu pediria mais tempo para analisar os custos, as vantagens e solicitaria, 
depois de um mês, outra apresentação mais concisa e coerente [...] (OR-
11). 
 
Eu concordo em partes. Acho que devem pensar sim na lucratividade, mas 
também na futura economia que pode gerar maior lucratividade e menos 
custo ao hotel a longo prazo. No lugar do gestor eu não desistiria do projeto, 
porém apresentaria os benefícios futuros do projeto, tanto para o meio 
ambiente quanto para a economia do hotel (GR-20). 

A discordância com os gestores e acionistas acentua algumas divergências que 

limitam a percepção dos mesmos com relação à sustentabilidade e a própria hotelaria. 

Para OR-26, a energia solar pode oferecer o retorno financeiro do investimento, por meio 

da economia de energia elétrica, aumento da visibilidade do hotel e engajamento dos 

envolvidos. 

Os diretores possuem opinião que não condiz com a sustentabilidade, 
consequentemente, com o futuro da hotelaria, o que pode ser um risco a 
longo prazo para o negócio. Como gestor, além de ressaltar os benefícios 
ao meio ambiente com o uso da energia solar, reforçaria a questão dos 
números e cifras: projeção de clientes captados pelo fato do hotel ser 
sustentável, quanto que esse aumento de clientes iria trazer de receitas e o 
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quanto seria possível poupar nas contas de energia com essa prática (OR-
26). 

Não se pode negar que por mais que discordem total ou parcialmente da postura 

dos diretores, parece implícito que as questões financeiras e redução de custos (BADER, 

2005) são pontos de destaque nas alegações tecidas pelos hoteleiros. Os argumentos não 

se direcionam para sustentabilidade em sua essência, mas para o resultado financeiro que 

ela pode oferecer. Segundo Aznar et al. (2016) esses argumentos podem ser arriscados, 

pois não há evidencias que comprovem essa relação. Tentariam convencer a diretoria, 

pela redução de custos e não pela importância de práticas de sustentabilidade.  

As estratégias adotadas no lugar de quem apresentou o projeto indicam que 

proporcionariam maior número de informações, fariam com que o investimento também 

atue como estratégia de marketing (KIRK, 1995; CLAVER-CORTÉS et al., 2007), 

direcionariam o retorno financeiro (BADER, 2005) na ampliação da área de eventos, 

porém apesar de utilizar argumentos de sustentabilidade estes são apresentados em 

segundo plano, indicando que o tema tem menor capacidade de convencimento.  

 [...] Caberia ao gestor demonstrar de quanto seria a economia no decorrer 
dos meses, a partir do tempo necessário para a implantação. Uma obra no 
centro de convenções provavelmente demoraria mais que a implantação do 
sistema, então a redução de despesas se iniciaria antes do aumento de renda 
com eventos. No caso de um hotel com grande consumo de energia, a 
economia poderia gerar caixa para a obra no centro de convenções (GR-
14). 
 
Eu provaria que ao investir em um projeto como esse a redução de custos 
a longo prazo poderia ser similar ou maior que o lucro visado com a criação 
de um espaço de eventos. E eu também insistiria que não só o hotel 
beneficiaria com esse investimento, mas também o meio ambiente. Além 
disso eu mostraria que hoje em dia e a cada dia mais os hóspedes esperam 
que os hotéis adotem práticas sustentáveis e que ao investir nesse projeto a 
imagem do hotel seria melhorada nesse aspecto e isso poderia atrair mais 
hóspedes ao hotel (GR-10). 
 
Em uma reunião de acionistas e diretoria é preciso apresentar propostas de 
investimento que possuam alta capacidade de retorno – seja ele financeiro 
ou não. Neste caso ao lado, a proposta da instalação de energia solar deve 
focar primeiramente na questão da economia das contas de energia e 
posteriormente na questão de sustentabilidade e meio ambiente. Acionistas 
são investidores financeiros – e só estão nessa posição para obtenção de 
lucros [...] (GR-25). 

O hoteleiro OR-25 diferente dos outros, indica que utilizaria como estratégia de 

convencimento o discurso em prol do ambiente e sociedade, ou seja, valorizando a 

sustentabilidade, o que indica valorização desta sem perder de vista seu retorno positivo 

quanto à imagem e captação de clientes. 

[...] O gestor deveria apresentar as propostas de forma mais impactantes, 
mostrando a necessidade das empresas em se preocupar com o meio 
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ambiente e a sociedade, além da importância de tais atitudes. Muitos 
clientes escolhem seus fornecedores a partir de análise de empresas com 
práticas ambientais, devendo o gestor mostrar que tal iniciativa poderia 
aumentar o faturamento da própria empresa, além de diminuir os gastos por 
não utilizar práticas sustentáveis (OR-25). 

Constata- se, pois, que o raciocínio dos entrevistados é de longo prazo, sendo 

coerente e importante tendo em vista os objetivos da sustentabilidade. E também vale 

destacar o fato de que eles não desistiriam da proposta, ao contrário sinalizaram que iriam 

buscar mais argumentos para convencer a diretoria e acionistas, indicando preocupação e 

valorização das práticas orientadas para sustentabilidade.  

Deve-se lembrar ainda, que a sustentabilidade envolve investimento, ou seja, há 

um custo. Alguém tem que pagar esta conta, e para isso o primeiro questionamento é: 

Qual é o retorno sobre o valor “gasto”? Dessa forma convencer a diretoria de que ser 

sustentável traz benefícios, demanda argumentos apoiados em dados reais, conforme 

apresentado por alguns hoteleiros quando indicam a busca por exemplos de sucesso.  

4.3.5 Vinheta 5 
 

Na vinheta 5 destaca-se a importância do engajamento e a conscientização do 

hóspede nas práticas orientadas para sustentabilidade, aborda a dimensão ambiental, 

retratando o desperdício de energia e utilização inadequada de equipamentos. O 

questionamento se direciona a postura do gerente geral frente ao hóspede e a prática 

inadequada. 

VINHETA 5 
O engajamento dos hóspedes nas práticas sustentáveis tem se tornado cada vez mais importante para 
seu sucesso, pois muitas dessas práticas, como a troca de toalhas e consumo de energia e água, envolvem 
a participação e a conscientização desses hóspedes. Muitos hotéis substituíram chaves comuns por 
cartões magnéticos que, ao serem inseridos no dispositivo interno do quarto, habilitam a eletricidade do 
quarto, permitindo que sejam acionadas luzes, TV e ar condicionado. Quando o hóspede não se encontra 
no quarto, o suprimento de energia é retirado, uma vez que o cartão não está no dispositivo. Há relatos 
que, mesmo com essa medida, há hóspedes que inserem no dispositivo cartões de material semelhante 
ao utilizado pelo hotel para, por exemplo, manter o ar condicionado ligado durante a sua ausência 
(NOVAES, 2012).  
 
Se você fosse gerente de um hotel, no qual esses fatos ocorressem, como você agiria? 
 

PRÁTICAS EMERGENTES 
 

a) Práticas Informativas – hóspede 
 

• Colocaria informativos no quarto perto do local com argumentos convincentes quanto aos 
impactos para sustentabilidade (OI-2, OI-4, OR-4, OR-11, OR-14, OR-16, OR-22, OR-25, 
OR-26, OR-27, OR-28, OR-39, OR-41, OR-50, OR-55, GI-2, GI-5, GI-6, GR-9, GR-37) 

• Deixaria carta informando o hóspede para ajudar na prática e que o dispositivo pode ser 
danificado com inserção de objetos (OR-13, OR-21, GR-11, GR-17, GR-41)  

• Enviaria e-mail de orientação para o hóspede (GR-19)  
• Informaria as normas do hotel na entrada do hóspede (OI-2, OR-13)  
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• Orientaria o hóspede pessoalmente de forma delicada (OI-3, OI-4, GR-7, GR-17)  
 

b) Práticas voltadas aos hóspedes 
 
• Buscaria alternativa para atender ao hóspede quanto a necessidade de permanência da 

energia (ex. carregar celular, manter temperatura) (OI-4, OR-20, OR-55, GI-5, GR-19, GR-
25, GR-41) 

• Implementaria ações de melhoria para o procedimento de acordo com o feedback dos 
clientes (OR-31)  

• Realizaria pesquisa de satisfação com os hóspedes para entender o motivo de tal atitude 
(OR- 31)  

 
c) Práticas formativas 

 
• Desenvolveria campanhas de conscientização nas quais deve ocorrer o envolvimento do 

hóspede (GR-23) 
• Iniciaria projeto para mostrar a importância da ação e que o corte da energia é para 

segurança do hóspede (OR-3)  
• Treinaria os funcionários a fim de habilitá-los a orientar os hóspedes (OR-25)  
 

d) Práticas de controle e inibição da ação do hóspede 
 

• Distribuiria cartas orientando as camareiras sobre como proceder, retirando o cartão (OR- 
13) 

• Orientaria a camareira para retirar o cartão do dispositivo (OI-2, OR-14, OR-20, OR-23, 
GR-14, GR-19, GR-25) 

• Orientaria a camareira para informar a recepção/gerencia, para que esta converse 
novamente com o hóspede (OI-2, OI-4, OR-3, GR-7)   

• Solicitaria/usaria a implantação do dispositivo que somente funciona com o cartão do 
quarto (OR-29, GR-18, GR-42, GR-45) 

• Verificaria com a equipe de manutenção a possibilidade de evitar esses casos (OR-14, OR-
41, OR-43) 

 
Destaca-se ainda dois relatos, um que indica a “não ação”, e outro que dependeria da incidência 
da prática para adotar algum procedimento.    
 

• Faria pesquisa para avaliar a ocorrência desse procedimento para definir se adotaria alguma 
estratégia (GR-9) 

• Não faria nada, pois se o hóspede não é consciente não tem o que fazer (OR-25, GI-4, GR-
10, GR-20, GR-23, GR-37)  

 

Fonte: Autora, 2017 

Há hoteleiros que se posicionam passivamente frente a situação, para evitar a 

perda de clientes, embora retratem que se trata de ocorrência comum, confirmando as 

entrevistas que abordaram o desafio de conscientizar os hóspedes. Justificam que há 

pouco o que se pode fazer com relação a este comportamento do hóspede, e o medo de 

perdê-lo como cliente predomina sobre as preocupações orientadas para sustentabilidade. 

Utilizam expressões que indicam pesar, limite na capacidade/autonomia frente a situação 

e omissão.  

Infelizmente, essa prática é adotada por muitos hóspedes [...] (OR-25, 
grifou-se). 

Não há muito o que fazer (GR-37, grifou-se). 
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Neste caso não faria nada, pois cabe a nós conscientizar [...] Se diante das 
informações recebidas, o hóspede opte por não ter consciência, 
infelizmente não há o que fazer (GI-4, grifou-se). 

Acredito que não há nenhuma medida radical que possa ser adotada: 
se você forçar um hóspede a adotar um procedimento ao qual ele não está 
acostumado e não vê sentido, ele simplesmente te trocará pelo seu 
concorrente [...] (GR-23, grifou-se). 

Na análise da situação algumas práticas emergem, que tanto se voltam para o 

cliente como para os funcionários do empreendimento. A maioria dos entrevistados 

apontam práticas informativas com o objetivo de tentar conscientizar os hóspedes sobre 

economia de energia (AGOSTIN; LANGOSKI, 2015) e reforçam a dificuldade que 

enfrentam para fazê-lo. É importante considerar que para o sucesso dessa ação, o 

engajamento passa a ser um dos itens críticos, pois a postura do empreendimento ao 

informar é mais reativa e passiva do que focada na formação, mitigação ou prevenção. 

Assim como os funcionários, os clientes precisam ser educados e entender 
o porquê das práticas. Tenho certeza que na casa deles, se eles não estão 
em casa, não deixam luz ligada ou ar condicionado ligado, mas em hotéis 
eles teimam em fazer, por “estarem pagando”. O hotel pode deixar 
informativos no quarto ou até mesmo no porta chaves para informar dos 
procedimentos [...] (OR-4). 

Em nenhum momento puniria o hóspede sobre tal atitude. Colocaria 
informativos sobre os benefícios das facilidades e valores sobre 
sustentabilidade [...] (GI-6). 

Qualquer programa que dependa da ação dos hóspedes precisa 
primordialmente de comunicação. Somente através da conscientização se 
obtém a colaboração dos hóspedes. Não que seja fácil, mas é um trabalho 
diário [...] (GR-14).  

As práticas formativas também são indicadas e se apresentam com objetivo de 

conscientizar e engajar os hóspedes quanto à importância da sustentabilidade, envolvendo 

também funcionários na obtenção de informações para embasar as campanhas, 

reforçando a participação do outro nas práticas (SANDBERG; PINNINGTON, 2009) e a 

prática como coletiva.  

[...] Investiria ainda mais em campanhas de conscientização sobre o 
consumo consciente e tentaria envolver os hóspedes nestas campanhas. 
Acredito que desta forma, os hóspedes mais envolvidos e com um 
embasamento maior, que o resultado seria melhor [...] (GR-23). 

Não sei precisar se a quantidade de hóspedes que faz este tipo de coisa 
representa um aumento significativo nos custos de energia elétrica. Eu faria 
uma ação junto as equipes de governança / manutenção a fim de mensurar 
quantos apartamentos por dia / semana são identificados realizando esta 
ação. Com base nestes dados, trabalharia ou não ações junto aos hóspedes 
como por exemplo comunicados nos elevadores do prédio informando a 
preocupação do hotel com relação a sustentabilidade e pedindo a 
colaboração de todos para não deixarem cartões ou objetos no 
economizador de energia (GR-9). 
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Destaca-se que tanto nas práticas informativas como formativas, a 

conscientização dos hóspedes é central, coincidindo com as falas dos hoteleiros nas 

entrevistas, quando estes abordam as práticas adotadas no contexto profissional. Pode-se 

ainda considerar que apesar de sua importância, a ação em si não é tão simples como fica 

expresso pelas análises, pois a mesma envolve a autocrítica, a compreensão da 

sustentabilidade como importante e a incorporação de seus princípios por parte dos 

envolvidos. 

Com o olhar para manutenção dos clientes há respostas que direcionam a ação 

para práticas voltadas a atender os hóspedes, mesmo contrariando o que se prega sobre 

sustentabilidade. A busca é por soluções paliativas com objetivo de atendê-los, indicando 

a relevância das necessidades do hóspede sobre as práticas orientadas para 

sustentabilidade implantadas pelo hotel, resgatando a premissa de que o cliente sempre 

tem razão em detrimento a outros interesses e demandas. 

