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RESUMO 
 
 

O objetivo desta pesquisa foi mapear as competências gerenciais presentes nos 

gerentes de hotelaria de selva do Estado do Amazonas. Para a construção da 

fundamentação teórica buscou-se resgatar o período que revela a origem, evolução 

e a forma dinâmica como a competência se manifesta, resultante da ação do 

indivíduo. A abordagem metodológica foi a da pesquisa qualitativa, a estratégia 

adotada foi a do estudo de casos múltiplos. A coleta de dados foi obtida a partir da 

entrevista em profundidade com roteiro semi-estruturado realizada com gerentes de 

quatro hotéis de selva localizados na região metropolitana do Estado do Amazonas. 

A técnica de análise e interpretação de dados foi à categorização. As competências 

mobilizadas pelos gerentes foram organizadas em três dimensões, a saber: as 

competências relacionadas às características pessoais; as competências relativas à 

gestão e as competências que dizem respeito ao contexto do negócio apresentados 

em matrizes de experiência individual. Através da análise interpretativa dos 

resultados identificou-se que as competências mobilizadas pelos gerentes de 

hotelaria de selva estão relacionadas à compreensão de múltiplos saberes 

revelando uma maior interação com o contexto do negócio. 

 

Palavras-chave: Competências em ação. Competências gerenciais. Hotelaria de 

selva.  



ABSTRACT 

 

 

The objective of this research was to map the managerial skills of rainforest hotel 

managers in the State of Amazonas. For the theoretical background, it seeks to 

revive the period that reveals the origin, evolution, and dynamic form in which these 

skills are manifested, as the result of the actions of the individual. The 

methodological approach was qualitative research, adopting the strategy of a multiple 

case study. Data were collected by means of in-depth interviews with a semi-

structured script, carried out with managers of four rainforest lodges located in the 

metropolitan region of the State of Amazonas. The technique used to analyze and 

interpret the data was categorization. The managers‟ skills were organized in three 

dimensions: personal skills, management-related skills, and skills relating business 

context, which were presented in matrices of individual experience. Through 

interpretative analysis of the results, it was identified that the competencies used by 

rainforest hotel managers are related to the understanding of multiple knowledge, 

revealing a greater interaction with the business context.  

Keywords: Competences in action. Managerial skills. Rainforest Hospitality. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização do tema e delimitação do problema 

 

A discussão dos autores para o entendimento do conceito de competência 

estende-se ao longo das décadas e duas correntes de pensamento que divergem 

entre si são vistas como ponto central do debate. A primeira é a corrente americana 

que teve Henry Mintzberg como seu precursor na década de 60. A outra é a corrente 

francesa que preconiza a competência como algo que se manifesta na ação do 

individuo frente a eventos. (LE BOTERF, 2003). 

Nos estudos desenvolvidos entre as décadas de 70 a 90, especialmente por 

autores de origem norte-americana percebe-se uma inclinação a compreensão da 

competência como um conjunto de qualificações que concede ao indivíduo um 

desempenho superior em um trabalho, afirmando que a competência está 

diretamente relacionada ao volume de qualificação que o individuo possui. Este 

conceito tem como seus principais defensores. (MCCLELAND, 1973; BOYATZYS, 

1982; SPENCER, 1993).  

Le Boterf (2003) contesta esta definição ao afirmar que a competência está 

mais relacionada com a capacidade de o indivíduo saber ser e saber mobilizar 

recursos pessoais e do meio. Para ele a competência se manifesta na ação. Nos 

anos seguintes outros trabalhos foram realizados e partilham da mesma convicção, 

dentre eles pode-se mencionar os estudos que dizem respeito à lógica da 

competência proposta por Zarifian (2001) e no Brasil damos destaque para o 

trabalho de Fleury e Fleury (2001). 

O caráter complexo e dinâmico do mundo organizacional exacerbou o estudo 

a respeito do conceito de competência, intensificando o debate no meio acadêmico. 

Entretanto, o debate foi ampliado e levado ao ambiente empresarial, visto que as 

organizações tem se apropriado do termo, numa perspectiva mais estratégica. 

(RUAS et al., 2010). 
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No meio acadêmico, entre 2000 e 2004, foram publicados 51 artigos 

científicos nos principais periódicos de administração que abordam o tema 

competência de forma direta ou indiretamente. O centro da discussão revela a 

complexidade para a aplicação do conceito de competência, frente à suposta 

singeleza do tema. (RUAS et al., 2005). 

Já o debate no meio empresarial expõe a tentativa de compreender o uso do 

conceito de competência pelas organizações e seus impactos na gestão das 

pessoas. Nesse contexto o desafio das empresas é identificar no mercado de 

trabalho, profissionais competentes o que significa ir além não só de um estoque de 

formação acadêmica, como também de capacitação profissional. (RUAS et al., 

2010). O conceito de competência em ação está relacionado com a predisposição 

do indivíduo de agregar valor à organização e sua capacidade de entrega de forma 

independente do cargo. (LE BOTERF, 2003; ZARIFIAN, 2001). 

Por vezes a compreensão a respeito do termo competência tem sido 

confundida com qualificação. Entre os fatores que levam o indivíduo a agir com 

competência diante das situações que se apresentam, está a noção de serviço, que 

é a compreensão da importância do atendimento as necessidades e expectativas do 

cliente com rapidez.  (ZARIFIAN, 2001). É nesse contexto de estar preparado para 

enfrentar diferentes situações que se apresenta o conceito de competência, para 

promulgar as novas ações requeridas dos profissionais.  

As organizações não são estáticas, elas mudam constantemente, em 

resposta as influências do ambiente. Por esse motivo é importante que as empresas 

tenham a frente das equipes gerentes capazes de – saber agir, de acordo com cada 

situação. O papel gerencial ganha destaque no enfrentamento de situações 

inesperadas. O gerente precisa ter iniciativa e ser capaz de assumir 

responsabilidades, o tempo de resposta para a solução de um problema deve ser 

reduzido para que se garanta o atendimento às necessidades do cliente.   

(ZARIFIAN, 2001). 

O setor turístico é um dos segmentos na prestação de serviço ao consumidor 

em plena expansão e envolve atividades como eventos, hospedagem, viagens, 

alimentação. A forte competitividade na atividade turística é um fator que preocupa a 
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muitos gestores, pois o investimento feito em estrutura física e tecnológica não é 

determinante para garantir o sucesso do negócio, e sim as pessoas, que são o 

grande diferencial na prestação de serviços de qualidade, por isso a 

profissionalização de pessoal é essencial. Para Ruschmann (2004, p.4): “[...] os 

destinos turísticos devem oferecer, além de infra estrutura e atrativos, uma gama de 

profissionais competentes que ajudem o visitante na busca por interação com o meio 

ambiente.”  

Um dos desafios do mercado de turismo é a gestão de pessoas, alicerçada 

em estratégias de recursos humanos direcionadas a priori para a formação de 

profissionais detentores de competências técnicas e humanas. De acordo com 

Pimenta (2004) algumas características envolvem a formação e a capacitação do 

profissional de turismo: conhecimento em cultura geral, ou seja, entender um pouco 

sobre história, geografia, atualidades, etc.; conhecimentos específicos da área de 

atuação (recepção, governança, alimentos e bebidas, etc.); e qualidades pessoais 

como autocontrole, flexibilidade, trato pessoal, polidez, receptividade. Há outras 

qualidades pessoas que devemos considerar como, adaptabilidade a mudança, 

tomada de decisões, agilidade, tão necessárias à gestão organizacional. 

De acordo como dados do Amazonastur (2012) que publicou a Síntese dos 

Indicadores do Turismo no Amazonas entre os anos de 2003 e 2011, o Estado do 

Amazonas, que é um dos 64 destinos indutores do turismo, recebeu cerca de 

4.238.418 turistas considerando o total de hóspedes da hotelaria urbana e da 

hotelaria de selva, além do fluxo de turistas dos cruzeiros marítimos e turistas 

registrados na temporada de pesca, sendo escolhido como uma das sedes da Copa 

de 2014. 

Segundo CARVALHO (2010), a hotelaria de selva na Amazônia está em 

ascensão, porém, depende de mais investimentos na infra estrutura de seus 

serviços agregados, na qualificação de mão-de-obra disponível, visto que a hotelaria 

de selva tem características diferenciadas da hotelaria urbana. 

 

Dados da Amazonastur (2012) indicam que a oferta hoteleira no Estado do 

Amazonas conta com 479 hotéis sendo que 80 estão na capital compondo a 

hotelaria urbana e 57 são da hotelaria de selva. 
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Considerando o cenário da região amazônica, como um dos principais 

atrativos turísticos do Brasil, optou-se por ampliar a pesquisa a cerca do estudo das 

competências gerenciais direcionado para o setor hoteleiro mais especificamente 

para a hotelaria de selva. A dupla instrumentalização acerca da mobilização das 

competências, proposta nos estudos de Le Boterf (2003) é a base teórica que 

norteia este estudo. 

1.2 Definição da pergunta de pesquisa 

Diante do exposto a proposta da pesquisa é observar as competências 

gerenciais mobilizadas pelos gerentes dos hotéis de selva frente a situações 

impensadas sejam eles proprietários ou funcionários.  

Para isso definiu-se o seguinte questionamento: Quais as competências 

gerenciais apresentadas pelos gerentes da Hotelaria de Selva, no Estado do 

Amazonas? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

Com o intuito de responder a esta pergunta de pesquisa, o presente estudo 

tem por objetivo geral: 

Mapear as competências gerenciais de profissionais que atuam em hotéis de 

selva no Estado do Amazonas. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) descrever os principais eventos enfrentados pelos gerentes na sua atuação 

profissional;  

b) identificar as competências mobilizadas pelos gerentes da hotelaria de 

selva para enfrentar os eventos identificados.  

c) analisar os recursos mobilizados com base na dupla instrumentalização 

proposta por Le Boterf (2003). 
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1.4 Relevância e justificativa do estudo 

A relevância deste estudo está alicerçada na necessidade de compreender as 

competências gerenciais mobilizadas pelos gerentes da hotelaria de selva na gestão 

dos recursos humanos. Castelli (2006) afirma que as necessidades de repouso e 

alojamento dos turistas é responsabilidade primária dos hotéis. Seguido do 

direcionamento dos esforços para o atendimento das expectativas e anseios dos 

clientes, o que remete a noção de serviço descrita por Zarifian (2008), já que frente 

ao dinamismo do mercado, a clientes que decretam respostas mais rápidas e a 

grande demanda por serviços de qualidade. Nesse contexto os gerentes carecem de 

autonomia, e devem ser capazes de assumir responsabilidades na gestão do hotel e 

no enfrentamento dos acontecimentos. 

As pesquisas a respeito da competência no segmento hoteleiro se apresenta 

um tanto limitado, foram identificados apenas os estudos de Teixeira; Morrison 

(2004) que estudaram o processo de aprendizagem dos gerentes por meio da 

analise de competências; Feuerschütte (2006) e Feuerschütte; Godoi (2008) que 

desenvolveram suas pesquisas direcionadas para a compreensão das competências 

empreendedoras no setor hoteleiro na perspectiva da mobilização da ação do 

indivíduo e Carvalho; Silva; Zago (2011) que estudaram a ação dos gerentes de 

hotéis e pousadas da região Nordeste. Tais estudos estão determinados em 

compreender a relevância do papel do gerente nas empresas de hotelaria urbana, 

que trata dos hotéis localizados na capital das cidades. Percebe-se ai uma lacuna, 

devido ausência de estudos a cerca da competência gerencial na hotelaria de selva, 

sendo identificado somente o estudo de Rossetto; Cavalcanti (2007) que descreveu 

o processo de mudança estratégica em dois hotéis de selva do Estado do 

Amazonas. 

Por esta razão se busca contribuir com o estudo das competências presentes 

nos gerentes da hotelaria de selva no Estado do Amazonas. Inicialmente por meio 

de uma longa e extensa pesquisa para a construção do referencial teórico, 

percorrendo a trajetória, desde a origem do conceito de competência, seguindo pela 

apresentação da evolução do mesmo, identificando as diferentes abordagens sobre 

o tema para melhor compreensão da corrente de pensamento francesa, que foi 
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norteadora do desenvolvimento da pesquisa, embasada nos estudos de Le Boterf 

(2003).   

A pesquisa prima pelo estudo das competências humanas, especificamente 

as competências gerenciais mobilizadas frente às diversas situações que se 

apresentam no ambiente de trabalho. Com este escopo, o capítulo 2 ao tratar o 

referencial teórico, versa sobre a origem e evolução do conceito de competência, e 

discorre à acerca das diferentes abordagens e perspectivas dos autores 

pesquisados.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo apresenta-se o quadro teórico de referência, cuja finalidade é 

proporcionar a solidez necessária para o melhor entendimento do argumento da 

pesquisa. Inicialmente são apresentados os principais conceitos de competências, 

discutindo a origem, evolução e principais abordagens, na tentativa de entender 

quais as competências gerenciais fundamentais para a gestão de empreendimentos 

hoteleiros. A seguir, aborda-se a relevância das competências gerenciais no setor 

hoteleiro. 

 

2.1 A Origem 

 

Organização e pessoas estão, concomitantemente, num processo contínuo 

de troca de competências. A empresa utiliza sua estrutura e recursos no 

desenvolvimento das pessoas; e as pessoas, disponibilizam seu aprendizado a 

serviço da organização, gerando-lhe condições para enfrentar novos desafios. Na 

visão de Dutra (2001), a agregação de valor dos indivíduos é sua real contribuição 

para o patrimônio de conhecimentos da empresa, permitindo que ela mantenha suas 

vantagens competitivas ao longo do tempo. 

A respeito do conceito de competencia, a definição mais aceita entre os 

profissionais de recursos humanos nos EUA é a proposta por Richard Boyatzis em 

seu livro The Competence Manager de 1982, no qual ele definiu que a competencia 

é como um traço pessoal, habilidade ou caracteristica do indivíduo e que pode ser 

revelada no desempenho do trabalho. Anos depois Spencer e Spencer (1993) 

propuseram outra definição para competência, para eles a competência é uma 

caracteristica implícita do indivíduo e que está associado ao critério de referência 

eficaz e ou desempenho superior no trabalho ou situação que se apresente.  

Já Hamel e Prahalad (1995) propuseram outra definição que se refere a core 

competence ou competências essenciais que tratam da dimensão estratégica da 

competência, afirmando que competências organizacionais é um conjunto de 

habilidades e tecnologias que permitem às empresas oferecerem benefícios aos 
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seus clientes, e que são necessárias para agregar valor a uma organização. Essa 

definição foi considerada referencial para o novo modelo de gestão que considera a 

sinergia entre a empresa e as pessoas para o alcance dos resultados. Percebe-se 

então um modo novo de compreender a competência e que existe uma relação de 

influência no que diz respeito às competências organizacionais e as individuais. 

(DUTRA, 2001). 

Hamel e Prahalad (1995) consideram três características fundamentais para o 

entendimento da core competence que são: permitir ancorar uma contribuição 

importante ao valor percebido pelo cliente; além de colaborar para que aja uma 

diferenciação da empresa com seus concorrentes, contribuindo ainda com a 

expansão dos negócios da empresa a médio e longo prazo. 

No Brasil, o estudo das competências organizacionais recebeu a contribuição 

de Ruas; Antonello; Boff (2005) que direcionaram esforços para analisar o conceito 

de competência essencial, proposto por Prahalad e Hamel (1990), tais estudos 

tinham como objetivo adaptar tal conceito a uma realidade mais abrangente e menos 

pontual, e que conglomerasse pequenas e médias empresas não ficando apenas 

direcionada às empresas de grande porte e que fossem líderes de mercado.  

A competência é considerada também na perspectiva de sua contribuição 

econômica e social (DUTRA, 2001). Ainda nos anos 80 surgiu o conceito de 

competência, entendido pelas classes empresariais como ideal para demonstrar as 

demandas requeridas pela produção, quando as empresas estavam num pleno 

desenvolvimento tecnológico e reorganização do trabalho, com algumas 

características tendências, tais como: flexibilização da produção, integração de 

setores, multifuncionalidade e polivalência dos trabalhadores e valorização dos 

saberes não ligados ao trabalho prescrito. (RAMOS, 2002). 

Ruas (2000) destaca também que, diante de um mundo de constantes 

mudanças, é preciso investir na compreensão das responsabilidades daqueles que 

assumem o papel gerencial nas organizações. A visão estratégica preocupa-se com 

a formação continuada e à aquisição de competências gerencias contemporâneas. 
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A discussão no meio acadêmico e empresarial a respeito do conceito de 

competência recebe atenção crescente em função de fundamentar as práticas de 

gestão. Na vertente acadêmica, o debate entre teóricos é estimulado pela 

heterogeneidade de pensamentos, enquanto no meio empresarial, a noção de 

competência é vista numa dimensão estratégica como uma alternativa a 

competitividade e por outro lado como primordial na gestão estratégica de pessoas. 

(RUAS et al., 2005). 

Fleury e Fleury (2001) destacam a idéia de que a competência agrega valor 

ao negócio. Entretanto, chamam a atenção para outro aspecto da competência: o 

fato de agregar valor ao indivíduo. A definição de competência que propõem 

considera estes dois aspectos: um saber agir responsável e reconhecido, que 

implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades, que 

agregam valor econômico à organização e valor social ao individuo. Essas 

competências podem ser: do negócio, de técnicas e sociais. Fleury e Fleury (2001) 

corroboram com a idéia de Ramos (2002) ao afirmar que competência é um conjunto 

de conhecimentos, habilidades e atitudes que justificam um alto desempenho, 

acreditando-se que os melhores desempenhos estão fundamentados na inteligência 

e personalidade das pessoas. 

Na atual era do conhecimento, as organizações enfrentam um ritmo 

acelerado de mudanças e que exigem um desempenho superior e funcionários 

competentes. Para fazer frente as estes desafios, as organizações começaram a 

reconhecer a importancia de desenvolver uma politica de recursos humanos eficaz. 

(YUKSEL, 2001) 

Ampliando o debate sobre competência, Market (2002) sugere um conceito 

que aborda as relações complexas entre o mundo do trabalho e a vida. Tendo como 

objetivo principal evidenciar, que sob o prisma de trabalho e de comunicação 

origina-se a produção e a competência do indivíduo. O autor averiguou que o 

conceito de competência envolve a competência técnica e a competência 

comunicativa.   

Já na visão de Bitencourt (2001), o conceito de competência é compreendido 

como o processo sucessivo e articulado de formação e desenvolvimento de 
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conhecimentos, habilidades e atitudes de gestores a partir do intercâmbio com 

outras pessoas no ambiente de trabalho, tendo em vista o aperfeiçoamento de sua 

capacitação, podendo, dessa forma, adicionar valor às atividades da organização e 

da sociedade. 