Deve ser analisado caso a caso. Uma vez percebido que o hóspede deixou 
algum celular ou aparelho eletrônico carregando, creio que ele deve ser 
mantido ligado, pois o hóspede pode precisar daquele item funcionando. 
Porém, caso o hóspede tenha deixado algum item que danificasse o 
economizador de energia, este deveria ser trocado por uma chave do hotel 
sem gravação nenhuma, ou com a gravação para abertura daquele próprio 
quarto (OR-20). 

Nesse caso, respeitamos a vontade do hóspede, o que podemos fazer é 
colocar um aviso próximo ao dispositivo incentivando e conscientizando o 
cliente sobre a economia e seus benefícios (OR-50). 

A conciliação entre os interesses da sustentabilidade e do atendimento ao hóspede 

é relatada, na qual há tentativa de ações que caminham pela conscientização, controle e, 

por fim, atendimento da demanda, o que de certa forma implica numa tentativa de 

destacar a importância da sustentabilidade, antes de ceder aos apelos dos hóspedes. 

Colocaria avisos de incentivos aos clientes nos quartos, com uma 
apresentação boa e com dados para que se conscientizassem sobre o uso 
deste artificio, já vi gestores que coordenavam as camareiras, que no 
momento que estivessem fazendo a limpeza de quarto verificassem está 
caixa, para que pudessem ver se algo estava sendo utilizado para este fim e 
assim retirasse. Porem ás vezes gerava reclamação de alguns clientes, pois 
deixavam as por estarem carregando algum aparelho ou pelo Rio de Janeiro 
se tratar de uma cidade quente para deixar o quarto mais fresco. O que pode 
ser feito é o gestor conversar com o cliente que tem esta pratica, e descobrir 
um pouco mais sobre sua rotina, pois no caso do calor ao quarto, tentar 
descobrir o horário que o cliente retornaria ao quarto e assim, 10 minutos 
antes pedisse que a camareira fosse lá e ligasse o ar para o cliente evitando 
que ficasse ligado por horas. Caso fosse o celular pedisse que deixasse 
carregando na recepção para evitar o gasto de energia. Assim ele teria o 
problema resolvido sem criar um desconforto ao cliente (OI-4). 

 



230 

 

Há hoteleiros que apontam práticas de controle e inibição, que têm como objetivo 

evitar ou bloquear as ações, que até podem surtir o efeito desejado, no entanto o 

comportamento por parte do hotel pode ser caracterizado como de esquiva frente ao 

problema. Ressalta-se que não há apresentação de ações em prol de um conjunto de 

iniciativas voltadas para a sustentabilidade. Com esse tipo de prática corre-se o risco de 

gerar conflitos entre hóspede e funcionários, fragilizando a prestação do serviço proposto 

(HSIEH, 2010). 

[...] Quando a camareira fosse limpar o quarto ela verificaria se isso estaria 
ocorrendo e tiraria a chave do suporte e informaria a recepção para que 
quando o hospede chegasse informasse ao mesmo sobre o procedimento, 
caso o mesmo reclamasse [...] (OI-2). 

Eu solicitaria para que todos os funcionários que percebessem esta prática, 
retirassem o item semelhante ao cartão, inclusive pelo fato de que muitas 
vezes os hóspedes colocam papéis dobrados nos economizadores, o que 
pode danificar o aparelho de energia [...] (OR-20). 

Esse e um caso complicado, pois podemos repassar a nossa pratica para o 
hóspede, porém não temos como impor que ele a ponha em pratica. Uma 
medida que pode ser tomada é que a equipe de governança se atente durante 
a arrumação de quarto e retire o objeto do dispositivo (OR-23). 

Infelizmente já ocorreram situações onde os hóspedes deixavam um cartão 
qualquer no lugar para chegar e o quarto esteja mais frio. Porém trocamos 
todos os porta chaves para que o sistema só reconhecesse a chave 
magnética do prédio. De outra forma seria conversar com o hóspede após 
identifica-los na arrumação e desliga-los quando concluídos (GR-42).  

Mesmo com práticas variadas, constata-se que os hoteleiros consideram 

inadequada a atitude do hóspede. O conflito fica expresso pela dificuldade em se atuar 

sobre a postura inapropriada do hóspede e sua manutenção como cliente do 

empreendimento, situação inversa ao que os hoteleiros apontam quanto às práticas de 

sustentabilidade se tornarem pontos de atração de novos clientes. Tal descoberta 

automaticamente leva à seguinte indagação - “O que efetivamente atrai hóspedes em 

relação à sustentabilidade? ”, questionamento este que se mostra impossibilitado de 

resposta (s) que atendam ao aspecto ora suscitado pelos dados colhidos, em razão dos 

objetivos e recorte teórico privilegiados, nesta pesquisa.  Futuros estudos, quem sabe, 

possam debruçar-se sobre o referido tema.  

4.3.6 Vinheta 6 
 

Na vinheta 6 apresenta-se a relação entre trabalho e engajamento do funcionário 

às práticas orientadas para sustentabilidade, considera a dimensão social relacionada ao 
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ambiente interno e externo. Os questionamentos se dirigem ao posicionamento do gestor 

e estratégias de negociação por parte do funcionário com objetivo de participar da prática. 

VINHETA 6 
 

Você estava participando de dois processos seletivos nos hotéis X e Y. Foi aprovado em ambos, porém 
optou por trabalhar no hotel Y, pois, durante o processo seletivo você constatou que este hotel é atuante 
quanto às práticas sustentáveis, o que vai de encontro aos seus valores. Dentre as práticas, a que mais 
chamou sua atenção foi a possibilidade de participar de ações junto à comunidade, mesmo no horário de 
expediente. O processo interno para essa ação, envolvia inscrição e negociação com a gestão para 
identificar melhor dia e horário e posterior liberação para atividade. A lista de voluntários foi emitida e, 
para sua surpresa, o seu nome não estava nela. Na busca de solucionar o que era considerado um engano, 
você se dirigiu ao departamento responsável e soube (extraoficialmente) que aquilo havia ocorrido por 
intervenção de seu gestor que não autorizou sua liberação. 
 
Você concorda com o gestor? Por que? 
Se você fosse esse funcionário, como você agiria? 
 

PRÁTICAS EMERGENTES 
 

a) Concordância com a postura do Gestor 
 
• Deveria ter esperado ter mais tempo de empresa para participar [funcionário] (OI-2, OR-13)  
 
b) Discordância com a postura do Gestor 

 

• Atitude [gestor] demonstra falta de cumprimento da política de contratação (OI-4, GR-14) 

• Deveria ter conversado [gestor] com o funcionário para explicar antes de vetar a participação 
(OR-3, OR-4, OR-16, OR-20, OR-21, OR-25, OR-26, GI-5, GR-10, GR-20, GR-37) 

• Deveria dar chance [gestor] para o funcionário participar (OR-11, OR-39)  

 

c) Neutralidade 
 
• Verificaria os motivos do gestor (OR-22) 
 
d) Ação do funcionário 

 

Prática relacionada à aceitação da postura do gestor 
• Entenderia e acataria a decisão do gestor (OR-21, OR-55, GR-7, GR-9, GR-10, GR-45) 

  
Prática relacionada ao diálogo com o gestor 
• Conversaria para entender quais foram as razões do gestor (OR-13, OR-22, OR-28, OR-31, GI-

2, GI-4, GI-5, GR-7, GR-9, GR-17, GR-19, GR-20, GR-23, GR-25, GR-37, OI-2, OI-3, OI-4, 
OR-4, OR-14, OR-25, OR-29, OR-41, OR-43, OR-50, GR-42) 

• Explicaria que a oportunidade de trabalhar nesse tipo de projeto me fez aceitar o trabalho hotel 
(GI-2, GI-6, GR-10, GR-11, GR-17, GR-19, GR-23, GR-41)  

• Pediria para o gestor rever a decisão (OR-11, OR-27, OR-31, GR-37) 
 
Prática relacionada à insistência em participar 
• Demonstraria interesse de participar em outra oportunidade (OR-13, OR-21, GR-9, GR-20, OR-

16, GI-2, GR-42)  
• Proporia uma mudança de horário para realização da atividade (OR-31)  
• Reforçaria meu interesse em participar das atividades (OR-26, GR-14, GR-25, GR-45, GR-9, 

GR-19, GR-23) 
• Reforçaria o motivo de ter escolhido esse hotel e a importância de participar (OI-4, OR-3, OR-

22, OR-23, OR-25, OR-27)  
• Solicitaria para a pessoa responsável a inserção de meu nome na lista (OR-29) 
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Prática relacionada à expressão da não aceitação da postura do gestor 
• Demonstraria a insatisfação (OR-11, OR-16, OR-50, GI-5, GR-41) 
• Informaria a situação para o Gerente Geral do hotel (OR-29, OR-43, GR-18) 
• Questionaria o RH sobre o ocorrido e pediria auxilio da área (OR-14, OR-23) 
 
Prática relacionada a não permanência no emprego 
• Repensaria minha permanência na empresa (caso o gestor não mude de ideia) (OR-26, GR-17, 

GR-19, GR-23) 
• Verificaria se o outro hotel ainda estava com a vaga disponível para mudar de emprego (GR-

18) 
 

Fonte: Autora, 2017 

A situação exposta pela vinheta expressa um conflito entre a gestão, o interesse 

do funcionário em participar da atividade, a demanda das atividades do setor e a 

relevância direcionada para sustentabilidade por parte da chefia. Esse conflito divide as 

análises com relação a relevância das tarefas em detrimento do projeto. 

[...] Acredito que para a implementação de um projeto no horário de 
expediente, atrapalharia o departamento como um todo, pois como em 
qualquer empresa é essencial o trabalho em equipe de forma a facilitar o 
desenvolvimento das atividades diárias. E discordo, pois, acredito que as 
ações voltadas a sustentabilidade são de extrema importância em uma 
empresa e para uma comunidade, pois estas ações incentivam a 
conscientização das empresas e dos indivíduos de forma a induzi-los a agir 
eticamente. Levaria ao meu gestor uma proposta de mudança de horário 
para a realização desta atividade que é de extrema importância para todos 
(OR-31). 

A discordância com a postura do gestor é predominante, uma vez que a 

participação em projetos por parte dos funcionários é prevista pelo hotel. Os entrevistados 

justificam essa discordância supondo a falta de comunicação, o não cumprimento das 

políticas organizacionais, a falta de valorização dos funcionários e a ausência de 

comprometimento do gestor.  

Não concordo com o gestor. As práticas sustentáveis dependem muito dos 
funcionários e do engajamento dos mesmos. Devem-se valorizar 
funcionários que se envolvem nestas práticas. Neste caso em específico 
ainda mais, pois foi um fator motivacional para o próprio funcionário na 
escolha do melhor hotel para se trabalhar [...] (OR-16).  

Infelizmente grande parte das empresas não ‘vive’ o que prega na missão e 
valores, o que claramente é o caso dessa questão. O gestor não está 
comprometido com o programa, então não se pode concordar com sua 
interferência, mas também se trata de uma autoridade na liberação durante 
o horário de expediente, então o que fazer? Tentar conversar com o gestor 
de suas intenções quanto ao programa, procurando ao menos garantir uma 
maior participação em médio prazo (GR-14). 

Temos hoje no mercado vários tipos de gestores, que costumamos chamar 
de Chefe e Líder. Claramente este gestor é o chefe, pois pensa somente nele 
e não está nem aí para as políticas do seu trabalho e mesmo sabendo que 
esta prática é dever dele liberar, não está preocupado com o colaborador, 
mas sim se terá um funcionário a menos naquele determinado dia. Então 
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não concordo, ele deveria ser um líder, colaborar tanto para a empresa, 
quanto para o colaborador e com certeza no dia da dispensa do funcionário, 
faria a função dele com prazer [...] (GR-18).  

Quanto à postura do funcionário práticas distintas aparecem com relação à 

condução da situação. O comportamento do funcionário vai desde aceitação da conduta 

do gestor, porém com a necessidade de diálogo para esclarecer os motivos da não 

participação, até a o interesse em sair do emprego relatando para esferas superiores a 

situação, conforme pode ser observado nos exemplos: 

O gestor pensando no tempo de empresa e na possível importância do 
trabalho refutou a participação nesse projeto. [...] Mas era necessário 
comunicar seu funcionário o porquê de negar sua participação. Como 
funcionário eu entenderia a decisão do gestor e tentaria novamente a 
participação, pois, oficialmente não estava claro o porquê da não 
participação (OR-21). 

 [...] Se eu fosse o funcionário e como fui aprovado em duas seleções, 
procuraria saber se a outra ainda estaria aberta, se não estivesse, pediria 
para falar com o Gerente Geral e falaria toda a verdade, pois hoje 
precisamos trabalhar em um ambiente tranquilo e que nos faça bem e 
principalmente em um lugar que siga as regras estabelecidas. As diretorias 
estão trabalhando cada dia mais com a satisfação de seus clientes internos 
(seus funcionários) (GR-18). 

Não concordo com o gestor. Porque se trata de uma ação que como dito 
acima, vem de encontro aos meus valores como pessoa. Interagir com a 
comunidade, pode trazer conhecimento e desenvolvimento a pessoas é algo 
que gostaria muito de fazer [...] Eu chamaria o gestor para uma conversa 
particular sobre o tema. Olharia nos olhos dele e faria a pergunta se de fato 
meu nome não estava na lista por intervenção direta dele. Não para que 
houvesse um confronto, mas sim para que a relação fosse o mais 
transparente possível. O fato do veto sem comunicação, para minha opinião 
é algo grave. Quebra de confiança. Manifestaria de forma clara e oficial 
que gostaria de fazer parte do projeto, que me foi oferecida a oportunidade 
no momento da contratação e que para continuar a fazer parte de sua 
equipe, participar do projeto é algo que deve acontecer. Se a posição ainda 
assim for de não participar, comunicaria o Rh que não continuaria no Hotel 
explicando que o motivo da saída era a não participação no projeto, algo 
que havia sido oferecido e que estava sendo vetado pelo meu gestor direto 
(GR-19). 

Chama atenção nas respostas a demanda por diálogo para esclarecimento e chance 

de expressar a insatisfação, na busca de novas alternativas para participação no projeto e 

conciliação. 

Não concordo com o gestor e, caso fosse este funcionário, conversaria com 
o gestor o motivo da não liberação (que provavelmente seria o receio de 
não entregar algum trabalho devido ao “tempo perdido”). Diante disso, 
faria um plano de ação contendo as minhas atividades diárias e conciliando 
com a atividade voluntaria, provando que é possível fazer as duas coisas e 
o rendimento poderia ser até melhor (GI-4). 
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[...] Se eu fosse o funcionário marcaria uma reunião com o gestor para 
expressas estas questões, e verificaria com ele uma nova data boa para 
ambos os lados, para assim poder definitivamente participar o projeto (OR-
16). 