Ainda refletindo sobre o conceito de competência numa perspectiva mais 

gerencial, Adler (2002) afirma que a atuação gerencial está fundamentada na 

perspectiva estratégica e as suas competências devem estar alinhadas com as 

estratégias organizacionais. Para o autor, as organizações esperam que os seus 

gestores tenham predicados ou características que promoverão as atividades 

estratégicas, táticas e operacionais tão necessárias para se atingir o sucesso 

organizacional. Conforme Adler (2002, p. 41), 

o gestor, então, é impelido constantemente a aperfeiçoar-se nos seus 
recursos de competência e as organizações executam, com alto grau de 
interesse, a procura e formação dos gestores capazes de atender às suas 
necessidades competitivas, investindo grandes esforços na identificação e 
treinamento de talentos profissionais. 

 

Ruas (2000) corrobora ao afirmar que a questão da competência propõe uma 

interação entre as pessoas, seus saberes e capacidades, e as demandas das 

organizações no seu campo de trabalho, em situações que envolvam tanto o 

ambiente interno quanto externo das organizações. O autor ainda afirma que a 

competência gerencial é diz respeito a capacidade do individuo de mobilizar e 

aplicar conhecimentos numa situação especifica.  

Numa perspectiva mais atual, pode-se considerar a abordagem feita por 

Fleury e Fleury (2004, p. 30), ao definir competência como sendo “um saber agir 

responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, 

recursos, habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor social 

ao indivíduo”. 

O destaque no conceito estabelecido por Fleury e Fleury (2004) foi 

demonstrar que a competência só realmente acontecerá no momento que agregar 

algum valor econômico à organização e valor social ao indivíduo. Esse conceito é 

completado e apoiado por Dutra (2001), ao definir a noção de entrega; ou seja, a 
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competência está vinculada à capacidade de entrega do indivíduo, seu 

comprometimento considerando as necessidades da organização.  

No entendimento de Ruas (2000) as competências somente são gerenciais 

quando os conhecimentos, habilidades e atitudes são mobilizados e integrados 

como recursos produzidos para a organização. Dessa forma, as competências só 

podem ser entendidas como competências gerenciais se o gerente for capaz de 

empregá-las para mobilizar os recursos e obter resultados para a empresa, de outra 

forma, esses conhecimentos, habilidades e atitudes são somente competências 

individuais. 

Para Bitencourt (2001), o conceito de competência é compreendido como o 

processo sucessivo e articulado de formação e desenvolvimento de conhecimentos, 

habilidades e atitudes de gestores a partir do intercâmbio com outras pessoas no 

ambiente de trabalho, tendo em vista o aperfeiçoamento de sua capacitação, 

podendo, dessa forma, adicionar valor às atividades da organização e da sociedade. 

Adler (2002) afirma que a atuação gerencial está fundamentada na 

perspectiva estratégica e as suas competências devem estar alinhadas com as 

estratégias organizacionais. Para o autor, as organizações esperam que os seus 

gestores tenham predicados ou características que promoverão as atividades 

estratégicas, táticas e operacionais tão necessárias para se atingir o sucesso 

organizacional. Conforme Adler (2002, p. 41), 

o gestor, então, é impelido constantemente a aperfeiçoar-se nos seus 
recursos de competência e as organizações executam, com alto grau de 
interesse, a procura e formação dos gestores capazes de atender às suas 
necessidades competitivas, investindo grandes esforços na identificação e 
treinamento de talentos profissionais. 

 

Para Ruas (2000), a questão da competência propõe uma interação entre as 

pessoas, seus saberes e capacidades, e as demandas das organizações no seu 

campo de trabalho, em situações que envolvam tanto o ambiente interno quanto 

externo das organizações. O autor ainda afirma que a competência gerencial é diz 

respeito a capacidade do individuo de mobilizar e aplicar conhecimentos numa 

situação especifica.  
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Numa perspectiva mais atual, pode-se considerar a abordagem feita por 

Fleury e Fleury (2004, p. 30), ao definir competência como sendo “um saber agir 

responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, 

recursos, habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor social 

ao indivíduo”. 

O destaque no conceito estabelecido por Fleury e Fleury (2004) foi 

demonstrar que a competência só realmente acontecerá no momento que agregar 

algum valor econômico à organização e valor social ao indivíduo. Esse conceito é 

completado e apoiado por Dutra (2001), ao definir a noção de entrega; ou seja, a 

competência está vinculada à capacidade de entrega do indivíduo, seu 

comprometimento considerando as necessidades da organização.  

Para Le Boterf (2003) uma das características fundamentais da competência 

baseia-se em escolher e combinar um conjunto de saberes em relação a objetivos 

visados, tais como problemas a solucionar, projetos a desenvolver e atividades a 

realizar. 

 

2.2 Evolução 

 

Para McClelland (1973) a competência é uma característica subjacente a uma 

pessoa que pode ser relacionada com desempenho superior na realização de uma 

tarefa ou em determinada situação. Ele diferenciava, assim, competência de 

aptidões, que seria um talento natural da pessoa, que pode vir a ser aprimorado; de 

habilidades, que seriam a demonstração de um talento particular na prática; e de 

conhecimentos, o que a pessoa precisa saber para desempenhar uma tarefa.  

O debate sobre competência surgiu na literatura francesa em meados da 

década de 90, focalizando a competência para o momento da ação, a partir da 

mobilização das capacidades individuais. Autores como Zarifian (2001) e Le Boterf 

(2003) contribuíram para o enriquecimento do conceito apresentando novas 

perspectivas e enfoques.  
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Menciona-se que o vocábulo competência tem vários significados, em 

algumas designações se considera o ambiente do trabalho, como as tarefas, os 

resultados e os erros. Em outras, se considera as características das pessoas que o 

realizam, com os seus conhecimentos, habilidades e atitudes. (MCLAGAN, 1997). 

Outros autores como Le Boterf (2003), Zarifian (2001), Dutra (2004) sugerem que a 

competência é resultante de um trabalho individual. 

Para McClelland (1973) a competência é uma característica subjacente a uma 

pessoa que pode ser relacionada com desempenho superior na realização de uma 

tarefa ou em determinada situação. Ele diferenciava, assim, competência de 

aptidões, que seria um talento natural da pessoa, que pode vir a ser aprimorado; de 

habilidades, que seriam a demonstração de um talento particular na prática; e de 

conhecimentos, o que a pessoa precisa saber para desempenhar uma tarefa.  

Antes de estudarmos a evolução do estudo das competências, torna-se 

necessária a compreensão do significado de organização e também do vinculo 

existente entre as organizações e os gerentes. Na visão de Robbins (2000, p. 31), a 

“organizações são arranjos sistemáticos de pelo menos duas pessoas que cumprem 

papéis formais e compartilham um propósito comum”.  

As organizações existem para alcançar algum propósito, e para isso 

acontecer é preciso definir pessoas que assumirão a responsabilidade de deliberar a 

missão e os meios para sua concretização. Robbins (2000) afirma que as 

organizações são mais eficientes que indivíduos agindo independentemente.  A 

ação gerencial constitui um importante apoio na implementação de estratégias, 

definição de metas e condução da força de trabalho na direção de alcançar os 

objetivos organizacionais. 

No âmbito organizacional, a ação gerencial é exercida e vivenciada nos 

diversos níveis hierárquicos e podem ser classificados de três modos: Na cúpula de 

uma organização estão os presidentes, conselhos consultivos e superintendentes; 

Na média administração, estão os chefes de departamento, divisão ou unidade; 

Algumas organizações atuam com gerentes de primeira linha, mais conhecidos 

como líder de projeto ou de equipe. Os níveis hierárquicos apresentados por 

Robbins (2010) são apresentados na figura 01. 
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Figura 01: Classificação dos Gerentes 
Fonte: Robbins, 2000. 

 

Para Robbins (2000) grande parte das atividades exercidas pelo gerente 

envolve a tomada de decisão. Definir os objetivos organizacionais, planejar a 

estrutura organizacional, avaliar as influencias do ambiente externo e alinhar a 

gestão de pessoas à gestão da organização são responsabilidades do gerente. O 

autor ainda afirma que é preciso que o gerente esteja pronto para ajustar-se a 

mudança, como também para agir como um catalisador da mudança na 

organização. 

Ao serem implantados nas organizações a partir das duas últimas décadas do 

século passado, o novo formato de produção e os diversos modelos de trabalho 

substitutos do modelo taylorista e fordista identificaram inúmeras questões sobre as 

capacidades e qualificações dos trabalhadores. Ao invés de um trabalhador capaz 

de compreender e executar padrões, os novos sistemas produtivos passaram a 

exigir iniciativa, flexibilidade e autogestão. (HIRATA, 2001). 

Na visão de Le Boterf (2003) e Zarifian (2001), competência profissional é 

entendida como os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que são mobilizados 

pelos trabalhadores para a realização de uma ação específica. Nesse sentido, não 
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existem trabalhadores competentes a priori. O indivíduo só é considerado 

competente em situação real. As capacidades adquiridas pelo indivíduo em sua 

trajetória de vida são apenas recursos potenciais. Somente a situação real é capaz 

de evidenciar a competência profissional.  

Le Boterf (2003) propõe que a competência não é invariável. Ela passará por 

variações em decorrência da situação em que intervém. Somente ao final de certo 

período de tempo o indivíduo poderá ser reconhecido como competente em seu 

contexto de trabalho.  

Na perspectiva de Ramos (2002), a formação para o trabalho passou a 

significar formação profissional. As profissões passaram a ser classificadas de 

acordo com seu nível de complexidade e com o grau de escolaridade necessário o 

seu exercício. Nesse momento, surgiu a categoria qualificação, associada 

inicialmente aos métodos de análise ocupacional, que buscavam identificar as 

características do posto de trabalho, antecipadamente à definição do perfil do 

trabalhador e do tipo de qualificação necessário à sua ocupação. Logo surgiram os 

códigos das profissões, alicerce para a definição da hierarquia organizacional e 

também para a classificação dos indivíduos no plano social.  

Souza (2001) afirma que competência significa o conjunto de qualificações 

que possibilitam com que uma pessoa apresente desempenho superior ao realizar 

um trabalho. Para o autor estas competências podem ser antevistas e estruturadas 

de modo a construir um conjunto ideal de qualificações necessárias para que a 

pessoa possa atingir o nível de desempenho ideal. 

Atualmente, o termo competência tem sido empregado pelas organizações 
com diferentes significados. Dependendo da área da empresa ou mesmo 
nas diferentes disciplinas que compõem os cursos de Administração 
(Marketing, Finanças, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, 
Industrial, etc.), o termo pode assumir um significado diferente. Os 
significados mais comuns atribuídos a ele são: competência como 
autoridade, competência como capacitação, competência como competição, 
competência como qualificação, competência como incumbência e 
competência com suficiência. (SOUZA, 2001, p.26). 

 

Apesar da grande variedade de significados atribuídos ao termo, há 

convergência no sentido de classificar as competências segundo duas dimensões: 
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as organizacionais (envolvem toda a organização) e as individuais (envolvem as 

pessoas e equipes) 

Teixeira (2006) reforça esse ponto de vista ao afirmar que a competência é 

uma situação peculiar, e não universal, na qual quanto maior o acúmulo de 

conhecimento mais competente o indivíduo se torna, sem esquecer que essa 

condição é relativa ao tempo e comparativa entre as pessoas. Dessa forma, o autor 

quer dizer que toda competência é relativa, não há competência absoluta. Quando o 

indivíduo está competente para executar uma tarefa é porque ele possui um 

conjunto de conhecimentos mínimos fundamentais para desempenhar 

satisfatoriamente a tarefa.  

Zarifian (2001) corrobora com Le Boterf (2003), destacando três mudanças no 

mundo do trabalho que justificam a emergência do modelo de competência para a 

gestão das organizações, visto que na visão dos autores a competência é resultante 

de um conjunto de fatores que mobilizados levam o indivíduo a agir em situações 

que se apresentem. 

 Evento: algo que ocorre de maneira inesperada, não planejada, no 

entanto, de grande importância para o sucesso da atividade produtiva. É 

ao redor desses eventos que se posicionam as intervenções humanas 

mais complexas e importantes. A competência deve, perante um evento, 

ser automobilizada pelo indivíduo que vivencia a situação, e na seqüência 

deve ser reconsiderada para uma posterior analise do evento ocorrido; 

 

 Comunicação: a compreensão do outro e de si mesmo é necessário para 

a construção de um entendimento recíproco e bases de compromisso que 

serão a garantia para o sucesso das ações desenvolvidas;  

 

 Noção de serviço: a prestação de um serviço para atender as 

necessidades de um cliente externo ou interno da organização. Trabalhar 

é gerar um serviço, ou seja, é uma modificação no estado ou nas 

condições de atividade de outro indivíduo, ou de outra instituição. 
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De acordo com Zarifian (2001, p.68), a competência individual é entendida 

como “tomar iniciativa e o assumir responsabilidade do indivíduo diante de situações 

profissionais com as quais se depara”. Para ele a competência é a inteligência 

prática para situações, é o agir, que se apoiam sobre os conhecimentos adquiridos e 

os transformam com força, quanto mais aumenta a complexidade das situações. 

Está primeira formulação de Zarifian (2001) destaca as mudanças 

fundamentais na organização do trabalho: o recuo da prescrição, a abertura de 

espaço para a autonomia e a automobilização do indivíduo, o significado destas 

palavras será detalhado no quadro 01 a seguir: 

Assumir Quando o indivíduo resolve assumir uma situação de trabalho e ser 
responsável por ela. 

Tomar Iniciativa É tomar uma ação que modifica algo que já existe, pode ocorrer em duas 
situações principais: a primeira consiste em selecionar a partir de um 
repertório, a escolha mais adequada. A segunda diz que o indivíduo deve 
tomar a iniciativa a partir de eventos que ultrapassem, por sua notabilidade 
e/ou imprevisibilidade, o repertório existente de normas. Quanto mais a 
probabilidade de eventos cresce, tanto mais essa capacidade de tomar 
iniciativa é requerida e imprescindível. 

Assumir 
Responsabilidade 

Significa ser responsável pelas ações que tomar. A responsabilidade é a 
contrapartida da autonomia e da descentralização das tomadas de 
decisão. 

Sobre Situações O conceito de situação difere do conceito de emprego. Pode se construir 
referencias de competências tomando como base categorias de situações. 

  Quadro 01: Primeira abordagem de competência individual  
  Fonte: adaptado de Zarifian, 2001. 
 

A competência individual demonstra seus limites, mas não sua negação no 

nível dos saberes alcançados pela sociedade, ou pela profissão do indivíduo. As 

competências são sempre contextualizadas nas situações vividas no trabalho. 

Zarifian (2001, p.9) destaca que o 

trabalho não se configura mais apenas como o conjunto de tarefas 
associadas descritivamente ao cargo, mas torna-se o prolongamento direto 
da competência que o indivíduo mobiliza em face de uma situação 
profissional cada vez mais mutável e complexa. Essa complexidade de 
situações torna o imprevisto cada vez mais quotidiano e até rotineiro.  
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Numa segunda abordagem Zarifian (2001), da ênfase a dinâmica de 

aprendizagem, que é essencial segundo o autor para a concretização da 

competência, como observado no quadro 02.  

Entendimento Prático Compreender uma situação é saber analisa-la 

considerando o comportamento de seus constituintes, 

sejam eles materiais ou humanos. 

Que se apoia em 

conhecimentos 

adquiridos 

Quanto maiores as dimensões de um evento e a 

singularidade da situação, mas os conhecimentos deverão 

ser mobilizados de forma reflexiva pelo indivíduo. 

Transformação A discussão que se estabelece entre competência e 

conhecimento faz com que estes últimos transformem-se 

ao contato com problemas e implicações da situação real 

de trabalho. 

Quanto maior for a 

diversidade das 

situações, mais 

intensamente serão 

modificados os 

conhecimentos 

Contudo é preciso manter um equilíbrio entre o tempo e o 

aprofundamento que são indispensáveis ao entendimento 

de uma situação, dessa forma será possível que se 

organize novos conhecimentos e confrontados com 

situações novas. 

Mobilizar rede de atores Geralmente para resolver situações mais complexas que 

excedam as competências de um indivíduo será preciso 

contar com outro indivíduo, que também mobilizara sua 

competência para resolver uma situação. 

Compartilhar as 

implicações de uma 

situação 

Significa disponibilizar suas competências e experimentar 

sentimentos de participar das mesmas implicações de 

uma situação. 

Assumir campos de 

corresponsabilidade 

Só é possível relacionar responsabilidade pessoal e 

responsabilidade coletiva se cada indivíduo aceitar 

desenvolver certa moral de comportamento. 

Quadro 02: Segunda abordagem de competência individual  
Fonte: adaptado de Zarifian, 2001. 
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Na perspectiva de Zarifian (2001), podem-se compreender os conteúdos 

concretos de competências da seguinte maneira, conforme quadro 3. 

Conteúdos Concretos de Competência (Zarifian,2001) 

Competências sobre processos: Os conhecimentos sobre o processo de trabalho; 

começa-se a desenvolver competências multiprocessos. 

Competências técnicas: Conhecimentos específicos a respeito do trabalho que deve 

ser realizado. 

Competências sobre a organização: Saber organizar os fluxos de trabalho. 

Competências de serviço: Saber aliar a competência técnica à pergunta: qual o impacto 

que este produto ou serviço terá sobre o consumidor final?  

Competências e polivalência: A polivalência só tem sentido quando significa uma 

ampliação da envergadura da competência da pessoa. 

Competências sociais: Saber ser, incluindo atitudes que sustentam os comportamentos 

das pessoas. O autor identifica três domínios dessa competência: autonomia, 

responsabilidade e comunicação. 

  Quadro 03: Conteúdos concretos de competência 
  Fonte: adaptado de Zarifian, 2001. 

Na visão dos principais defensores da abordagem francesa, Le Boterf (2003) 

e Zarifian (2001) a competência não é associada a um conjunto de qualificações do 

indivíduo, mas sim às realizações da pessoa numa certa situação, ou seja, àquilo 

que ela produz ou realiza no trabalho. (DUTRA, 2001). 

 

2.3 Abordagens 

O estudo acerca da competência foi amplamente pesquisado e apresentou 

diferentes abordagens conforme descrito neste tópico. 



32 

 

Na perspectiva de Parry (1988), Zarifian (2001) Le Boterf (2003), e Dutra 

(2004) o conceito de competência refere-se às competências individuais e/ou 

gerenciais, cuja entrega consiste no resultado do trabalho do indivíduo. 

No entendimento de Ruas (2000) as competências somente são gerenciais 

quando os conhecimentos, habilidades e atitudes são mobilizados e integrados 

como recursos produzidos para a organização. Dessa forma, as competências só 

podem ser entendidas como competências gerenciais se o gerente for capaz de 

empregá-las para mobilizar os recursos e obter resultados para a empresa, de outra 

forma, esses conhecimentos, habilidades e atitudes são somente competências 

individuais. 

De acordo com Brandão (2006), muitos autores procuraram criar definições 

próprias para o termo, chamando a atenção para variados aspectos da competência. 

Gilbert (1978), por exemplo, destaca que a competência é expressa em função do 

desempenho ou comportamento da pessoa no trabalho, enquanto Durand (2006) dá 

ênfase a elementos que constituem a competência, ou seja, aos conhecimentos, 

habilidades e atitudes da pessoa.  