O gestor GR-10 relata sua experiência na participação em projetos e sua 

importância, destaca que o diálogo seria o caminho para esclarecimento da situação. 

 
Eu tive a sorte de trabalhar em um hotel em qual eu pude participar de 
diversas ações juntos à comunidade. Esse hotel é o Renaissance de São 
Paulo. A cada vez que me inscrevi fui liberada para participar das ações e 
achei isso muito interessante. Se meu gerente me dissesse que em um dia 
específico ele não pôde me deixar ir, pois ele precisava de mim nesse dia 
eu entenderia, porém pediria para participar na próxima ação realizada e 
explicaria a razão do meu interesse pela mesma (GR-10). 

O gestor GR-23 mostra-se com um olhar pragmático, considera: a necessidade de 

um diálogo aberto; a análise quanto à postura do gestor; a possibilidade de participar em 

nova oportunidade e a autorreflexão, na qual, deveria ser ponderado por parte do 

funcionário, qual é a importância de sua participação em relação ao emprego e salário. 

Tentaria entender com o meu gestor o porquê de eu não ter sido liberada 
para a prática das ações com a comunidade e se esse foi um fato pontual 
(por exemplo: um dia de alta ocupação em que a maioria dos funcionários 
devem estar disponíveis na operação). Se fosse um fato pontual eu 
entenderia e concordaria, aguardando pela próxima vez em que pudesse ser 
escalada para a ação. Caso não fosse um fato pontual, pediria para 
conversar com o meu gestor e seria sincera em abrir o motivo pela escolha 
do hotel. Tentaria negociar com eles, mas, se realmente o fator de 
sustentabilidade fosse extremamente importante para mim como pessoa e 
eles me assegurassem que não poderia cumprir com o prometido durante 
as entrevistas, eu abriria que eu sairia em busca de novas oportunidades 
(mas somente se o fator sustentabilidade fosse de extrema importância para 
o meu pessoal, inclusive mais importante do que o salário que eu teria que 
abrir mão) (GR-23). 

A crítica também é expressa na qual a postura do gestor e mesmo da organização 

é questionada ao permitir esse tipo de situação, explicitando inclusive que as práticas 

orientadas para sustentabilidade indicam muito mais ações de “fachada” do que sua 

incorporação à rotina de trabalho, conforme apontado por Font et al. (2012). 

Precisa ver porque o gestor não liberou [...] Após saber o porquê, se é que 
realmente tem um porque eu tentaria para a próxima atividade. Não é 
porque não fui liberado para essa atividade que não posso participar de uma 
próxima. Eu como funcionário perguntaria ao meu gestor o porquê não 
poderia participar e se for uma das situações acima, eu entenderia e me 
inscreveria para uma próxima atividade. Se isso acontece na próxima 
atividade, daí já suspeitaria que no meu departamento isso não se aplica. 
Entenderia que meu gerente não é engajado com as práticas que o hotel 
oferece e procuraria o RH para me ajudar. Não concordo com o gestor, pois 
se o funcionário não pode ir por algum motivo, caberia a mim explicar para 
ele porque não posso liberar sua participação, do que esperar que ele venha 
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até a mim com mil dúvidas e muito provavelmente desmotivado, achando 
que os programas que tanto fizeram ele optar por trabalhar conosco não 
existem e são só de fachada (OR-4). 

 
É importante observar que o pano de fundo das práticas emergentes na situação 

descrita é o diálogo, enfatizando que sustentabilidade é um conceito que envolve 

negociação, engajamento e incorporação de seus princípios. O conflito ainda expressa o 

que se pode enfrentar como dificuldade na adoção e implantação de políticas, quando 

estas não são compartilhadas pelos envolvidos. O gestor demonstra uma postura 

contraditória quanto a importância da sustentabilidade e engajamento dos funcionários 

(BRUNSTEIN; RODRIGUES, 2014). 

Cabe destacar que no cotidiano das organizações, para que uma prática obtenha 

sucesso, esta deve ser adotada “de cima para baixo”, ou seja, o nível gerencial necessita 

expor para o grupo seu engajamento. No entanto, observa-se que as análises deixam 

implícito a possível carência de líderes que assumam a sustentabilidade e a incorporem 

nas práticas, atuando dessa forma como modelos. 

4.3.7 Vinheta 7 
  

Na vinheta 7 retrata-se a dimensão social gerando impacto na ocupação do 

empreendimento e consequentemente no retorno financeiro. O questionamento se dirige 

as ações que seriam adotadas frente a situação de fragilidade social e ocupação do 

empreendimento.  

VINHETA 7 
 

Você se tornou o responsável por um hotel localizado na região X, que se caracteriza por altos índices 
de prostituição infantil e de jovens sem oportunidade de adquirir experiência profissional, gerando 
violência na região e entorno. Para o hotel, a consequência direta tem sido a baixa ocupação. Ao tomar 
conhecimento dessa situação, você constatou que ações devem ser adotadas para reverter o quadro.  
 
Quais seriam essas ações? 
 

PRÁTICAS EMERGENTES 
 

a) Práticas de combate e minimização de impactos 
 

• Faria campanha informativa para os hóspedes sobre as consequências da prostituição infantil 
(OR-25, OR-27, GR-25) 

• Instruiria os funcionários para solicitar documentação dos jovens e responsáveis, inibindo a 
prostituição no hotel (OR-3, OR-13, OR-23, GR-42) 

• Orientaria os funcionários a denunciar para as autoridades, caso presenciassem situação de 
prostituição infantil (OR-26)  

• Orientaria os recepcionistas para que não passassem informações sobre pessoas que praticam 
a prostituição (OR-13, GR-19) 

• Reforçaria a segurança do hotel (OR-31, GR-10, GR-41) 
• Retiraria prostitutas das áreas do hotel (OR-13)  
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• Treinaria os funcionários com objetivo de capacitá-los para verificar e eliminar esse tipo de 
comportamento (OR-14, OR-25, GR-19) 

• Verificaria se há hóspedes que contratam esse tipo de serviço para combater a situação (OR-
21, GR-42) 

 
b) Práticas de desenvolvimento dos jovens 
 
• Abriria o hotel periodicamente para informar e orientar a comunidade por meio de filmes (GR-

18)  
• Criaria um grupo de funcionários para atuar junto à comunidade (ações sociais) (OR-22, OR-

26, GI-2, GR-37) 
• Criaria grupos de adolescentes para conhecer o hotel (GR-9) 
• Faria um projeto de Hotel-escola, para formar e contratar esses jovens (OR-16) 
• Faria campanhas para conscientizar a comunidade (GR-11, GR-25)  
• Geraria oportunidade de empregos temporário e efetivo (OI-2, OR-3, OR-41, GR-9)  
• Implantaria programa jovem aprendiz (OI-4, OR-11, OR-14, OR-22, OR-41, GR-11, GR-19, 

GR-23, GR-41) 
• Implantaria projeto de formação e capacitação dos jovens com custos do hotel com a absorção 

dos participantes (OR-3, OR-4, OR-11, OR-43, GI-2, GI-4, GR-7, GR-23, GR-25, GR-37)  
• Promoveria a arte e a cultura do local (OR-11) 
• Realizaria projetos sociais para inclusão dos menores (OI-2, OR-16, OR-20, OR-28, OR-50, 

OR-55, GI-4, GR-9, GR-10, GR-17, GR-20)  
 

c) Práticas Assistencialistas 
 

• Arrecadaria e emprestaria livros para comunidade (GR-18) 
• Arrecadaria e doaria brinquedos e kit de material escolar (GR-18) 
• Arrecadaria roupas para doação (GR-9) 
• Faria campanhas com hóspedes para doação de valores a partir do arredondamento da despesa 

(GR-18) 
 

d) Práticas envolvendo parcerias (outro) 
 

• Faria parceria com a prefeitura, ONGs e outros órgãos para desenvolvimento, reintegração 
dessas pessoas e melhoria do entorno (OI-3, OI-4, OR-11, OR-14, OR-21, OR-23, OR-26, OR-
27, OR-28, GI-5, GI-6, GR-7, GR-23, GR-42, GR-45)  

• Faria parceria com ONGs especializadas em prostituição infantil para conscientização da 
região (OR-29)  

• Faria parceria com escolas e faculdades para capacitar os jovens (OR-31, GR-14) 
• Faria parceria com academias para incentivar o esporte (GR-7)  

 
e) Práticas sem a participação do hotel 

 
• Entraria em contato com autoridades locais para explicar e situação e verificar medidas cabíveis 

(OI-4, OR-22, GR-11) 
• Exigiria mais segurança por parte da polícia e autoridades (OR-25, OR-29, OR-39, OR-50, 

GR-14, GR-17) 
 

f) Práticas com objetivo de melhorar a ocupação do hotel 
 

• Conscientizaria os funcionários quanto aos problemas e que o hotel estava em risco (GR-19) 
• Faria promoções para atrair hóspedes e melhorar a ocupação do hotel (OR-39) 
• Faria campanha de marketing para desvincular a imagem do hotel e entorno (GR-17)  
• Ofereceria transporte para os hóspedes (OI-3) 
• Treinaria os funcionários para reverter a imagem do hotel (GI-6)  
• Usaria as ações implantadas como marketing (GI-2)  

 

Fonte: Autora, 2017 
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Observa-se que a situação proposta encaminha as soluções para práticas distintas 

que envolvem um olhar para dimensão social com a intenção de combater e minimizar os 

impactos, desenvolver a comunidade, estabelecer parcerias para esse desenvolvimento e 

atuar de forma assistencialista. No entanto, também emergem práticas que deixam a 

problemática social do entorno à margem da proposta, como é o caso de estratégias para 

melhorar a ocupação e repassar o problema para terceiros, indicando que o hotel não tem 

ou não estabelece relação com o contexto.  

As práticas de combate e minimização de impactos são direcionadas para ações 

como identificar a procedência de jovens e crianças que porventura se hospedariam no 

hotel, não estimular a prostituição, impedindo a permanência de prostitutas no 

empreendimento e suas proximidades, realizar campanhas informativas para hóspedes e 

funcionários, e parcerias com outros hotéis. Comprova-se que na essência são práticas 

que não propõem qualquer tipo de desenvolvimento dos envolvidos, ao contrário, 

estimula o afastamento do problema e não seu enfrentamento. 

A primeira ação que deveria ser tomada é a explicação aos funcionários do 
próprio hotel de que a contribuição à prostituição é considerada um crime. 
Se faz importante também expor aos hóspedes que prostituição infantil é 
um crime, além de mostrar o que essa prática pode gerar em uma sociedade 
[...] (OR-25).  

[...] Quanto à prostituição infantil, adotaria política rígida de hospedagem 
dos menores de idade, além de fazer uma campanha de conscientização aos 
hóspedes, para que não contribuam com esse crime (OR-27). 

Conversaria com os recepcionistas para que não passassem informações 
sobre pessoas e locais que praticam essas ações [prostituição]; que 
jogassem fora todo tipo de informativo que pudesse existir sobre a oferta 
dessas práticas e que não os aceitassem mais; caso viessem crianças, seria 
solicitado documentação para comprovação de parentesco (pai ou mãe) ou 
autorização reconhecida em cartório comprovando o conhecimento dos 
pais sobre a viagem da criança (sempre solicitar a documentação de adultos 
também); não deixaria que as prostitutas ficassem formando ponto dentro 
do lobby do hotel e sempre que tivesse alguma que o segurança a abordasse 
e solicitasse educadamente para que se retirasse do local [...] (OR-13). 
 

Projetos como de formação para qualificar os jovens a encontrarem emprego, 

incentivo ao esporte, programas internos no hotel e cursos com temas variados, são as 

práticas de desenvolvimento dos jovens e comunidade descritas pelos hoteleiros. Pode-se 

considerar que essas práticas no início atuariam de forma corretiva, mas no decorrer de 

sua adoção/aplicação tenderiam a ser tornar preventivas, uma vez que evitariam a 

exposição de novos jovens. 

Eu pensaria em um projeto de responsabilidade social, no qual ajudasse os 
jovens a conseguirem um emprego honesto e pudessem praticar algum tipo 
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de esporte ou atividade lúdica, para que desse modo largassem a violência 
e prostituição da região (OR-20). 
 
[...] Abriria programas internos para ensinar e empregar os jovens dentro 
do próprio hotel [...] Com isto, iríamos contribuir com o desenvolvimento 
e conquistar o respeito da comunidade local, que poderia contribuir com 
ações voluntárias, oferecendo um curso de inglês, computação, culinária, 
dentre outros, utilizando a estrutura do hotel para tal [...] (GR-7). 
 
[...] Veria a possibilidade de contratar mão de obra temporária para 
trabalhos de base (jardinagem, manutenção e obras, limpeza) para incluir 
profissionais a fazerem parte da equipe, ainda que não efetivos. Criaria 
grupos de adolescentes para conhecerem o funcionamento do hotel e 
aprendessem algumas tarefas (como forma de capacitação) preparando-os 
para futuras oportunidades não só em meu hotel, mas na comunidade. 
Enfim, pensaria em formas de incluir a comunidade local no negócio do 
empreendimento (GR-9). 
 

A hoteleira OR-4, propõe ações de desenvolvimento e relata um caso de sucesso 

deste tipo de prática. 

Desenvolvimento de projetos de treinamento e capacitação desses jovens. 
O hotel pode oferecer treinamento em todos os setores, cozinha, 
manutenção, recepção, enfim, ter um planejamento de desenvolver a curto 
e a longo prazo esses jovens. O programa pode ter duração de um ano e 
pode ser renovado a cada ano [...] Pode ser oferecido um cross training, 
assim o jovem pode participar em vários departamentos e saber onde se 
encaixa melhor. Onde trabalho atualmente, uma pessoa que contou sua 
história, ele não tinha oportunidade de trabalhar e não poderia fazer 
faculdade no ano seguinte pois não tinha condições de pagar. O hotel fez 
uma palestra na escola que ele estudou e ofereceu estágios em diversas 
áreas, ele foi fazer estágio na área de manutenção. Ficou lá por 2 anos 
aprendendo e hoje ele é gerente de manutenção de um hotel em 
Massachusetts (OR-4). 

Não se pode deixar de destacar que somente o hoteleiro OR-11 apresenta um olhar 

mais abrangente quando trata da dimensão cultural associando-a à social. 