Freitas e Brandão (2005) sugerem que para compreender o conceito de 

competência é preciso associá-lo a noção de aprendizagem, sob a perspectiva de 

que a competência é resultante da aplicação de conhecimentos, habilidades e 

atitudes (FLEURY; FLEURY, 2001; RAMOS, 2002), absorvidos pela pessoa em 

processos de aprendizagem naturais ou induzidos. Dessa forma, a aprendizagem 

passa a caracterizar o processo pelo qual se adquire a competência, enquanto o 

desempenho da pessoa no trabalho representaria uma demonstração de suas 

competências, uma manifestação do que o indivíduo aprendeu ao longo de sua vida. 

(FREITAS; BRANDÃO, 2005). 

Já Gramigna (2007) afirma que o domínio de determinadas competências 

leva profissionais e organizações a fazerem a diferença no mercado. Do campo 

educacional o conceito de competência passou a outras áreas, como o campo das 

relações trabalhistas, para se avaliarem as qualificações necessárias ao posto de 

trabalho, nascendo assim o inventário de competências: bilan de compétences. 

(FLEURY; FLEURY, 2001) 
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Para Le Boterf (2003), o profissional competente é aquele que consegue 

administrar situações complexas, após a definição de uma meta (objetivo, missão, 

etc.) e regras de navegação (qualidade total, desempenho global), cabe ao 

profissional saber navegar de um ao outro (elaborar e conduzir um projeto), 

considerando o campo de forças e imposições diversas, e muitas vezes opostas que 

formam a complexidade. Para administrar essa complexidade, o autor destaca a 

necessidade de saber: 

• Agir com pertinência; 

• Mobilizar saberes e conhecimentos em um contexto profissional; 

• Integrar ou combinar múltiplos e heterogêneos; 

• Transpor; 

• Aprender e aprender a aprender; 

• Envolver-se. 

 

A noção de competência também foi estudada no campo da educação sendo 

abordada por Perrenoud (1999) ao afirmar que o aluno, nas instituições de ensino, 

acumula saberes, passa nos exames, mas não consegue usar o que aprendeu em 

situações reais. As competências, portanto, refere-se às capacidades de um sujeito 

de mobilizar o todo ou parte de seus recursos cognitivos e afetivos para enfrentar 

uma família de situações complexas.    

O estudo das competências organizacionais quando integrado ao estudo da 

aprendizagem organizacional1, como propõe Antonello (2007) revela a importância 

de se estudar a aprendizagem na organização não só para compreensão, mas 

também para permitir a intervenção em processos de mudança organizacional. 

 

Investigar esse fenômeno envolve compreender como as pessoas, 
individual e coletivamente, pensam, decidem e agem ao se defrontarem 
com os desafios cotidianos que se impõe em suas atividades de trabalho. 
(ANTONELLO, 2007 p.40). 

                                                           
1
A Aprendizagem Organizacional tem como pressuposto básico o desenvolvimento de estratégias e 

procedimentos a serem construídos continuamente para se atingir melhores resultados, contando 
com a participação efetiva das pessoas no processo de aquisição e disseminação de conhecimento, 
fato esse que se relaciona diretamente à questão do desenvolvimento de habilidades e atitudes. 
(BITENCOURT, 2001, p.44). 
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Em uma revisão da literatura científica realizada entre 2000 e 2004, diversos 

autores propuseram uma classificação de subtemas a respeito das principais 

tendências da literatura acerca da abordagem de competência e seus principais 

autores, conforme quadro 04, ampliando durante pesquisa bibliométrica para 

elaboração deste trabalho (RUAS;GHEDINE;DUTRA;BECKER;DIAS,2005). 

 

Conceito de competência 
Fazem referência ao debate 
acerca da construção do 
conceito de competências. 

Le Boterf (1995), Zarifian 
(2001),Bitencourt (2001), Fleury 

e Fleury (2002) Dutra (2004). 

Competências individuais e/ou 
gerenciais  

Referem-se à competência de 
indivíduos, cuja entrega é 
resultante de trabalho 
individual. 

Parry (1988), Spencer e 
Spencer (1993),Le Boterf 
(1995),(2001)Zarifian (2001), 
Bitencourt (2001),Quinn et al 
(2003) Dutra (2004), Antonello 
(2006), Campos (2007), 
Feuerschütte e Godoi, 
(2007),Godoi e Anielson (2011) 

Competências coletivas e/ou 
grupais 

Referem-se a competências 
coletivas, cuja entrega é 
resultante de trabalho coletivo. 

Dejoux (2001), Le Boterf (2000),  
Ruas (2005). 

Competência organizacional 

Refere-se a competências que 
dizem respeito à estratégia da 
empresa e são evidentes 
também as competências 
coletivas. 

Hamel e Prahalad (1995), Fleury 
e Fleury (2000,2004) e Ruas 
(2005), Ruas,Antonello e Boof 
(2005) 

 

Quadro 04:Abordagem da Competência  
Fonte: adaptado de Ruas; Ghedine; Dutra; Becker; Dias (2005). 
 

Cano et al. (2010) propõe que as competências de trabalho são qualidades 

das pessoas imprescindíveis para o desempenho produtivo de seu papel no trabalho 

e não depende somente de situações de aprendizagem escolar formal, mas também 

da aprendizagem derivada da experiência vivenciada em situações concretas. 

Este tópico constatou a existência de uma grande heterogeneidade no modo 

como é abordado e classificado o conceito de competência e como tais abordagens 

foram construídas e revistas ao longo do tempo, tanto na literatura acadêmica 

quanto sua aplicação no meio empresarial. Para fins deste estudo pretende-se 

abordar com mais profundidade o conceito de competência gerencial. 
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2.4 Competências Gerenciais  

 

No decorrer deste trabalho foi realizado um breve levantamento histórico 

acerca do conceito de competências e diferentes abordagens; da compreensão a 

respeito das ações do indivíduo, numa dimensão humana que caracterizam as 

competências individuais e das competências organizacionais numa dimensão 

estratégica. A seguir apresentaremos um estudo acerca das competências 

gerenciais que propõe uma integração entre as ações individuais e da organização. 

Dutra (2001), afirma que para compreender a competência é preciso olhar as 

pessoas por sua capacidade de entrega, desse modo é possível avaliá-las de forma 

mais adequada, possibilitando orientar o desenvolvimento delas e para estabelecer 

recompensas, ou seja, para a implementação de um sistema de gestão de pessoas. 

O termo “entrega” trata do fato de o indivíduo saber agir de forma responsável 

e ser reconhecido por isso. (FLEURY, 2001). Quando existe a entrega de cada 

pessoa é que notadamente observa-se o grau de envolvimento desta e quais são 

essencialmente as suas competências e a compatibilidade das mesmas em relação 

às competências organizacionais. 

Para realizar algo, produzir, isto é „entregar‟ algo dentro do conceito de 
competência sustentado pela chamada „escola francesa‟, não significa só 
ter um estoque avantajado de conhecimento e habilidades, mais sim prover 
aquilo que é demandado dentro do chamado alinhamento estratégico entre 
as competências organizacionais e as individuais ou gerenciais. 
(FERNANDES, 2006, p.18).. 

 

A competência do indivíduo não é algo estático, não se limita a um 

conhecimento ou know how específico (LE BOTERF, 2003). O autor entende a 

competência como resultante da união de três eixos, constituído pela pessoa (sua 

bibliografia e socialização), por sua formação educacional e por sua experiência 

profissional representada na Figura 02. 
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 Figura 02: Mobilização Profissional  
 Fonte: adaptado de Le Boterf, 2003. 
 

Le Boterf (2003) afirma que há várias condutas possíveis para resolver com 

competência um problema, e não um único comportamento observável designado 

como objetivo unívoco.Para compreender essas realizações do profissional, Le 

Boterf (2003), propõe a elaboração de representações operatórias e a imagem que o 

profissional tem de si mesmo, que lhe permiti desejar e saber mobilizar de modo 

pertinente um conjunto de saberes, saber-fazer, aptidões, qualidades pessoais e 

experiências, que podem ser observadas no quadro 05: 

os saberes 

saberes teóricos; 

saber do meio (ambiente); 

saber procedimentais. 

os saber-fazer 

os saber-fazer formalizados; 

os saber-fazer empíricos; 

os saber-fazer relacionais; 

os saber-fazer cognitivos. 

As aptidões ou qualidades; 

Os recursos fisiológicos; 

Os recursos emocionais. 

Quadro 05: Competências em construção 
Fonte: adaptado de Le Boterf, 2003. 
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Enquanto Le Boterf define eixos para a compreensão do conceito de 

competência, Ruas (2005) aborda o tema a partir de dimensões. Para ele, a noção 

de competência pode se manifestar em três dimensões distintas: no nível 

estratégico, onde se estabelecem as competências organizacionais; no nível 

intermediário, das áreas funcionais, onde estão as competências funcionais; e no 

nível do indivíduo, onde se estabelecem as competências individuais ou gerenciais. 

O estabelecimento das competências individuais ou gerenciais deve estar vinculado 

à reflexão sobre as competências organizacionais, uma vez que é a mútua influência 

entre elas. (FERNANDES, 2006). 

Para melhor compreensão acerca das competências gerencias Quinn et al 

(2003) desenvolveu um modelo gerencial. Para o autor modelos são representações 

de uma realidade complexa, que ajudam na compreensão de fenômenos, na 

representação e comunicação de idéias no mundo real. O modelo de competências 

gerenciais proposto por Quinn et al (2003) é formado por quatro modelos, a saber: 

 modelo de metas racionais; 

 modelo dos processos internos; 

 modelo das relações humanas; 

 modelo de sistemas abertos. 

Tais modelos estão divididos em oito papéis sendo que cada papel defini um 

leque de competências para o seu desempenho. O primeiro modelo é o de metas 

racionais que prioriza a produtividade e o lucro. Neste modelo se apresenta o papel 

de diretor, presume-se que o gerente manifeste expectativas por meio de processos, 

a saber planejamento e delimitação de metas. Energia, motivação, ímpeto pessoal, 

alto grau de interesse, foco no trabalho estão presentes no papel de produtor. O 

ofício do gerente é ser um diretor categórico e um produtor pragmático. 

O modelo de processos internos é complementar ao modelo de metas 

racionais, os critérios que determinam a eficácia de tal modelo são a estabilidade e a 

continuidade, tendo como premissa a convicção de que a rotinização promove a 

estabilidade. Sua ênfase esta concentrada na definição de responsabilidades, 

documentação, mensuração e manutenção de registros. Como monitor o gerente 

deve analisar o desempenho do funcionário, aumentando o controle por meio de 
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políticas e procedimentos. As características desse papel incluem o gosto por 

formulários, registros, análise e revisão de relatórios e um aguçado senso de 

precisão. Como coordenador, espera-se que o gerente dê sustentação á estrutura e 

ao fluxo do sistema. No papel de coordenador dignidade, confiança e credibilidade 

estão presentes e entre seus traços comportamentais figuram recursos como 

agendamento, organização e coordenação dos esforços da equipe para o 

enfrentamento de crises e a solução de dificuldades tecnológicas e logísticas. 

O terceiro modelo proposto por Quinn et al (2003) é o das relações humanas 

nele a ênfase central é no compromisso, coesão e moral. A premissa quanto aos 

meios e fins em questão é que os valores centrais são participação, resolução de 

conflitos, compromisso e consenso. O mentor assume uma posição de educador 

atento ao desenvolvimento das pessoas, mediante uma orientação cuidadosa e de 

empatia. Como facilitador se presume que o gerente fomenta os esforços coletivos, 

promova a coesão e o trabalho em equipe e administra os conflitos interpessoais 

seu desempenho está orientado a processos. Os comportamentos esperados do 

facilitador incluem o uso de técnicas para gestão de conflitos, o reforço da coesão e 

do moral coletivo e a ajuda na solução de problemas do grupo. Neste modelo a 

missão do gerente é adotar o papel de mentor empático e de facilitador centrado em 

processos.  

O quarto e último modelo é o de sistemas abertos que surge devido a 

necessidade de entender e administrar um mundo dinâmico e de intenso 

conhecimento. As organizações se deparam com a necessidade de competir num 

ambiente ambíguo e competitivo. A eficácia organizacional está centrada na 

adaptabilidade e no apoio externo. A condição , atinente aos meios e fins para a 

aquisição e manutenção de recursos externos, dependem da capacidade de 

adaptação e inovação continua. Os papéis de inovador e negociador refletem os 

valores do modelo de sistemas abertos. Como inovador, o gerente é encarregado de 

facilitar a adaptação e a mudança , observar o ambiente em transformação além de 

identificar tendências significativas e tolerar as incertezas e riscos. No papel de 

negociador o gerente deve ter capacidade de persuasão, astúcia política, influência 

e poder. 
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O quadro a seguir apresenta uma síntese dos quatro modelos propostos por 

Quinn et al (2003) e dos oito papéis do gerente. 

 Metas racionais Processos 
internos 

Relações 
humanas 

Sistemas abertos 

Símbolo $    

Critérios de 
eficácia 

Produtividade, 
lucro 

Estabilidade, 
continuidade 

Compromisso, 
coesão, moral 

Adaptabilidade, 
apoio externo 

Teoria 
referente a 
meios e fins 

Uma direção 
clara leva a 
resultados 
produtivos 

Rotinização leva 
à estabilidade 

Envolvimento 
resulta em 
compromisso 

Adaptação e 
inovação contínuas 
leva á aquisição e 
manutenção de 
recursos externos 

Ênfase Explicitação de 
metas, análise 
racional e 
tomada de 
iniciativas  

Definição de 
responsabilidade, 
mensuração, 
documentação 

Participação, 
resolução de 
conflitos e 
criação de 
consenso 

Adaptação política, 
resolução criativa de 
problemas, inovação, 
gerenciamento da 
mudança 

Atmosfera Econômico-
racional: “lucro 
líquido”  

Hierárquico Orientado a 
equipes 

Inovadora , flexível 

Papel do 
gerente 

Diretor e 
Produtor 

Monitor e 
coordenador 

Mentor e 
Facilitador 

Inovador e 
Negociador/mediador 

Quadro 06: Características dos quatro modelos gerenciais 
Fonte: Quinn et al (2003) 

Discutem-se, a seguir, algumas iniciativas na tentativa de compreender o 

estudo das competências gerenciais para o indivíduo e para a organização no Brasil. 

Bitencourt (2001) realizou um estudo a respeito da gestão de competências 

gerenciais a partir dos conceitos, princípios e práticas de Aprendizagem 

Organizacional. O resultado do estudo revelou a importância das práticas informais e 

a importância de se promover uma estratégia articulada referente à gestão de 

competências gerenciais. 

A Aprendizagem Organizacional tem como pressuposto básico o 
desenvolvimento de estratégias e procedimentos a serem construídos 
continuamente para se atingir melhores resultados, contando com a 
participação efetiva das pessoas no processo de aquisição e disseminação 
de conhecimento, fato esse que se relaciona diretamente à questão do 
desenvolvimento de habilidades e atitudes. (BITENCOURT, 2001, p.44). 

Lantelme (2004) propõe uma nova perspectiva do estudo das competências 

gerenciais relacionando este também a aprendizagem organizacional. O objetivo da 

tese de Lantelme (Uma teoria para o desenvolvimento da competência: em busca de 
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consiliência2), foi compreender o processo de aprendizagem pela Aprendizagem-

Ação, seus reflexos sobre a ação gerencial e,conseqüentemente, sobre o 

desenvolvimento da competência gerencial. 

Hirata (2001) já havia realizado um estudo com o objetivo de colaborar com o 

desenvolvimento de competências gerenciais fundamentais à implementação dos 

conceitos e princípios da Produção Enxuta3 na Construção, que resultou em 

contribuições conceituais para a construção de uma teoria sobre a Aprendizagem na 

Ação reforçando o trabalho realizado posteriormente por Lantelme (2004). 

Em sua dissertação Adler (2002) buscou identificar as competências 

gerenciais desejadas pelos maiores empregadores baianos e compará-las com os 

estudos de Mintzberg, Ahlstrand e Lampel. O resultado do trabalho identificou uma 

convergência com as escolas da estratégia e destacou as competências 

relacionadas à dimensão da inovação da estratégia. 

A importância da pesquisa e do estudo para o desenvolvimento de 

competências tem se revelado um processo contínuo, segundo Bitencourt (2005, p. 

137). 

[...] o processo contínuo e articulado de formação e desenvolvimento de 
competências, habilidades e atitudes no qual o indivíduo é responsável pela 
construção e consolidação de suas competências (autodesenvolvimento) a 
partir da interação com outras pessoas no ambiente de trabalho, familiar 
e/ou em grupos sociais, tendo em vista o aprimoramento de sua 
capacitação, podendo, dessa forma, adicionar valor às atividades da 
organização e da sociedade e a si próprio (autorealização).  

 

Já Antonello (2006) realizou um estudo com gestores de uma empresa de 

telefonia móvel que participaram de cursos de especialização e mestrado 

profissional. O estudo apontou que o processo de aprendizagem gerencial 

                                                           
2
O termo “consiliência” (consilience, em inglês) foi emprestado do trabalho de Edward Wilson (1998) e 

pode ser traduzido como “a concordância mútua de conhecimentos, resultante da ligação de fatos e 
teorias provenientes de diferentes disciplinas, a fim de criar uma base comum de explicação. 
(Lantelme, p.8, 2004) 
3
Produção Enxuta é um termo que vem sendo usado para designar uma filosofia de gestão da 

produção, que teve origem após a Segunda Guerra Mundial, com os estudos desenvolvidos por 
Ohno, na Toyota Motor Company. As abordagens, conceitos e técnicas resultantes desses estudos 
integram o chamado Sistema Toyota de Produção ou Produção Enxuta. (Hirota, p.13, 2001) 
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associado ao desenvolvimento de competências é complexo e dinâmico, muito 

superior ao domínio individual. 

A aprendizagem gerencial no desenvolvimento de competências foi 
compreendida como um processo contínuo de responder as diversas 
demandas pessoais e ambientais, organizacionais e sociais, que surgem da 
interação entre experiência, conceituação, reflexão e ação. (ANTONELLO, 
2006, p.1). 

 

As inovações tecnológicas, as mudanças das estruturas organizacionais, as 

transformações quase contínuas nos processos de trabalho e o crescente volume 

dos conhecimentos científicos demandam uma aprendizagem contínua como base 

permitindo enfrentar a mudança e as transformações que dela transcorrem. A 

questão provoca a necessidade de capacitar os gestores a lidar e a gerir as 

incertezas. Os princípios de treinamento e desenvolvimento gerencial persistindo na 

flexibilidade e adaptabilidade do indivíduo. Não obstante, são escassos os estudos 

que validem seus resultados considerando a efetiva performance dos gerentes. 

(ANTONELLO, 2006). 

O trabalho de Fernandes (2006) corroborou com Antonello (2006) através de 

sua pesquisa que procurou estabelecer a relação entre as competências gerenciais 

e organizacionais, a fim de verificar a compreensão sobre o alinhamento estratégico 

a partir da visão dos gestores da empresa. A pesquisa concluiu que existem grandes 

lacunas entre as competências gerenciais esperadas e as competências gerenciais 

entregues, na perspectiva do alinhamento estratégico, evidenciam uma visão 

estratégica corporativa heterogênea. 