[...] Há também de se envolver arte e cultura, promovendo a criatividade e 
a liberdade em mostrar o que a comunidade local tem para mostrar (ex.: 
chamar grafiteiros para fazer arte nos muros, promover uma feira culinária 
ou de artesanato local, chamar profissionais que desenvolvam atividades 
esportivas com todas as faixas etárias, analisar qual a maior necessidade e 
tentar supri-las com esses tipos de mudança). Envolver música, poesia o 
que mais condizer com o local e as pessoas que ali habitam (OR-11). 
 

Ainda com o olhar de desenvolvimento, verificam-se práticas envolvendo 

parcerias com a comunidade, prefeitura, escolas para oferecer formação, 

desenvolvimento e emprego, demonstrando uma perspectiva que vai além do hotel e 

busca por soluções efetivas. 

[...] A principal ação em conjunto com a prefeitura é encontrar a melhor 
solução de reintegração dessas pessoas na sociedade, seja, cavando vagas 
em escolas públicas, cursos profissionalizantes no próprio hotel utilizando 
o processo de menor aprendiz [...] (OR-21).  
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Acredito que para reverter o quadro, a solução não seria apenas olhar para 
o hotel pelo qual sou responsável, mas pensar em ações para toda a região 
em si. Primeiramente, eu buscaria parceiros para me ajudarem a recrutar os 
jovens da região que estão desempregados e desenvolve-los em diversas 
funções no Hotel, por meio de treinamento e oferta de empregos àqueles 
que se demonstrarem realmente interessados [...] (OR-27). 

[...] Procuraria ajuda nas empresas locais para trabalhar esses valores em 
seus funcionários. Formaria um conselho de empresários da região para 
formar uma coalizão de ações no intuito de acabar com essa situação, 
procurando parceria na Prefeitura e na comunidade, dentre outros 
segmentos que foquem na participação da comunidade (GI-6). 

As práticas assistencialistas propostas envolveriam os hóspedes e a comunidade, 

como resultado seria esperado a volta dos clientes. A ênfase das ações é dar sem oferecer 

recursos para que os moradores e jovens da comunidade se desenvolvam e tenham 

condições de buscarem novas oportunidades. Esse tipo de ação pode ser caracterizada 

como paliativa para situação. Considerando a proposta de forma mais pessimista, pode-

se supor que ela oferece mais visibilidade para o empreendimento do que resultados 

efetivos. 

 [...] Poderia ser feita uma coleta de livros, onde poderiam ser emprestados 
para a comunidade. Acredito que começando com esses pequenos detalhes, 
teríamos menos problemas em torno do Hotel e assim a volta dos hóspedes 
por ter um ambiente mais seguro e claro que outras ações ajudariam com o 
Hotel e a comunidade com doações de brinquedos em festas como dia das 
crianças e natal e um kit de material escolar no começo do ano, sempre 
contado com a colaboração dos Hóspedes no arredondamento da sua conta 
e a sobra para doação, vendas de chocolates e biscoitos na recepção 
voltados para isso [...] (GR-18). 

Procuraria formas de trabalhar com ações sociais na região criando times e 
cronograma de ações com famílias e crianças (arrecadação de roupas, 
doações de alimentos, entre outros) [...] (GR-9). 

Além de ações para atender a demanda social são consideradas práticas com 

intuito de melhorar a ocupação do hotel, que abordam a melhoria da imagem do 

empreendimento, ações de marketing e até mesmo promoções. 

 [...] Em relação à ocupação, acho que é viável fazer um estudo para que 
sejam feitas “promoções” para atrair hóspedes (OR-39). 

 

Há respostas que se caracterizam como práticas sem a participação do hotel que 

desassociam e isentam o empreendimento de sua responsabilidade junto à comunidade e 

entorno, direcionando o compromisso de agir sobre a situação a terceiros, como a polícia. 

Infelizmente nós não temos como combater esse tipo de “comportamento” 
do pessoal de fora, mas o ideal seria marcar uma reunião com as 
autoridades locais [...] para aumentar o policiamento da região [...] (OR-
39). 
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[...] O hotel poderá promover ações com a comunidade no entorno, visando 
diminuir a violência da região, além de exigir mais segurança por parte da 
polícia e autoridades (OR-25). 

 

Mesmo com a diversidade de práticas que vão desde ações paliativas a aquelas 

que ao longo do tempo, poderiam se tornar corretivas, observa-se que a postura dos 

hoteleiros foi de buscar encaminhamentos para situação, sendo que a preocupação com a 

ocupação foi um dos pontos menos referenciados, caracterizando a importância da 

dimensão social. 

A proposta das vinhetas foi apreender as práticas do cotidiano dos hoteleiros, 

observa-se alguns pontos de destaque e em comum nas análises: a maioria das análises se 

encaminham para práticas que validam a sustentabilidade na medida em que oferecem 

algum tipo de retorno para o empreendimento, seja financeiro (BADER, 2005) ou mesmo 

de melhoria da imagem (JONES; HILLIER; COMFORT, 2016), justificando dessa forma 

o porquê investir em sustentabilidade.  

Tanto de forma explicita como implícita, as práticas se direcionam para parcerias 

e envolvimento de outros atores, caracterizando que sustentabilidade deve ser 

incorporada à organização e a coletividade das práticas. A conciliação de interesses entre 

o empreendimento, contexto e sustentabilidade é presente nas vinhetas, principalmente 

naquelas que a história envolveu os indivíduos, a negociação e a adoção de práticas. As 

práticas que emergiram variam da aceitação, diálogo até medidas punitivas e inibidoras. 

Os entrevistados buscaram soluções que, de forma direta ou indireta, poderiam 

atender os princípios da sustentabilidade, indicando a existência de competências por 

parte dos hoteleiros, porém em diferentes níveis. Há entrevistados que se destacam por ir 

além da proposta de análise, indicando nesses casos maior incorporação do tema ao seu 

mundo vivido (SANDBERG; DALL ´ALBA, 2009) e consequente desenvolvimento de 

competências mais abrangentes. 
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Conclusão 
Apresentam-se agora as conclusões da pesquisa, bem como contribuições para 

nortear o planejamento e adoção de práticas orientadas para sustentabilidade no segmento 

hoteleiro. Neste momento, resgata-se a metáfora utilizada na introdução deste estudo, 

apresentando aqui a pintura pronta para a exposição. A tela foi apresentada, o contexto 

da hotelaria que representa o mundo vivido (SANDBERG; DALL´ALBA, 2009) dos 

participantes da pesquisa; e as cores foram o entendimento dos hoteleiros sobre 

sustentabilidade, seus impactos, o significado de um hotel orientado para 

sustentabilidade, as competências exigidas e as práticas desenvolvidas no referido 

cenário. 

Retomam-se também algumas das principais ideias desenvolvidas ao longo do 

percurso da tese, com o objetivo de sintetizá-las e apontar as discussões, conclusões e as 

implicações decorrentes desta pesquisa.  

Com o objetivo geral de identificar e analisar o sentido de sustentabilidade e as 

práticas desenvolvidas por hoteleiros para, a partir daí, discutir as competências a elas 

associadas, buscou-se referencial teórico e informações no respectivo campo profissional 

(áreas operacional e gerencial) para que o almejado propósito pudesse ser concretizado. 

 A sustentabilidade, entendida, neste estudo,  como um conceito integrado a uma 

ideia-força (SACHS, 2002), envolve não só um olhar para as dimensões ambiental, 

econômica, social, cultural e territorial (ELKINGTON, 1994; SACHS, 2002), suas 

relações com o contexto interno (qualidade de vida, respeito ao profissional e condições 

de trabalho), mas também um ponto de vista externo, no qual são valorizadas questões 

como  ética, cidadania, redução de pobreza, questões climáticas, enfim, responsabilidade 

social corporativa. Compreende ainda estratégias e ações que consideram a 

competitividade organizacional, planejamento estratégico (PORTER; KRAMER, 2011) 

e iniciativas que, muitas vezes, não apresentam retornos imediatos, razão pela qual, não 

raro, a validade ou não de se investir em sustentabilidade é questionada (ORSATO, 2006). 

Não se pode desconsiderar que a sustentabilidade, mesmo sendo um conceito 

amplo, está associada às questões econômicas, atendendo a objetivos de redução e 

melhoria da gestão de custos. Essa associação, comumente, serve de argumento para que 

o conceito consiga espaço e engajamento no contexto organizacional para cumprir seu 

papel a longo prazo. No entanto, essa perspectiva econômica da sustentabilidade é ainda 

insuficiente para oferecer as respostas e práticas essenciais que atendam além da TBL, 
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para o desenvolvimento e melhoria necessários para atender a definição do relatório da 

Comissão Brundtland (WCED, 1987).  

A competência, nesta investigação, é analisada pela lente interpretativista 

(SANDBERG, 2000, 2005; DALL´ALBA; SANDBERG, 2006), cuja premissa envolve 

significação e ressignificação do trabalho, neste caso, associada à prática orientada para 

sustentabilidade. Dessa forma, ela é compreendida num processo dinâmico de construção 

de um “vir a ser” hoteleiro orientado para sustentabilidade.  

A competência é então examinada em seu contexto, com os atores envolvidos 

identificados, seus significados e expectativas apreendidas, suas ferramentas e práticas 

mapeadas. O “vir a ser" pode ser representado pela prática na medida em que ela oferece 

espaço para significar e ressignificar demonstrando a complexidade e a premência do 

desenvolvimento de competências. 

O entendimento da prática para condução e análise desta pesquisa leva em 

consideração a coletividade, sua recursividade que proporciona condições para seu 

aprimoramento e consequente desenvolvimento de competências, a participação de outros 

atores e a utilização de ferramentas que se incorporam à prática. Dessa forma, a partir da 

polissemia do conceito de prática (GHERARDI, 2011), ressalta-se novamente que para 

esta pesquisa é definida, como ação do profissional, fruto da interpretação e 

ressignificação individual e coletiva realizada em um contexto, e socialmente sustentada 

a partir de vivências pessoais, programas e ações organizacionais repassadas aos 

envolvidos.  

Relacionando sustentabilidade, desenvolvimento de competências e práticas, pode-

se afirmar que, enquanto o indivíduo possui conhecimento e está engajado 

(BOUDREAU; RAMSTED, 2005), sua dedicação e performance tendem a aumentar, 

levando à incorporação dos princípios dessa ideia-força e a um consequente 

desenvolvimento de competências. Esse comprometimento leva à atribuição de 

significados para as práticas. 

A consciência quanto à relevância da sustentabilidade no contexto da hotelaria 

amplia os questionamentos sobre como esta noção vem sendo tratada e como essas 

práticas se dão efetivamente junto a seus atores principais, os hoteleiros. A revisão da 

literatura nesta área apresenta uma sustentabilidade de pouco destaque, mais presente nos 

relatórios de responsabilidade social corporativa do que no cotidiano da gestão 

(GONÇALVES, 2004; HOLCOMB; UPCHURCH; OKUMUS, 2007), enfraquecendo, 

dessa forma, sua potencialidade e campo de atuação.   
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As práticas orientadas para sustentabilidade na hotelaria destacadas nas pesquisas 

realizadas no exterior ( KIRK, 1995; SAARINEN, 2006; BOHDANOWICZ, 2006; 

CLAVER-CORTÉS et al., 2007; TZSCHENTKE; KIRK; LYNCH, 2008; FONT et al, 

2012; RODRIGUEZ-ANTÓN et al., 2012) estão direcionadas às questões ambientais, 

caracterizando um “olhar” unidimensional com ações relacionadas ao consumo de 

energia e água, coleta seletiva, comportamento que se reproduziu nas entrevistas 

conduzidas ao longo deste  estudo, indicando a necessidade de mais investimentos e 

reflexão 

No contexto nacional, os estudos de sustentabilidade na hotelaria, têm demonstrado 

que as ações se direcionam para a gestão ambiental, principalmente àquelas que 

promovam algum tipo de retorno financeiro (VIERA; HOFFMANN, 2010; 

JUNQUEIRA; MAIOR; PINHEIRO, 2011; COELHO; GOSLING; GONÇALVES, 

2013; MALTA; MARIANI; ARRUDA, 2013; SILVA; AGOSTIN; LANGOSKI, 2015). 

Tudo isso indica que alterações mais abrangentes são necessárias no longo prazo 

(BADER, 2005), e que a realidade apresentada contribui para um olhar segmentado da 

sustentabilidade, bem como seu empobrecimento.  

A sustentabilidade na hotelaria enfrenta ainda um desafio relacionado aos seus 

impactos, pois, ao se levar em conta o comportamento dos hotéis de forma isolada, tais 

efeitos podem parecer, num primeiro momento, pouco significativos (RAHMAN; 

REYNOLDS; SVAREN, 2012) e, por conseguinte, desconsiderados por investidores e 

gestores, gerando assim baixo investimento. No entanto, a consequência da falta de 

investimento em sustentabilidade nas redes hoteleiras gera impactos graves como 

prejuízo para cultura da região, produção e descarte de resíduos, prejuízos a paisagem 

natural, entre outas.   

A reflexão sobre competências orientadas para sustentabilidade sob a ótica das 

práticas hoteleiras em nível operacional e gerencial, descortina-se como  um fecundo 

campo  de estudo, pois ainda há  pontos a serem explorados, tanto em conjunto como 

individualmente, como comprovam  o levantamento de pesquisas realizadas tanto no 

contexto nacional (MUNCK; BORIM-DE-SOUZA; ZAGUI, 2012; PIRES; LUCAS; 

FISCHER, 2012; BRUNSTEIN; RODRIGUES, 2014; CARVALHO; STEFANO; 

MUNCK, 2014) como internacional (RUNHAAR; DRIESSEN; VERMEULEN, 2005; 

KLEEF; ROOME, 2007;  MOCHIZUKI; FADEEVA, 2010; WIEK; WITHYCOMBE;  

REDMAN, 2011; ALMERS, 2013).  
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A posse da competência orientada para a sustentabilidade permite melhor 

planejamento, desenvolvimento e aplicação de programas e ações voltadas para a 

excelência neste campo. Contudo, pesquisas empíricas relacionadas ao tema estão mais 

genericamente direcionadas à sua identificação e conceituação do que à análise de suas 

implicações e repercussões na execução e gestão das práticas relacionadas a 

sustentabilidade (WIEK; WITHYCOMBE; REDMAN, 2011). Essa forma de entender 

competência em sustentabilidade na hotelaria, relaciona-se ao mundo vivido 

(SANDBERG; DALL´ALBA, 2009) e como o indivíduo interpreta, significa e 

ressignifica o trabalho (SANDBERG, 2000, 2005), e sua aplicação na prática. Nesse 

sentido, o desenvolvimento de competências para sustentabilidade, da forma como foi 

examinado neste trabalho, é compreendido não como uma competência “única”, mas sim 

“diversas” a serviço de uma ideia-força cujos níveis de entrega e abrangência são distintos 

(SANDBERG; PINNINTON 2009) e se relacionam diretamente com a maneira pela qual 

o hoteleiro incorpora o conceito de sustentabilidade e suas práticas.  