Quando os gestores executam suas atribuições, não fazendo uso de um 
conjunto adequado, leia-se alinhado, de competências gerenciais, os 
resultados alcançados nem sempre são os esperados, pois a falta de 
alinhamento entre as competências organizacionais, funcionais e gerenciais 
faz com que gerentes e funcionários não estabeleçam relação entre as 
atividades e a perspectiva estratégica da organização. (FERNANDES, 2006, 
p.11) 

 

O estudo das competências foi verificado em diversos segmentos e setores 

da economia. Autores como Ruas; Becker (2007); Campos (2007); Fleck (2008); 

Sant‟Anna (2008); Kenski; Brunstein (2010) desenvolveram suas pesquisas acerca 

das competências no campo da educação.  Outro segmento que também foi objeto 
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de estudos acerca da competência é verificado nos trabalhos de Teixeira; Morrison 

(2004); Feuerschütte (2006); (Feuerschütte; Godoi (2008); Carvalho; Silva; Zago 

(2011) e serão apresentados a posteriori. 

Ruas e Becker (2007) realizaram um estudo preliminar com 160 alunos de 

quatro diferentes cursos de pós-graduação em formação gerencial. O estudo revelou 

que as competências gerenciais mais latentes e percebidas pelos alunos não são as 

mais presentes na mídia desses programas, a principal revelação do estudo foi 

mostrar que nesses programas as competências mais desenvolvidas estão 

relacionadas como a capacidade analítica e associativa, no entanto está capacidade 

não é reconhecida no ambiente organizacional, porém é muito importante nas 

práticas e decisões gerenciais.  

Campos (2007) desenvolveu um estudo a fim de verificar as competências 

gerenciais necessárias aos Pró-Reitores da Universidade Federal de Viçosa. A 

autora entende que a função gerencial pode ser vista sobre dois pontos.  

Primeiramente no sentido institucional, que se refere a pessoas ou grupos que 

executam funções gerenciais, às suas atribuições e seus papéis. E depois no 

sentido funcional, de gerenciamento, abrangendo um conjunto estruturado e 

interativo de pessoas e funções. Apesar de identificar alguns atributos pessoais a 

pesquisa concluiu que a competência e a habilidade administrativa não constituem 

uma preocupação na universidade pública. Campos (2007, p. 29) considera a 

“competência gerencial somente poderá ser avaliada, se estiver sendo comparada a 

ação, recursos disponíveis e atribuições”. 

Ainda em 2008, Carolina Fleck realizou um estudo a vim de relacionar o 

comportamento gerencial dos coordenadores dos programas de pós-graduação lato 

sensu e stricto sensu das Universidades Federais do Estado do Rio Grande do Sul 

com a teoria das Inteligências Múltiplas. Como resultado Fleck (2008) verificou que a 

inteligência intrapessoal foi a mais latente na pesquisa, revelando que a mesma 

exerce influência em um perfil gerencial. 

Sant‟Anna (2008) desenvolveu uma pesquisa sobre competências tendo 

como objeto de estudo egressos de cursos de pós-graduação lato-sensu e 

graduandos de administração. Seu objetivo era investigar se o discurso sobre a 
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importância de valorizar o trabalhador e a importância de profissionais cada vez 

mais competentes está alinhada a práticas e políticas de gestão dentro do ambiente 

organizacional. O estudo demonstrou que apesar da pressão para o 

desenvolvimento de competências profissionais requeridas pelas organizações estas 

apresentam apenas moderado grau de modernidade de políticas e práticas de 

gestão. 

Além dos programas de pós-graduação as empresas têm diversificado a 

forma de investir na qualificação profissional de seus colaboradores. Kenski e 

Brunstein (2010, p.440) destacam que a 

educação à distância mediada pela internet, ou e-learning, se apresenta 
como uma maneira de oferecer treinamentos rápidos, objetivos, constantes, 
com amplo alcance e de baixo custo, respondendo tanto às necessidades 
da organização para o aperfeiçoamento e adaptação de seu pessoal quanto 
aos desejos das pessoas que querem garantir sua empregabilidade e 
evolução profissional. 

 

Kenski e Brustein (2010) se propuseram a estudar o e-learning como um 

instrumento para o desenvolvimento de competências gerenciais e não só de 

transmissão de conhecimento. Para tanto eles estudaram uma organização 

multinacional do ramo financeiro que possui um programa de desenvolvimento de 

competências gerenciais on-line. O estudo revelou que os aspectos relacionados 

aos conceitos fundamentais da literatura em relação ao desenvolvimento de 

competências foram atendidos. O estudo também mostrou que os participantes 

puderam por em prática os conhecimentos adquiridos, além de promover a troca de 

informações e experiência entre os gestores. 

 

2.5 A relevância das competências gerenciais na hotelaria 

 

A fim de compreender a importância das competências gerenciais na hotelaria 

de selva faz-se necessário entender a importância do turismo para o Brasil e os 

esforços que estão sendo feitos para que aprimorar o setor. 

O Brasil desenvolveu o Plano Nacional do Turismo (PNT), que em 2003 

apresentou as diretrizes, metas e programas para o desenvolvimento do setor 
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turístico no Brasil, no período de 2003 a 2007. O PNT baseou-se num diagnóstico 

que apontou diversas limitações do setor turístico onde se destacou: 

 Ausência de um processo de avaliação de resultados de políticas e 

planos implementados; 

 Insuficiência de dados, informações e pesquisas sobre o turismo 

brasileiro;  

 A qualificação profissional deficiente dos recursos humanos do setor, 

em diversos níveis; e 

 Deficiência da infraestrutura turística básica. 

  

 Dos pontos acima, a qualificação profissional deficiente dos recursos 

humanos, ou seja, de todos os colaboradores da organização independente do nível 

hierárquico confirma a afirmação de Ruschmann, (2004) que ressalta a importância 

de se buscar profissionais competentes. Um dos desafios do mercado de turismo é a 

gestão de pessoal, alicerçada em estratégias de recursos humanos direcionadas a 

priori para a formação e capacitação de profissionais detentores de competências 

técnicas e humanas. 

 Fato este que nos levou a estudar o papel do gerente na gestão dos recursos 

humanos direcionando o estudo para o mapeamento das competências gerenciais 

presentes nos gerentes da hotelaria de selva, sendo este um segmento que possui 

características bem peculiares sendo mais bem apresentadas na discussão dos 

resultados. 

 

 Sabedores que o papel gerencial na hotelaria é muito relevante, pois para 

manter a qualidade dos serviços turísticos é preciso à profissionalização na 

prestação dos serviços, levando em consideração que muito do que o turista 

vivencia não está relacionado, ao destino, atrativos turísticos, a biodiversidade, 

atrativos naturais ou qualquer outra situação tangível, mas também aos momentos 

de proximidade que o cliente tem com diversos profissionais, tais como: 

recepcionista, garçons, camareiras sendo que todos esses são gerenciados por 

profissionais que atuam como gerentes e que devem, com competência agir de 

forma coerente e assertiva nas situações que vivenciarem.  
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Embora o processo técnico tenha trazido inovações e aperfeiçoamentos no 
seio da empresa hoteleira, o elemento humano continua sendo a peça 
fundamental. É dele que depende todo processo de acolhida do cliente e, 
conseqüentemente a própria rentabilidade da empresa. (CASTELLI, 2000, 
p.36) 

 

Castelli (2006) afirma que as empresas que constituem o setor hoteleiro 

desenvolvem serviços essenciais para o turismo e são consideradas agentes 

constitutivos de sua infra-estrutura básica, visto que atendem às necessidades 

primárias de descanso e alojamento, primordiais durante a estadia do visitante. 

No Plano Nacional do Turismo de 2007/2010 foi dada a incumbência ao 

Ministério do Turismo de traçar ações voltadas para a formação do profissional que 

atua em atividades turísticas. PNT (2007/2010, pg. 74),  

 

Deve considerar o desenvolvimento das competências necessárias ao pleno 
desenvolvimento do trabalho e, sempre que existentes, referenciadas às 
normas técnicas brasileiras para competências de pessoal. Essas ações 
devem ser acompanhadas de um processo de monitoramento dos 
resultados, seja no sentido da avaliação do número de pessoas 
qualificadas, nos diversos níveis e segmentos, seja na efetiva mensuração 
dos resultados alcançados pela qualificação, considerando-se a valorização 
dada pelo mercado e a empregabilidade dos qualificados.  

 

O estudo a respeito da competência no segmento hoteleiro apresentou-se um 

tanto limitado, foram identificados apenas os estudos de Teixeira; Morrison (2004); 

Carvalho; Silva; Zago (2011) que procuraram compreender a relevância do papel do 

gerente nas empresas de hotelaria urbana, que trata dos hotéis localizados na 

capital das cidades. E os estudos de Feuerschütte (2006); Feuerschütte; Godoi 

(2008) que direcionaram sua pesquisa para as competências empreendedoras na 

hotelaria. 

Teixeira e Morrison (2004) realizaram um estudo em um empreendimento de 

pequeno porte do setor hoteleiro com o objetivo de analisar o desenvolvimento dos 

empresários procurando enfocar o processo de aprendizagem por meio da análise 

das competências identificadas como fundamentais ao desempenho do negócio. O 

estudo revelou que os empresários têm grande dificuldade em identificar formas de 

aumentar o nível de competência gerencial e da importância do aprendizado 

contínuo. Para Teixeira e Morrison (2004, p. 123), 
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um dos maiores obstáculos reside no fato desses empresários 
considerarem a atividade hoteleira relativamente simples e não perceberem 
a necessidade de esforços maiores para se manterem atualizados ou de 
aprenderem novas técnicas gerencias. Outra dificuldade é a sua percepção 
de que o gerenciamento de hotéis/pousadas de pequeno porte é 
considerado essencialmente prático, isto é, a melhor maneira de aprender a 
gerenciar é fazendo.  