Considerando a literatura estudada, as entrevistas e as vinhetas pode-se retomar à 

figura proposta na análise, cuja síntese retrata as descobertas da pesquisa. Os eixos Ser 

no Mundo – Competências – Práticas se inter-relacionam e caracterizam a dinamicidade 

dos conceitos envolvidos, a partir da qual quaisquer ações em um deles altera os demais, 

fortalecendo e direcionando o “vir a ser”. Mas, a partir das análises, qual é o “vir a ser” 

que foi apreendido? 
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Figura 7- Relação dos eixos de análise  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2017

 Mundo Vivido: contexto da hotelaria unidimensional, com ênfase nos impactos e práticas ambientais que 
oferecem algum tipo de retorno na gestão de custos e/ou melhoria no retorno financeiro. Pouco espaço para 

vivência, reflexão e ressignificação. 
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Quanto ao contexto, entendido nesta pesquisa como mundo vivido (SANDBERG; 

DALL´ALBA, 2009), observa-se que os hoteleiros o apreendem de maneira unidimensional, 

demonstrando que vivenciam uma realidade limitada frente às possibilidades que a 

sustentabilidade permite. Dessa forma, não expressam um entendimento de sustentabilidade 

como uma ideia-força, não vislumbram que o referido tema demanda múltiplas dimensões e 

aplicações.  

Como consequência, apreende-se das narrativas um olhar segmentado que oscila entre 

uni ou bidimensional, ficando em segundo plano a visão multidimensional que o tema exige. 

Tal resultado também se reproduz nas vinhetas e denota uma perspectiva limitada do que seja 

sustentabilidade. Ao desconsiderar suas dimensões cultural e territorial, gera o 

desenvolvimento de competências menos consistentes e abrangentes, não correspondendo, 

dessa forma, às demandas prementes da área, como por exemplo: ao desenvolvimento e 

preservação da cultura local e das regiões naturais, desenvolvimento da comunidade e do 

entorno e cuidados com o meio ambiente.  

Quanto ao ser no mundo, nas entrevistas tanto do nível operacional como gerencial, 

observa-se uma predominância do conceito de sustentabilidade, que se relaciona ao ato de 

sustentar, concordando com práticas focadas na minimização, reutilização e redução. O 

cotidiano é retratado com um olhar reativo, compensatório e de minimização. Enfatiza-se, ainda 

a promoção de uma relação pragmática entre empreendimento e eixos econômicos e ambiental, 

indicados pelos relatos que apontam a sustentabilidade como capaz de captar hóspedes, 

melhorar a gestão de custos e retorno financeiro, o que justifica de forma utilitarista a 

importância do tema e a necessidade de sua incorporação ao core business. Essa percepção da 

sustentabilidade como capaz de atrair e manter hóspedes também surge nas análises das 

vinhetas, principalmente naquelas que envolvem atender demandas de clientes e ações de 

desenvolvimento da comunidade e entorno, isto é, trata-se de uma prática efetivamente adotada. 

Os entrevistados (nível operacional e gerencial) demonstram dificuldade para indicar os 

impactos da hotelaria em relação à sustentabilidade, caracterizando, possivelmente, pouco 

espaço para vivência ou reflexão.  São apontados os mais facilmente observáveis -  geração de 

lixo, desmatamento, redução na geração de lixo, entre outros - e cujos efeitos são mais evidentes 

e imediatos. Os hoteleiros que relatam os impactos de forma mais abrangente abordam o ciclo 

de produção dos serviços e o planejamento desde a concepção de um projeto até sua gestão. 
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Na visão dos entrevistados, tanto no nível gerencial como no operacional, um hoteleiro 

orientado para sustentabilidade deve assumir postura ativa com foco na gestão do 

empreendimento, na conscientização dos outros envolvidos, sempre na busca de novas práticas. 

Além disso, para eles o ideal de um hotel orientado para sustentabilidade incorpora essa ideia-

força como um princípio que compõe as estratégias organizacionais com retorno para o 

empreendimento que estabelece uma relação com a comunidade; e adota práticas 

multidimensionais, promovendo assim o engajamento de funcionários e hóspedes.  Destaca-se, 

no entanto, que essas concepções se contrapõem ao discurso e os exemplos por eles oferecidos, 

quando relatam suas práticas, não atendem a esses modelos idealizados, demonstrando que 

sustentabilidade se encontra muito mais no campo das ideias como um modelo a ser perseguido 

do que sua efetivação no cotidiano. 

Observam-se semelhanças nas práticas descritas pelos entrevistados tanto na vida 

pessoal como na profissional. Essa semelhança provavelmente reflete a similaridade das 

atividades realizadas nos diferentes mundos vividos (SANDBERG; DALL´ALBA, 2009), pois 

os serviços prestados em um hotel, como preparo de alimentos, limpeza de quartos e banheiros 

e a lavagem de roupas também são realizadas na vida pessoal. A variação das atividades está 

no volume e na intensidade dos impactos causados. 

As práticas mais citadas abordam as dimensões ambiental e econômica caracterizando, 

um olhar parcial ou limitado devido a uni ou bidimensionalidade. Pode-se considerar a 

existência de pluripráticas, ou seja, várias práticas que atendem a uma mesma dimensão. Nas 

entrevistas (operacional e gerencial) a dimensão social é pouco lembrada, porém nas vinhetas 

essa dimensão é tratada de forma mais relevante, com a busca de desenvolvimento e 

qualificação da comunidade. Uma explicação possível para isso seria o fato de que algumas 

vinhetas direcionam o debate para uma discussão social. 

Tanto nas entrevistas como nas vinhetas, observa-se a busca por conciliação de 

interesses entre o empreendimento - sob a perspectiva de retorno financeiro e imagem do hotel 

- com aplicação de práticas orientadas para sustentabilidade. É por meio dessa conciliação que 

a sustentabilidade pode ser incorporada ao core business, pois esta atua como ponto 

motivacional, uma vez que sinaliza possível retorno para o empreendimento e investidores.  

Pode-se afirmar que a adoção de práticas orientadas para sustentabilidade que 

contemplem além das dimensões ambiental e econômica, foco das narrativas dos hoteleiros 

entrevistados, oferece condições para o desenvolvimento de competências profissionais mais 
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abrangentes e que atendam demandas de planejamento, deixando de se limitar a uma postura 

reativa e corretiva, propiciando um espaço para reflexão. 

A relação entre práticas, praticantes e ferramentas se integram de forma a buscar sucesso 

e equilíbrio entre eles (SANDBERG; PINNINGTON, 2009). Esse vínculo é apresentado de 

forma pouco expressiva, talvez fruto também de práticas cotidianas simples, nas quais as 

ferramentas utilizadas já estão incorporadas, exemplo mais marcante os recipientes para coleta 

seletiva. Destaca-se ainda que a ligação estabelecida com a ferramenta é um reflexo da prática 

adotada, sendo assim, uma mesma ferramenta pode ou não favorecer a prática. Por exemplo, a 

utilização do computador como arquivo digital: para quem o domina, o equipamento favorece 

a prática, no caso inverso pode gerar dificuldade ou até mesmo realização inadequada da 

prática.  

Quanto às competências, observa-se ênfase em atributos ao defini-las, sendo aqueles 

relacionados às atitudes os mais citados. A proatividade é a atitude mais indicada, direcionando 

a uma mudança de concepção que demanda análise, reflexão, ressignificação das práticas e, 

consequentemente, desenvolvimento de competências. O que mais predomina é a predisposição 

para mudança mais do que efetivamente habilidades desenvolvidas ou conhecimentos 

constituídos. 

As práticas descritas pelos hoteleiros, tanto operacionais como gerenciais, revelam a 

necessidade de mobilização de múltiplas competências que envolvem aspectos técnicos, 

políticos, dialógicos e motivacionais, tais como planejamento, conhecimento técnico, liderança, 

comunicação, negociação, entre outros. A partir do exposto pode-se afirmar que não se 

observaram competências específicas para sustentabilidade, mas sim o direcionamento de 

distintas competências profissionais para os objetivos dessa ideia força, indicando que aspectos 

como qualidade das práticas, engajamento, reflexão e conhecimento contribuem para 

diferenciação no nível de abrangência dessas competências, o que reforça Sandberg e 

Pinnington (2009). 

Em síntese, a partir da percepção dos participantes da pesquisa sobre quais são as 

competências de um hoteleiro orientado para sustentabilidade, pode-se concluir que estas 

envolvem a capacidade de adotar práticas que agreguem benefícios para o empreendimento 

com ênfase na dimensão ambiental, reproduzindo dessa forma o mundo vivido dos hoteleiros 

(SANDBERG; DALL´ALBA, 2009).  

Quanto à formação, participação em projetos e comitês, evidencia-se que o investimento 
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nestes tipos de atividades ainda requer mais atenção, pois se caracterizam como iniciativas 

tímidas e restritas (dimensão ambiental), o que limita as experiências dos hoteleiros e o 

desenvolvimento de outras competências orientadas para sustentabilidade.  

Há os entrevistados que relatam o treinamento como a ação mais adotada, com destaque 

para aqueles que já têm seu início na integração dos funcionários e possuem atividades 

contínuas, conforme apontado por Daily e Huang (2001) e Haugh e Talwar (2010). A formação 

desde a integração indica que, possivelmente, há algum espaço para conscientização e reflexão, 

embora em quantidade insignificante, pois poucos relatos retratam investimento desta ordem, 

o que indica, apesar do discurso pró-sustentabilidade do segmento, que faltam ações efetivas 

para que os discursos se revertam em práticas consistentes.  

A participação em projetos, foi relatada com mais frequência pelos hoteleiros que atuam 

na gestão, denotando uma relação entre a estratégia organizacional e o papel gerencial. Esse 

comportamento reforça a crítica de Daily e Huang (2001), que consideram que as atividades 

relacionadas ao tema devem atingir todos os níveis do negócio, para que assim os funcionários 

vivenciem e adquiram experiências práticas e que contribuam no desenvolvimento de 

competências, posicionamento compartilhado pela pesquisadora.  Fica evidenciado pelas 

análises pouco espaço de participação para os hoteleiros que atuam em cargos operacionais, 

talvez pelas características das atividades profissionais e a demanda de trabalho nos hotéis que 

comumente possuem estruturas enxutas. 

Frente às respostas dos hoteleiros (operacional e gerencial), deve-se concordar com 

Haugh e Talwar (2010), quando informam que a sustentabilidade requer mais que folhetos, 

informativos, relatórios e horas de treinamento para os funcionários. Ela demanda 

aprendizagem que promova a reflexão e mudança de comportamento, o que de acordo com 

Perez-Aleman e Sandlands (2008), pode promover uma mudança de valor organizacional e 

adoção de novas práticas de negócios. As ações de formação e consequente desenvolvimento 

de competências dos hoteleiros, ainda parecem pela frequência e robustez dos relatos, estar 

longe do ideal.   

Em relação aos Outros (Parceiros e Comunidade) (SANDBERG; PINNINGTON, 2009), 

o que se pode dizer é que aparecem nas entrevistas e nas vinhetas, tanto no nível operacional 

como gerencial, de forma espontânea, indicando a interdependência, a coletividade e a 

sustentação social das práticas orientadas para sustentabilidade. Contudo, no contexto da 

hotelaria, é retratado na figura do hóspede, destaque para o comportamento insustentável 
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adotado por este e a dificuldade de conscientizá-lo. Já na definição de sustentabilidade o Outro 

é lembrado reforçando a relação de interdependência. Nos relatos sobre as práticas adotadas na 

vida pessoal, os vizinhos e família surgem como importantes para o sucesso das ações, e nas 

práticas profissionais, os hóspedes e funcionários são destacados como pontos para 

conscientização e engajamento. 

As práticas para conscientizar e engajar os envolvidos emergem nas vinhetas como 

desafios. Por exemplo, na 5ª. vinheta, o uso inadequado do equipamento de ar condicionado é 

lembrado, caracterizando a importância d´Outro na prática e o impacto do mal-uso da 

ferramenta - ar condicionado. Na 3ª vinheta aparece a dificuldade de engajamento de 

funcionários e a necessidade de motivá-los.  

Na 7ª vinheta, o Outro surge como parceiros (escolas, clientes, colegas de trabalho, 

prefeitura, ongs, etc.) na adoção de práticas, tanto sociais que visam desenvolver a comunidade, 

como práticas voltadas a atender demandas de clientes. 

Evidencia-se, dessa forma, que o Outro (SANDBERG; PINNINGTON, 2009) é 

representado pelas relações que os entrevistados estabelecem com aqueles envolvidos nas 

práticas (hóspedes, fornecedores, comunidade, vizinhos e colegas de trabalho) e que as 

competências mobilizadas nessas relações, sejam para sustentar, minimizar, reduzir e adaptar 

uma pratica, se desenvolvem em diferentes níveis de acordo com os significados atribuídos e 

as reflexões empreendidas, no entanto, majoritariamente limitadas às dimensões ambiental e 

econômica.  

Das diferentes perspectivas apresentadas pelos hoteleiros chama atenção que em diversos 

momentos, tanto nas entrevistas como nas vinhetas, o surgimento de expressões como 

“Infelizmente”, “Deveria fazer mais...”, “Por mais que tente...”, entre outras, que à primeira 

vista pode parecer um olhar pessimista. No entanto, esse olhar pode também indicar o pesar, a 

racionalização ou mesmo uma tentativa de agir de forma mais sustentável. Este fato sinaliza 

que a relevância e importância do tema para a hotelaria são reconhecidas, bem como o interesse 

em atuar de forma mais efetiva, ou ainda uma tomada de consciência e reflexão de que há muito 

a ser feito. Este posicionamento chama atenção, principalmente, quando se considera que, quem 

participou da pesquisa são hoteleiros – nível operacional e gerencial - que provavelmente se 

interessam pelo tema, uma vez que, responder e analisar a entrevista e as vinhetas lhes 

demandou tempo considerável, devido a extensão dos instrumentos de coleta de dados.  
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   Revelam-se não só uma prática, mas uma “reflexão” sobre a prática, como no caso dos 

hoteleiros que fazem uma autocritica ao seu comportamento e do hotel, que se dizem consciente 

de sua inércia ou incapacidade de ação frente aos obstáculos e desafios. Os participantes 

apresentam em suas entrevistas maior cuidado nas respostas e também uma busca pessoal sobre 

o tema. Outros, porém, não chegam a este nível de reflexão, o que gera questionamento quanto 

ao desenvolvimento de competências mais abrangentes. 

Os relatos que se direcionam para a mobilização às dimensões cultural e territorial da 

sustentabilidade praticamente inexistem. Das variadas justificativas ou explicações que se 

poderia dar a este fato - seja porque não identificam essas dimensões como parte de um contexto 

de sustentabilidade; seja porque a formação e a comunicação na hotelaria não as destacam ou 

o fazem de maneira falha e superficial.  

No que se refere a dimensão social, predomina a visão filantrópica e assistencialista. 

Dessa forma ao se fazer uma avaliação ou retrato das práticas e das competências temos uma 

realidade que se traduz em competências circunscritas, pragmáticas, pontuais, pouco 

desenvolvidas e predominantemente unidimensionais, com poucos espaços para reflexão e 

ressignificação das práticas, o que empobrece as vivências e torna as práticas orientadas para 

sustentabilidade enfraquecidas. Donde se conclui que muito há que se trabalhar neste país com 

esta questão, tanto com redes como hotéis independentes, nos cursos técnicos e de nível 

superior, pois foram identificadas lacunas entre o discurso e a prática, a necessidade de 

vivências que proporcionem um enriquecimento nas experiências e espaço que promovam 

reflexão.  

Os discursos demonstram que o pano de fundo, mesmo para aqueles que se interessam 

pelo tema, um olhar limitado que denota carência de vivências, e que é fortalecido quando se 

verifica as poucas oportunidades de participação em projetos, tanto no âmbito pessoal como no 

profissional, indicando espaços exíguos para reflexão e ressignificação das práticas. Enfim, 

avanços e limitações do discurso aparecem o tempo todo; o que predomina é uma visão rasa do 

que seja e represente a questão da sustentabilidade no seu campo profissional de atuação, uma 

vez que desprovida de espaços para reflexão e participação mais ativas em projetos, 

principalmente aqueles que contemplem além das dimensões ambiental e econômica. 

Chama atenção também que não há distinção significativa entre as respostas dos 

hoteleiros que trabalham em função operacional e gerencial, o que numa primeira apreciação 

pode indicar que as práticas contam com a participação de todos, porém quando considerado o 
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papel gerencial de planejamento e formação de sua equipe, identifica-se um descompasso entre 

o que é ser um gestor e as atividades realizadas. Nos relatos não há evidencias que levam a 

concluir um papel do gestor voltado ao planejamento e desenvolvimento de práticas, essa 

situação direciona para algumas suposições: na hotelaria o envolvimento do gestor no cotidiano 

é muito intenso, o que pode ser observado na análise da 3ª vinheta; o gestor não tem 

oportunidade para refletir sobre sustentabilidade; há tanto carência na sua formação acadêmica 

e/ou profissional quanto ao tema,  como pouco interesse desses gestores, além de falta de 

programas e políticas claras por parte dos empreendimentos hoteleiros. 

A hotelaria possui amplitude geográfica, há hotéis pertencentes a redes ou 

independentes em todos os continentes, característica esta que pode torna-la uma força e uma 

representante do mercado com papel significativo a desempenhar em relação a sustentabilidade. 

Não obstante, suas ações e práticas não condizem com suas possibilidades, indicando uma 

contribuição bastante modesta em relação ao potencial que possui e ao que pode desenvolver. 

Considerando as análises evidencia-se que há pouco espaço para reflexão e 

ressignificação das práticas, dessa forma, recomenda-se o desenvolvimento de programas de 

formação que potencializem as experiências de aprendizagem, com objetivo de associar a 

sustentabilidade às práticas, que apresentem e integrem suas dimensões e proporcionem 

experiências capazes de ressignificar e refletir sobre elas e que propiciem tomadas de decisões 

coerentes e planejadas.  

 A partir do desenvolvimento teórico, das análises das entrevistas e das vinhetas, pode-

se constatar que há ainda poucos relatos que apontam uma relação mais estreita entre as 

dimensões da sustentabilidade e as práticas. Tanto no olhar mais amplo como no mais restrito, 

a hotelaria se encontra numa linha tênue entre sua contribuição com o desenvolvimento de 

práticas de excelência, numa atuação mais proativa, e, por outro lado, como uma mera 

minimizadora de impactos negativos, num comportamento mais pontual e reativo. Isso significa 

que a hotelaria está subutilizando seu potencial de contribuição, pois atinge um volume 

considerável de envolvidos, e pode ser considerada como modelo para empreendimentos de 

outros segmentos.  

A partir da dinamicidade das práticas e sua relação com praticante, contexto e 

ferramentas, pode-se afirmar que a sustentabilidade está em “processo de negociação, 

acomodação e ação dos atores envolvidos que resulta no modo de agir, na prática em si” 

(CAVALCANTE; BISPO, p.107, 2014), o que indica que se alteramos alguns elementos, a 
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prática será alterada, ou seja, mudamos a perspectiva do “vir a ser”. 

O desafio que se enfrenta é, portanto, o de buscar propostas de desenvolvimento nas 

quais o mundo vivido do hoteleiro (SANDBERG; PINNINGTON, 2009) amplie –se e 

ultrapasse o mero olhar para as dimensões ambiental e econômica, e vislumbre possibilidades 

além das fronteiras do empreendimento de tal forma que os argumentos junto à direção de 

investidores sejam suficientemente fortes e embasados que os levem a considerar que vale a 

pena investir numa hotelaria mais verde.  

 Assim, convém reafirmar que a sustentabilidade deve ser um esforço coletivo não 

somente por parte da organização como também de seus stakeholders. Os gestores, 

funcionários, hóspedes, tanto no empreendimento como no entorno, devem participar desse 

coletivo.  

Por fim, cabe neste mundo vivido da hotelaria (SANDBERG, DALL´ALBA, 2009) um 

ponto de alerta que se direciona sobre qual a relevância do conceito em si frente à 

predominância de um olhar pragmático, que muitas vezes visa rápidos retornos monetários, 

como redução de despesas. Esse retorno esperado acaba por assumir a posição de “moeda de 

troca”, tornando-se uma estratégia greenwashing, como apontado na 2ª vinheta. 

A partir das análises e seus cruzamentos, deixou-se uma percepção menos otimista, uma 

vez que essas insinuaram, tanto as entrevistas como as vinhetas, uma realidade na qual o 

utilitarismo predomina, levando ao risco da sustentabilidade, com um campo amplo de 

demandas, adotado sem uma clara delimitação, investimento financeiro e de tempo.  
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Implicações 
Espera-se que esta tese contribua cientificamente com a questão “Sustentabilidade” na 

hotelaria, trazendo maior compreensão sobre o tema, uma vez que esta mapeia as práticas 

hoteleiras operacionais e de gestão e as relações estabelecidas a partir delas, apreende a 

definição de sustentabilidade e de um hotel orientado para o referido tema, e as competências 

desenvolvidas.  

Do ponto de vista da literatura resenhada, embora muitos autores já mostrassem 

preocupação com a gestão ambiental e redução de custos (BAUM, 1990; 1997), esta não avança 

no sentido de mapear e detalhar as práticas adotadas sob a percepção dos hoteleiros, 

estabelecendo relação com elementos do mundo vivido (SANDBERG; DALL´ALBA, 2009) 

que permitem discutir o caminho que a sustentabilidade vem trilhando na hotelaria.  

É crucial que se destaque que a hotelaria está exposta às mesmas dificuldades dos 

demais setores, porém é fundamental que esta direcione suas preocupações e investimentos para 

além do TBL. Dessa maneira, considerar, nesta pesquisa, as dimensões territorial e cultural traz 

um alerta para a necessidade de mais investimento no tema, uma vez que os impactos do setor 

hoteleiro sobre essas dimensões são significativos. 

Foi possível olhar os avanços e as limitações da sustentabilidade na hotelaria e 

compreender quais são as práticas, os problemas que elas externalizaram, tanto do ponto de 

vista gerencial como operacional, e fazer um mapeamento desse universo. As experiências 

relatadas oferecem insights para pensar que ações podem ser desencadeadas para que o “vir a 

ser” avance e a prática dos profissionais, em qualquer dos níveis hierárquicos, não seja 

circunscrita somente à dimensão ambiental. 

Pode-se dizer que a pesquisa apresenta um retrato do que é, hoje, a sustentabilidade na 

hotelaria, cujas práticas podem ser vistas com duas faces, uma pessimista e outra otimista. Não 

se pode afirmar que a hotelaria esteja à margem das práticas orientadas para sustentabilidade, 

porque há pesquisas, tanto nacionais como internacionais que apontam preocupação sobre a 

questão, há reflexões e competências desenvolvidas e exemplos de práticas  como: a contratação 

de pessoas da comunidade, cuidados com o entorno, preservação de áreas naturais, e até mesmo 

contratação de profissionais especialistas  para pensar a questão da sustentabilidade já na 

implantação do hotel (entrevistados OR-44 e OR-49).  

Quanto ao desenvolvimento de competências, observou-se ao longo da investigação, a 

ausência de estudos que tratassem do referido conceito voltado para sustentabilidade, seja como 
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tendência ou até mesmo necessidade, lacuna essa que reforça a contribuição teórica desta 

pesquisa que por meio de um olhar interpretativista, qualitativo sobre a prática de 115 hoteleiros 

aprofundou a compreensão sobre a visão de mundo e a concepção de sustentabilidade desse 

cenário profissional. . 

As reflexões aqui desenvolvidas podem servir como uma rota quando se pensa na 

hotelaria, nas entidades representativas, na formação do hoteleiro, no contexto do hotel, nos 

outros envolvidos e ferramentas. Todo o esforço aqui empreendido ajuda a pensar não só como 

desenvolver práticas, mas “melhores” práticas. Não que as práticas hoteleiras estejam 

inadequadas, mas ainda uma prática que, para vir a ser o que se espera de uma hotelaria 

orientada para sustentabilidade, tem ainda um percurso a desenvolver. Nesse sentido, as 

análises e discussões desenvolvidas nesta tese podem inspirar novas ações/práticas. 

Do ponto de vista metodológico, a decisão de olhar as experiências vividas a partir de 

uma ampla gama de entrevistados por meio de realização de entrevistas abertas e vinhetas, com 

respostas por escrito e online, se mostrou pertinente, uma vez que permitiu a recolha de vasto 

material, cujo conteúdo possibilitou uma dimensão mais ampla de investigação do cenário 

escolhido, se comparado à opção por entrevistas face-a-face concentradas em um tipo de hotel 

com poucos hoteleiros. Ao mesmo tempo as vinhetas também se mostraram uma estratégia 

relevante porque permitiram confrontar o conteúdo das entrevistas com o posicionamento dos 

hoteleiros frente a situações desafiadoras que exigiam tomada de decisão e análise sobre um 

determinado problema na hotelaria voltado à sustentabilidade. Futuros estudos podem se 

inspirar e dar sequência ao percurso metodológico percorrido por esta pesquisa.  

Se por um lado a pesquisa contribuiu no sentido de trazer a visão de um amplo número 

de entrevistados, por outro, o fato de as entrevistas não ocorrerem face-a-face trouxeram 

evidentes limitações, pois algumas questões não puderam ser aprofundadas como seria o 

desejável, caso a mesma estivesse ocorrendo de forma presencial. 

Não ter “ouvido” os profissionais que atuam na base da estrutura dos hotéis, como 

camareiras, auxiliares etc., representantes do mercado e associações relacionadas à hotelaria, 

mostrou-se um outro fator limitador do estudo que pode ficar como sugestão para pesquisas 

futuras nessa direção.  

Por serem recentes as pesquisas em relação à sustentabilidade na hotelaria, estas 

encontram-se fragmentadas, dessa forma é importante que a agenda de pesquisa busque integrar 

o conceito (JONES; HILLIER; COMFORT, 2016). Ainda há lacunas a serem preenchidas, 
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principalmente quanto à integração e abrangência da sustentabilidade como tema de pesquisa. 

Quando se chega ao final de um estudo tão amplo e instigante, alguma questão inevitavelmente 

vem à tona e aqui estão colocadas com o intuito de mobilizar novos questionamentos com 

relação a sustentabilidade, competências no contexto da hotelaria: Que estratégias de formação 

poderiam ser exploradas pelas organizações? Que pensam os gerentes gerais sobre as práticas 

orientadas para sustentabilidade?  Quais os caminhos a serem percorridos por um profissional 

que possui competências orientadas para sustentabilidade com maior abrangência? Quais as 

potencialidades e os limites das práticas orientadas para sustentabilidade na hotelaria? Será que 

a prática está mais na operação e por esse motivo os relatos sejam em maior frequência? O 

envolvimento da gestão é diferente? Se a pratica está mais presente no setor operacional, será 

que estes estão em constante processo de desenvolvimento de competências? Quando o 

profissional está na gestão e passou pela operação, será que a competência foi desenvolvida? E 

em que âmbito ela evolui?   
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Apêndice A 
Roteiro de Entrevista Digital 

Prezado hoteleiro, 
 
Esta entrevista digital faz parte da coleta de dados para elaboração da pesquisa de campo do 
meu Doutorado em Administração de Empresas, cursado na Universidade Presbiteriana 
Mackenzie cujo tema aborda as práticas voltadas para sustentabilidade na hotelaria e 
desenvolvimento de competências. 
Destaco que por questões éticas e de sigilo não serão apresentadas/utilizadas as informações 
que permitam a identificação dos participantes da pesquisa, bem como os empreendimentos no 
qual atuam. 
Desde já agradeço sua preciosa participação. 
Me coloco à disposição para contato ou esclarecimento de dúvidas. 
Atenciosamente, 
Cláudia Martins Pantuffi 
Cel. (11) XXXXXX 
E-mail: XXXXXXX 
 
Gênero ( ) masculino  (     ) feminino 
Idade: ______________ 
Formação Acadêmica (curso): _______________ 
(   ) tecnólogo     (    ) bacharel 
Tempo de formado: _______________ 
Pós-Graduação: ________________ 
(   )  completa      (   ) cursando 
Tempo de experiência profissional na hotelaria: ________________ 
Área em que atua: __________________ 
Cargo atual: _______________  
Hotel em que atua: 
(   )  rede       (    ) nacional         (    ) internacional 
(   ) independente 
Estado em que hotel se localiza: _____________ 
  

1. O que significa sustentabilidade para você? 
 

2. Na sua vida cotidiana, você desenvolve ações sustentáveis? Se sim descreva as ações. 
Caso não, por quê?  

 
3. O que significa para você ser um hoteleiro sustentável? 

 
4. Quais são as competências de um hoteleiro sustentável? 

 
5. Na sua concepção, o que caracteriza um hotel como sustentável?  

 
6. Você considera que a hotelaria causa impacto frente as questões relacionadas a 

sustentabilidade? Se sim, relate como. 
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7. Você recebe ou recebeu algum tipo de formação (treinamento, palestra etc.) quanto a 
sustentabilidade? Se sim qual? A iniciativa foi pessoal ou da organização?  
 

8. Você participa ou participou de algum projeto e/ou atividade que foram importantes 
para sua aprendizagem sobre sustentabilidade? Qual (is) detalhe. 
 

9. Conte as suas práticas de sustentabilidade na sua rotina de trabalho. 
 

10. Como as práticas apresentadas estão relacionadas com as políticas e ações de 
sustentabilidade do hotel? 
 

11. Essas práticas envolvem uso de ferramentas? Se sim detalhe. 
 

12. Você já vivenciou alguma situação envolvendo questões relacionadas as práticas 
sustentáveis? Qual foi o encaminhamento dado a situação? 
 

13. Você vivenciou alguma situação relacionada as práticas sustentáveis, na qual foi 
necessário algum tipo de inovação ou improviso?  
 

14. Houve depois disso alguma alteração no procedimento oficial do hotel?  
 

15. Toda sua vivência com sustentabilidade no hotel vem gerando alguma mudança na sua 
vida profissional e pessoal? 
 

16. Quais são as ações e/ou políticas relacionadas à sustentabilidade praticadas no hotel 
em que você atua? 
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Apêndice B 
Vinhetas 

Prezado hoteleiro,  
Gostaria de agradecer sua colaboração respondendo a entrevista digital, foi muito importante para o 
sucesso de minha pesquisa e consequentemente minha tese do doutorado. 
Nesta última etapa gostaria mais uma vez de contar com sua colaboração. 
As histórias a seguir ilustram situações que envolvem sustentabilidade. Analise-as considerando as 
informações e as perguntas realizadas. 
Mais uma vez muito obrigada. 
Um abraço 
Cláudia 
Cel.XXXXX 
e-mail: XXXX 
 
Vinheta 1 
Você foi contratado para participar da implantação de um resort na 
região Norte do país, em uma cidade pequena com forte apelo da 
natureza e que ainda não conta com faculdades. Nesta cidade, há 
predominância de pousadas. Os profissionais que atuam no setor 
hoteleiro têm perfil condizente com este tipo de hospedagem. Um 
de seus desafios é montar as equipes de trabalho desse resort.  
Quais serão suas ações e estratégias para vencer o desafio de montar 
as equipes? 
 

 Resposta  

Vinheta 2 
Você atua na área de eventos de um grande hotel localizado em uma 
capital com perfil de negócios. Boa parte das receitas do 
empreendimento tem origem desse departamento. Uma 
organização de grande porte do setor de cosméticos, reconhecida 
nacionalmente por sua preocupação com sustentabilidade, fechou, 
pela primeira vez neste hotel, um evento, envolvendo a utilização 
das salas, alguns quartos para apoio, coffee breaks e refeições. Para 
negociação, foram utilizados os procedimentos de rotina. Destaca-
se que, como se tratava de uma primeira venda, o preço foi atrativo 
para o cliente, com vistas em fidelizá-lo. Poucos dias antes do 
evento, a organização contratante retomou o contato para checar 
alguns pontos. Neste, foram solicitados vários itens que o hotel não 
possuía. Todos os itens estavam ligados a cultura e valores 
relacionados à sustentabilidade por parte da contratante, dentre 
eles: materiais de escritório reciclados, redutores de vazão de água, 
lâmpadas econômicas, refeições preparadas com alimentos 
orgânicos, produtos biodegradáveis, entre outros. Para atender à 
demanda do cliente, há necessidade de adequar várias práticas do 
hotel e há custos envolvidos, o que impacta diretamente na receita 
do evento. 
Como gestor desse departamento como você gerenciaria esta 
situação: quanto ao cliente; quanto à receita decorrente do evento e 
quanto as políticas do hotel? 
 
 

Resposta: 
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Vinheta 3 
A separação de lixo reciclável, é uma prática adotada pela maioria 
dos hotéis que envolve custo, treinamento e participação dos 
funcionários. De forma geral, as camareiras são responsáveis por 
essa coleta, estas possuem equipamentos e locais apropriados para 
realizar a tarefa. Todavia não há nenhuma fiscalização ou manual 
com orientações sobre como proceder. Com a falta de tempo e 
correria de alguns dias, a coleta não era feita e, paulatinamente, 
tornou-se uma atividade que não era praticada de forma correta, 
bem como não havia colaboração de outras equipes. O hotel, para 
conscientizar todos os funcionários, implantou equipes mistas para 
a atividade, as quais seriam responsáveis pela tarefa por uma 
semana, e eram compostas por profissionais de todos os níveis. Na 
semana em que o gestor de hospedagem deveria participar, este 
informou para o responsável pelo projeto, que não poderia fazê-lo, 
pois tinha coisas mais importantes para acompanhar. 
Como você avalia a postura desse gestor? 
Na posição de gerente geral desse empreendimento como você 
conduziria essa situação? 
 

Resposta 

Vinheta 4 
O hotel X está passando por um processo interno incentivado pelo 
gerente geral, o qual visa promover a conscientização e a adoção de 
práticas sustentáveis. As principais práticas adotadas se relacionam 
ao consumo de energia e água e coleta seletiva. O gerente, por 
iniciativa própria, realizou um orçamento e elaborou um projeto 
para implantação de energia solar. O investimento para implantação 
do projeto era de aproximadamente 50 mil reais. Na reunião de 
acionistas e diretoria, ele, muito motivado, apresentou sua proposta. 
Os participantes da reunião não se mobilizaram com a iniciativa e 
argumentaram que, se o capital estivesse disponível, investiriam em 
projetos que trouxessem lucro, como, por exemplo, a ampliação do 
espaço para eventos. Frente à reação da direção, o gestor ficou sem 
argumentos, não conseguindo expor com clareza os estudos 
realizados com a projeção de retorno do investimento (adaptado 
Novaes, 2012). Você concorda com os Diretores? Por que? 
Como você agiria no lugar do gestor que elaborou a proposta? 
Que argumentos você usaria para favorecer a adoção da proposta? 
 

 Resposta 

Vinheta 5 
O engajamento dos hóspedes nas práticas sustentáveis tem se 
tornado cada vez mais importante para seu sucesso, pois, muitas 
dessas práticas, como a troca de toalhas e consumo de energia e 
água, envolvem a participação e a conscientização desses 
hóspedes. Muitos hotéis substituíram chaves comuns por cartões 
magnéticos que, ao serem inseridos no dispositivo interno do 
quarto, habilitam a eletricidade do quarto, permitindo que sejam 
acionadas luzes, TV e ar condicionado. Quando o hóspede não se 
encontra no quarto, o suprimento de energia é retirado, uma vez 
que o cartão não está no dispositivo. Há relatos que, mesmo com 
essa medida, há hóspedes que inserem no dispositivo cartões de 
material semelhante ao utilizado pelo hotel para, por exemplo, 

Resposta: 
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manter o ar condicionado ligado durante a sua ausência. (Adaptado 
Novaes, 2012) Se você fosse gerente de um hotel, no qual esses 
fatos ocorressem, como você agiria? 
 
Vinheta 6 
Você estava participando de dois processos seletivos nos hotéis X 
e Y. Foi aprovado em ambos, porém optou por trabalhar no hotel 
Y, pois, durante o processo seletivo você constatou que este hotel é 
atuante quanto às práticas sustentáveis, o que vai de encontro aos 
seus valores. Dentre as práticas, a que mais chamou sua atenção foi 
a possibilidade de participar de ações junto à comunidade, mesmo 
no horário de expediente. O processo interno para essa ação, 
envolvia inscrição e negociação com a gestão para identificar 
melhor dia e horário e posterior liberação para atividade. A lista de 
voluntários foi emitida e, para sua surpresa, o seu nome não estava 
nela. Na busca de solucionar o que era considerado um engano, 
você se dirigiu ao departamento responsável e soube 
(extraoficialmente) que aquilo havia ocorrido por intervenção de 
seu gestor que não autorizou sua liberação. 
Você concorda com o gestor? Por que? 
Se você fosse esse funcionário, como você agiria? 
 

Resposta: 

Vinheta 7 
Você se tornou o responsável por um hotel localizado na região X, 
que se caracteriza por altos índices de prostituição infantil e de 
jovens sem oportunidade de adquirir experiência profissional, 
gerando violência na região e entorno. Para o hotel, a consequência 
direta tem sido a baixa ocupação. Ao tomar conhecimento dessa 
situação, você constatou que ações devem ser adotadas para 
reverter o quadro. Quais seriam essas ações? 
 

Resposta 
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Apêndice  C   
Caracterização dos entrevistados 

Hotel Independente 

Gestão 

Identificação Cargo Área gêner
o 

idade Formação 
acadêmica  

Tempo  
formado 

Pós-
graduação 

experiência Localização entrevista Vinheta 

GI -1  Coord. De 
Grupos & 
Reservas 

Reservas  F 31 Bel. Hotelaria 10 Adm. 
Ênfase em 
Marketing 

 11 São Paulo Sim Não 

GI-2  Gerente Geral   Gerência  F 28 Bel. Hotelaria 7 Adm. de 
Empresas 

9 São Paulo Sim Sim  

GI-3  Coordenadora 
de Eventos 

Comercial/V
endas 
Eventos 

F 31 Bel. Hotelaria 8 Não 10 São Paulo Sim Não 

GI-4  Coordenador 
de RH 

Recursos 
Humanos 

F 33 Psicologia 10 Não 9 São Paulo Sim Sim  

GI-5  Coordenadora 
de Eventos 

Eventos F 28 Bel. Hotelaria 7 Adm. de 
Empresas  

9 São Paulo Sim Sim 

GI-6  
 

Gerente de 
recepção 

Hospedagem M 30 Bel. Hotelaria 4 Não 9 Minas 
Gerais 

Sim Sim  

Fonte: A autora, 2017. 

Operação 

Identificação  Cargo Área gênero idade Formação 
acadêmica  

Tempo 
de 
formado 

Pós-
graduação 

experiência Localização Entrevista Vinheta 

OI-1  Recepcionista 
Sr. 

Hospedagem F 26 Bel. Hotelaria 5 Não 8 Irlanda Sim Não  

OI-2  Recepcionista  Hospedagem F 23 Bel. Hotelaria 2 Não 5 São Paulo Sim Sim 
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OI-3  Executiva de 
Contas Sr. 

Comercial F 29 Bel. Hotelaria 7 Não 11 São Paulo Sim Sim 

OI-4  Recepcionista 
Bilingue 

Hospedagem M 23 Bel. Hotelaria 
(cursando) 

- Não 2  Rio de 
Janeiro 

Sim Sim 

Fonte: A autora, 2017. 

Hotel Rede 

Gestão 

Identificação Cargo Área Gêner
o 

idade Formação 
acadêmica  

Tempo 
formado 

Pòs-
graduação 

Experiência Localização Entrevista Vinheta 

GR-1  Supervisor 
Noturno 
(Recepção) 

Hospedagem  M 34 Bel. Hotelaria 6 Não 12 São Paulo Sim Não 

GR-2  Gerente de 
Contas 

Vendas M 28 Bel. Hotelaria 7  Não 8 São Paulo 
Bahia 

Sim Não 

GR-3  Supervisora de 
Eventos 

Eventos F 29 Bel. Hotelaria 7 Adm. de 
Empresas  

9 São Paulo Sim Não 

GR-4  Supervisora 
SPA 

SPA F 28 Bel. Hotelaria 5 Não 8 Rio de 
Janeiro 

Sim Não 

GR-5  Gerente de 
Projetos 

Planejament
o – hotéis 

F 29 Bel. Hotelaria 7 Não 9 São Paulo Sim Não 

GR-6  
 

Coordenadora 
de Eventos 

Eventos F 27 Bel. Hotelaria 6 1/2 Não 7 São Paulo Sim Não 

GR-7  
 

Gerente Geral Gerência F 33 Bel. Hotelaria 11 Hotelaria 
Hospitalar 
MBA 
Gestão 
Empresaria
l 

13 Paraná Sim Sim  

GR-8  
 

Gerente 
Assistente de 
treinamento e 
desenvolviment
o 

RH – 
Treinamento 
e 
desenvolvim
ento 

M  28 Bel. Hotelaria 7 Não 8 Rio de 
Janeiro 

Sim Não 
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GR-9  Coordenador de 
Grupos & 
Eventos 

Eventos M 31 Administração 
Hoteleira 

9 Cursando  12 São Paulo Sim Sim  

GR-10  
 

Gerente de 
Recepção 

Hospedagem F 29 Bel. Hotelaria 7 MBA  8 França Sim Sim  

GR-11  Coordenador de 
Eventos 

Eventos M 26 Bel. Hotelaria 4 Gestão de 
Marketing 
(cursando) 

8 São Paulo Sim Sim  

GR-12  Revenue 
Manager 

Revenue 
Management 

M 28 Bel. Hotelaria 6 Master of 
Manageme
nt in 
Hospitality 

9 São Paulo Sim Não  

GR-13  Supervisora Sr. 
de Recepção 

Hospedagem  F 30 Tec. Gestão de 
Eventos e Tec. 
Gestão da 
Qualidade 

3 Não 12 São Paulo Sim Não 

GR-14  Governante Hospedagem M 38 Tec. Hotelaria 6 meses Não 18 São Paulo Sim Sim 
GR-15  Controller Controladori

a 
M 47 Ciências 

Contábeis 
4 MBA – 

Auditoria 
12 São Paulo Sim Não 

GR-16  Coordenadora 
de Vendas 

Comercial F 24 Bel. Hotelaria 3 Não 4 São Paulo Sim Não 

GR-17  Gerente de 
Eventos e 
Convenções 

Eventos F 28 Bel. Hotelaria 6 Não 10 São Paulo Sim Sim 

GR-18  
 

Gerente de 
Contas 

Comercial M 36 Tec. Hotelaria 1 Não 14 São Paulo Sim Sim  

GR -19  Gerente 
Assistente de 
Atendimento ao 
hóspede 

Hospedagem M 34 Tecnologia 14 Não 10 São Paulo Sim Sim 

GR-20  Gerente de 
Alimentos e 
Bebidas 

A&B F 27 Bel. Hotelaria 6 Não 8 São Paulo Sim Sim 

GR-21  Supervisora de 
Reservas 

Hospedagem F 26 Bel. Hotelaria 4 MBA 
Gestão de 
Marketing 

7 São Paulo Sim Não 



277 

 

GR-22  Supervisora de 
Reservas  

Reservas  F 26 Bel. Hotelaria 4 Não 4 São Paulo Sim Não 

GR-23  
 

Coordenadora 
de Eventos 

Eventos F 28 Bel. Hotelaria 7 Gestão de 
Negócios e 
Serviços 

8 São Paulo Sim Sim 

GR-24  Supervisor de 
restaurantes 

A&B M 32 Bel. Adm. 
Hoteleira e Tec. 
Gastronomia 

5 Não 6 São Paulo Sim Não 

GR-25  Coordenadora 
de Eventos 

Eventos F 28 Bel. Hotelaria 7 Gestão 
Ambiental 

5 São Paulo-  Sim Sim 

GR-26  Maitre 
Executivo 

A&B M 35 Tec. Hotelaria 13 Gestão de 
Negócios 
em 
Serviços 
de 
Alimentaç
ão 

15 São Paulo  Sim Não 

GR-27  Governanta  Governança F 28 Bel. Turismo 8 Gestão da 
Qualidade 

10 São Paulo Sim Não 

GR-28  Chef Executivo A&B M 41 Tec. 
Gastronomia 

14 Não 15 São Paulo Sim Não  

GR-29  Líder de Turno -
recepção 

Hospedagem F 25 Bel. Hotelaria 2 Não 4 São Paulo Sim Não 

GR-30  Supervisora de 
Andares 

Hospedagem 
– 
Governança 

F 29 Bel. Hotelaria 8 Não 10 São Paulo Sim Não 

GR-31  Supervisora de 
Recepção 
/Gerente de 
Plantão 

Hospedagem F 32 Bel. Hotelaria 
Tec. Marketing 

5 Não  9 Rio de 
Janeiro 

Sim Não  

GR-32  Supervisor de 
Recepção 

Hospedagem M 24 Tec. Hotelaria 4 Sim não 
informou 
curso 

6 São Paulo Sim Não 

GR-33  Gerente Geral Gerência F 28 Bel. Hotelaria 7 Gestão de 
Vendas  

10 São Paulo Sim Não 
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MBA -
Gestão 
Empresaria
l  

GR-34  Gerente de 
Hospedagem 

Hospedagem F 30 Tec. Hotelaria 10 Gestão 
Empresaria
l 

10 Amazonas Sim Não 

GR-35  Chefe de 
Andares 

Governança M 38 Bel. Lazer e 
Turismo 

Cursando Não 13 São Paulo Sim Não 

GR-36   Gerente Geral  M 43 Bel. Turismo 15 Não 17 Rio de 
Janeiro 

Sim Não 

GR-37  Gerente de 
Concierge 

Hospedagem F 29 Bel. Hotelaria 7 Não  10 Estados 
Unidos 

Sim Sim 

GR-38  Coordenador 
A&B  

A&B M 29 Tec. Sommelier 4 Cursando 4 Bahia Sim Não 

GR-39  Coordenadora 
de Eventos 

Eventos F 35 Bel. Hotelaria 13 Gestão de 
negócios 
em MKT 

14 São Paulo- 
Atibaia 

Sim Não 

GR-40  
 

Gerente de 
Eventos Jr. 

Eventos M 25 Bel. Hotelaria 3 Não 8 São Paulo Sim Não 

GR-41  
 

Gerente de 
A&B 

A&B F 45 Tec. Hotelaria 23 Nutrição 
Humana e 
Saúde 

26 Minas 
Gerais  

Sim Sim 

GR-42  Gerente 
Administrativo 
Financeiro 

Controladori
a 

F 39 Administração 
de Empresas 

10 MBA em 
Controlado
ria e 
Finanças 

20 São Paulo Sim Sim 

GR-43  
 

Governanta Hospedagem F 31 Bel. Turismo 8 Não 12 Rio de 
Janeiro 

Sim Não 

GR-44  Gerente Geral Gerência M 35 Bel. Turismo 11 Não 12 Mato Grosso 
do Sul 

Sim Não 

GR-45  Gerente Geral Gerência M 34 Adm. De 
Empresas 

11 MBA – 
Gestão 
Empresaria
l 

10 São Paulo  Sim Sim 
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GR-46 
 

Gerente de 
Excelência em 
Serviços 

Hospedagem F 36 Tec. Hotelaria 15 Docência 
Ensino 
Superior 
(cursando) 

14 São Paulo Sim Não 

GR-47  
 

Supervisora de 
recepção 

Hospedagem F 35 Bel. Turismo 10 Cursando  13 Rio de 
Janeiro 

Sim Não 

GR-48  Governanta 
Executiva 

Hospedagem  F 36 Bel. Turismo e 
hotelaria 

14 Não 7 Rio de 
Janeiro 

Sim Não 

GR-49  Gerente Geral Gerência F 38 Administração 
Hoteleira 

16 Phoenix 
University 
– Travel 
University 
Intl. 

17 São Paulo Sim Não 

GR-50  Supervisora de 
andar 

Hospedagem F 23 Tec. Hotelaria 4 Gestão 
Empresaria
l 

3 anos 6m São Paulo Sim Não 

Fonte: A autora, 2017. 

Operação 

Identificação Cargo Área gêner
o 

idade Formação 
acadêmica  

Tempo 
formado 

Pós-
graduação 

Experiência Localização Entrevista Vinheta 

OR-1  Recepcionista Jr Hospedagem M 29 Bel. Hotelaria 4 Não 2 São Paulo Sim Não 
OR-2  Recepcionista 

Bilíngue  
Hospedagem F 24 Bel. Hotelaria 3 1/2 Marketing

– cursando 
5  São Paulo Sim Não 

OR-3  
 

Assistente de 
Eventos 

Eventos F 26 Bel. Hotelaria 4 Não  6 São Paulo Sim Sim 

OR-4  Guest Services Hospedagem 
– recepção 

F 29 Bel. Hotelaria 9 Não 12 Estados 
Unidos 

Sim Sim  

OR-5  
 

Journey 
Ambassador -
recepção 

Hospedagem 
– recepção 

F 30 Bel. Turismo 6 Não 5 São Paulo Sim Não 

OR-6  Assistente 
Reservas 

Vendas/Rese
rvas 

F 22 Bel. Hotelaria 6 meses Não  1 São Paulo Sim Não 

OR-7  Executivo de 
Vendas  

Comercial  M 26 Bel. Hotelaria 3 1/2 Não 3 Bahia Sim Não 
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OR-8  Assistente  Qualidade M 25 Bel. Hotelaria 5 Esporte de 
Aventura 

4 São Paulo Sim Não 

OR-9  Assistente de 
Vendas 

Comercial F 28 Bel. Hotelaria 6 Gestão de 
Negócios 
(cursando) 

9 São Paulo Sim Não 

OR-10  Recepcionista 
/auditor 

Hospedagem  M 29 Bel. Turismo 7 Administra
ção  

11 São Paulo Sim Não 

OR-11  
 

Agente de 
Reservas 

Hospedagem F 29 Bel. Hotelaria 8 Não 8 Rio de 
Janeiro 

Sim Sim 

OR-12  Assistente de 
Gerente 

Gerência F 26 Bel. Hotelaria 4 Não 8 Paraná – 
Curitiba 

Sim Não 

OR-13  
 

Auxiliar de 
Reservas 

Hospedagem F 24 Bel. Hotelaria 2 Não 4 São Paulo Sim Sim  

OR-14  Assistente de 
Reservas 

Hospedagem M 31 Bel. Hotelaria 7 Não 12 São Paulo Sim Sim  

OR -15  Concierge  Hospedagem F 27 Bel. Hotelaria 8 Não 9 São Paulo Sim Não 
OR-16  Agente de 

Reservas 
Hospedagem F 27 Bel. Hotelaria 5 1/2 Administra

ção 
6 São Paulo Sim Sim  

OR-17  Auditor Noturno Hospedagem M 26 Bel. Hotelaria 3 Não 5 São Paulo Sim Não 
OR-18  
 

Concierge Hospedagem F 25 Bel. Hotelaria 2 1/2 Não 5 Flórida – 
EUA 

Sim Não 

OR- 19  Assistente Corporativo 
– 
Inteligência 
de Mercado 

F 29 Bel. Hotelaria 1 1/2 Não 5 São Paulo Sim Não 

OR-20  Recepcionista Hospedagem M 24 Bel. Hotelaria 3 Gestão de 
Pessoas 
(cursando) 

6 São Paulo Sim Sim  

OR -21  Auxiliar de 
Reservas 

Hospedagem M 24 Bel. Hotelaria 1 1/2 Não 2 São Paulo Sim Sim  

OR-22  Assistente de 
Gerência A&b 

A&B M 23 Bel. Hotelaria 1 1/2 Não  5 São Paulo  Sim Sim  

OR-23  
 

Agente Eventos Eventos F 23 Bel. Hotelaria 1 ½ Não 3 São Paulo Sim Sim  

OR-24  Auxiliar de 
Vendas 

Comercial M 24 Bel. Hotelaria 4 Não 7 São Paulo Sim Não 
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OR-25  Recepcionista Hospedagem M 26 Bel. Hotelaria 4 ½ Gestão de 
Negócios  
(cursando) 

6 São Paulo Sim Sim  

OR-26  Recepcionista Hospedagem M 24 Bel. Hotelaria 2 ½ MBA em 
Finanças 
(cursando) 

1 1/2 São Paulo Sim Sim  

OR-27  Assistente de 
Vendas 

Comercial F 24 Bel. Hotelaria 2 1/2 Gestão de 
Marketing 
(cursando) 

6 São Paulo Sim Sim 
 

OR-28  Analista 
Financeiro 

Financeira F 24 Bel. Hotelaria 3 Não 5 São Paulo Sim Sim  

OR-29  Executivo de 
Contas Sr. 

Comercial M 29 Bel. Hotelaria 6 Controlado
ria e 
Finanças 

10 São Paulo Sim Sim  

OR-30   Agente de 
Atendimento  

Hospedagem M 24 Tec. Gestão em 
Turismo 

4 Gestão de 
Pessoas 
(cursando) 

5 São Paulo Sim Não 

OR -31  
 

Auxiliar de 
Reservas 

Hospedagem F 24 Bel. Hotelaria 2 1/2 Gestão 
Empresaria
l 
(cursando) 

Não 
respondeu 

São Paulo Sim Sim  

OR-32  Recepcionista 
Sr. 

Hospedagem F 24 Bel. Hotelaria 4 Administra
ção de 
Empresas 

6 São Paulo Sim Não 

OR-33  Agente de 
Reservas 

Hospedagem F 23 Bel. Hotelaria 1 1/2 Não 3 São Paulo Sim Não 

OR-34  Concierge Hospendage
m 

M 23 Bel Hotelaria 2 1/2 Não 6 São Paulo Sim Não 

OR-35  
 

Atendente de 
Rack 

Hospedagem 
– 
Governança 

F 25 Bel. Hotelaria 4 Não 6 São Paulo Sim Não 

OR-36  Recepcionista Hospedagem F 23 Tec. Hotelaria 1 MBA em 
Gestão de 
Hospedage
m 
(cursando) 

5 São Paulo Sim Não 
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OR-37  Analista de 
Receitas 

Gerenciame
nto de 
Receitas 

F 27 Bel. Hotelaria 4 1/2 Administra
ção - 
cursando 

6 São Paulo Sim Não 

OR-38  
 

Recepcionista Pl Hospedagem 
Recepção 

M 24 Bel. Hotelaria 2 Não  6 São Paulo Sim Não 

OR-39  Recepcionista 
Jr. 

Hospedagem 
Recepção 

F 24 Bel. Hotelaria 4 Não 6 São Paulo Sim Sim  

OR-40  Mordomo  Hospedagem
- governança 

F 31 Tec. Hotelaria 5 Não 6 São Paulo Sim Não 

OR-41  Assistente de 
Cadastro 

Cadastro F 28 Bel. Hotelaria 3 Gestão em 
Meios de 
Hospedage
m 
(cursando) 

3 São Paulo Sim Sim  

OR-42  Recepcionista Hospedagem F 25 Bel. Hotelaria 4 Não 6 São Paulo Sim Não 
OR-43  Assistente de 

Vendas 
Comercial F 25 Bel. Hotelaria 3 Não 6 São Paulo Sim Sim  

OR-44  Consultora 
Interna de 
Novos Negócios 

Desenvolvi
mento de 
negócios 

F 25 Bel. Hotelaria 4 Master em 
Marketing 

6 São Paulo Sim Não 

OR- 45  
 

Concierge Hospedagem F 28 Bacharel 
Turismo 
Tecnólogo em 
Eventos 

2 Não 7 São Paulo Sim Não 

OR-46  Mordomo Jr. Hospedagem
- governança 

F 22 Bel. Hotelaria 2 Cursando – 
Administra
ção de 
Empresas 

5 São Paulo Sim Não 

OR-47  Assistente de 
Gerencia 

Gerencia M 24 Bel. Hotelaria 2 Não 7 Rio de 
Janeiro 

Sim Não 

OR-48  Agente de 
Atendimento 

Central de 
serviços 

F 23 Bel. Turismo 
(cursando) 

- Não 1 São Paulo Sim Não 

OR-49  
 

Consultora Pl Consultoria 
ambiental 

F 25 Gestão 
Ambiental  

3 Não 3 Rio de 
Janeiro 

Sim Não 
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Engenharia 
Ambiental 
(cursando) 

OR-50  Recepcionista Pl Hospedagem M 28 Engenharia 
Ambiental 
(cursando) 

- Não 4 São Paulo Sim Sim  

OR-51  Guest Relations Hospedagem F 21 Letras 
(cursando) 

-  Não 3 São Paulo Sim Não 

OR-52  Assistente de 
vendas 

Comercial F 24 Bel Hotelaria 4 Não 1 São Paulo Sim Não 

OR-53  Recepcionista Hospedagem F 22 Tec. Hotelaria 2 Administra
ção de 
Empresas 

3 São Paulo – 
Campinas 

Sim Não 

OR-54  
 

Recepcionista Hospedagem M 21 Bel. Hotelaria 
(cursando) 

 - Não 3 São Paulo Sim Não 

OR-55  
 

Auxiliar de 
reservas 

Reservas F 20 Bel. Hotelaria 
(cursando) 

-  Não 3 São Paulo Sim Sim  

Fonte: A autora, 2017. 

Legenda: 

OR = cargo operacional que atua em Rede Hoteleira 

GR = cargo gerencial que atua em Rede Hoteleira 

OI= cargo operacional que não atua em Rede Hoteleira (hotel independente) 

GI = cargo gerencial que não atua em Rede Hoteleira (hotel independente) 

 

 

 

 