 

A pesquisa também evidenciou a quase inexistente participação dos 

empresários em associações como a ABIH, por considerarem que estas não trazem 

contribuições compensatórias para o negócio. Também foi revelado que existe um 

descrédito em relação às instituições que oferecem treinamento gerencial para as 

empresas de pequeno porte do setor de hotelaria. 

Num trabalho ainda mais recente Carvalho; Silva; Zago (2011) estudaram os 

fatores que influenciam a ação dos gerentes de hotéis e pousadas. A pesquisa foi 

realizada em empreendimentos de pequeno porte localizadas no na região Nordeste 

do Brasil. A pesquisa identificou um conjunto de fatores que influenciam a 

mobilização de competências ligadas a pratica gerencial e que individualmente ou 

agrupadas podem contribuir para o desempenho do gerente, conforme Quadro 07: 

Fatores de Influência Determinantes 

Imprevistos Lidar com o público, demandas diárias, realização de 
eventos e imprevisibilidade de situações que ocorrem no 
cotidiano. 

Mobilização de Recursos Tecnologia da informação (sistemas de informação e 
internet), conversas informais e observação direta dos 
setores da empresa, treinamento, livros e manuais, 
participação em feiras e congressos. 

Comunicação Relações com outros membros da equipe e com outros 
gerentes, interdependência entre os setores e mobilização 
de uma rede de atores sociais. 

Experiência com a gerência Relacionamento interpessoal, tomada de decisão, resolução 
de problemas, responsabilidade e agilidade. 

Relações Pessoais com pares e 
colaboradores 

Rede de relacionamentos. 

Reconhecimento Social Clientes, feedback dos subordinados diretos e a alta 
administração, que possibilita o crescimento na carreira. 

Educação Formal Formação acadêmica (graduação e pós-graduação), cursos 
de qualificação, palestras e eventos. 

Quadro 07: Fatores de influência no desenvolvimento de competências 
Fonte: Carvalho; Silva; Zago, 2011. 
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A pesquisa concluiu que para o desenvolvimento de competências no 

contexto da ação deve se considerar fatores como a experiência profissional e social 

e não somente a educação formal. Além de ressaltar a importância de se aprofundar 

o estudo sobre as competências em ação, desde que eles caminhem na direção do 

entendimento da lógica da competência no âmbito da ação profissional. (LE 

BOTERF, 2003).  

Na visão de Carvalho, Silva e Zago (2011, p. 216), apesar de favorecer o 

desenvolvimento de competências em ação, os gestores não contemplam essa 

lógica em sua prática gerencial. As empresas do setor hoteleiro que atuam no 

segmento do turismo e hospitalidade, mas que para este estudo tem seu foco 

direcionado para hotéis e pousadas exigem do gerente a predisposição para 

combinar e mobilizar recursos de maneira a salvaguardar o oferecimento de um 

serviço de qualidade e principalmente que seja percebido pelo cliente, diferenciando 

assim a empresa de seus concorrentes. 

O estudo da competência na perspectiva da mobilização da ação do indivíduo 

frente a eventos foram analisadas por Feuerschütte (2006) e Feuerschütte e Godoi 

(2008) a partir das competências empreendedoras do setor hoteleiro. O estudo 

historiográfico foi realizado a partir da reconstrução histórica de experiências de 

trabalho e da atuação dos sujeitos à frente do empreendimento. 

Os resultados do estudo de Feuerschütte (2006) culminaram na 

categorização de três grupos de categorias analíticas de competência, a saber: 

associadas às características do empreendedor, relativas à gestão do 

empreendimento e vinculadas ao empreendimento e seu contexto. As categorias 

analíticas foram definidas à luz do pensamento francês de Le Boterf (2003). 

Os estudos convergem na tentativa de explicar que as competências 

gerenciais se manifestam na ação, evidenciando a relevância do estudo para o 

segmento hoteleiro, haja vista a necessidade de mobilização dos recursos 

organizacionais e do indivíduo. Zarifian (2001) afirma que a empresa é responsável 

por favorecer a formação e desenvolvimento desses dois recursos.  
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Le Boterf (2003) corrobora com esse pensamento ao propor que o indivíduo 

competente é aquele capaz de realizar uma dupla instrumentalização dos recursos 

pessoais e do meio promovendo a interação entre eles de forma pertinente.  

Com base na dupla instrumentalização o estudo foi realizado observando-se a 

manifestação das competências gerenciais a partir dos saberes mobilizados e que 

podem ser identificados com base nos recursos pessoais e nos recursos do meio, 

que foram apresentados de forma detalhada no quadro 5. A composição dos 

recursos mobilizados para a competência está sintetizada na figura 03. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Figura 03: Dupla Instrumentalização para mobilização da competência 
         Fonte: Carvalho; Silva; Zago, 2011. 
 
 

 

A fim de contribuir com o aprofundamento da pesquisa acerca da mobilização 

da competência no setor hoteleiro, optou-se em realizar o estudo das competências 

gerenciais no segmento de hotelaria de selva, pois este segmento tem seu foco no 

atendimento às necessidades e expectativas dos clientes o que corrobora com a 

noção de serviço proposta por Zarifian (2008) e o gerente exerce um papel 

importante na gestão dos recursos humanos. 
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Outro fator que levou a escolha de realizar este estudo é que o Amazonas 

segundo dados do AMAZONASTUR (2008) registrou no ano de 2008 na hotelaria 

urbana o volume de 439.000 mil turistas apresentando um aumento nas 

hospedagens de 14,5% em relação ao ano anterior. Já na hotelaria de selva o 

volume de turistas registrado no mesmo período foi de 148.624 mil turistas o que 

representa um número bem expressivo de visitantes para o segmento. 
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3  METODOLOGIA 

 

O objeto do presente estudo – competências gerenciais na hotelaria de selva 

– foi investigado por meio de pesquisa qualitativa, tendo em vista a intenção de 

abordá-lo em sua subjetividade. 

De acordo com Godoi e Balsini (2006), os dados qualitativos nascem de 

paradigmas interpretativos e fenomenológicos e são representados a partir dos atos 

e das expressões dos indivíduos. Yin (2001) considera a estratégia de pesquisa 

qualitativa abrangente, porém consistente e que possibilita maior precisão nos 

estudos.   

É certo que a abordagem qualitativa da pesquisa possibilita ao pesquisador 

conhecer a experiência vivenciada, sentida ou experimentada pelo sujeito Minayo 

(1994), ajudando a entender e explicar o significado, e não a freqüência, de um 

fenômeno social. (MERRIAM, 1988). De acordo com Godoi e Balsini (2010) dados 

qualitativos são representações das ações humanas e os métodos qualitativos 

surgem de paradigmas fenomenológicos e interpretativos. 

Este capítulo apresenta os aspectos relativos à metodologia utilizada no 

desenvolvimento da pesquisa acerca das competências gerenciais no segmento da 

hotelaria, além das técnicas, as estratégias e a forma como os dados foram 

coletados e analisados. 

Para este estudo optou-se em realizar uma pesquisa qualitativa baseada no 

estudo de casos múltiplos de caráter interpretativo. “O estudo de caso interpretativo 

além de conter uma rica descrição do fenômeno estudado, busca encontrar padrões 

nos dados e desenvolver categorias conceituais que possibilitem ilustrar, confirmar 

ou opor-se a suposições teóricas.” (GODOY, 2010, p.124).  

Yin (2001) define que no estudo de caso se desenvolve uma investigação 

empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida 

real, o autor também propõe que a coleta de dados pode originar-se de seis fontes 

de evidência – documentos, registros em arquivos, entrevistas, observação direta, 

observação participante e artefatos físicos – que podem ser ajustadas de diversas 
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formas. O estudo de caso qualitativo é multimétodo por excelência e utiliza diversas 

fontes de informação. (GODOY, 2010). 

A definição dos participantes durante o processo de estudo, sem a 

preocupação da representatividade estatística, permite ao pesquisador a 

flexibilidade de, tomando como base o desenvolvimento teórico do trabalho, voltar 

ao campo e expandir o número ou aprofundar a conversação com os participantes. 

A evolução da compreensão analítica que dá consistência ao tema de investigação 

é, em última análise, o critério que orienta o trabalho de campo. (GODOI; MATTOS, 

2006). 

O objeto de estudo tomou por base empreendimentos hoteleiros localizados 

no Estado do Amazonas e no entorno da capital Manaus, que foram definidos 

tomando como base a tipologia da hotelaria de selva, proposta por Carvalho (2010). 

Foram selecionados quatro empreendimentos que na tipologia são considerados 

alojamento de selva, entretanto comercialmente são mais conhecidos como lodges 

ou hotel de selva e que se caracterizam por estarem localizados em espaço de 

beleza natural ou em espaço de densa floresta.  

A fim de definir a amostra que foi objeto da pesquisa considerou-se o 

princípio de saturação ou de redundância definidos por Glaser e Strauss (1967 apud 

GODOI; MATOS 2010). Para o autor saturação significa que, a cada etapa que vá 

vivenciando casos parecidos, o pesquisador adquire confiança empírica de que não 

mais se encontrarão dados adicionais que possam contribuir para o 

desenvolvimento de propriedades da categoria. A definição da amostra ocorreu de 

forma não-probabilística, sendo realizada a entrevista com os gerentes dos 

empreendimentos.  

Por tratar-se da coleta de material empírico elegeu-se a coleta de dados 

baseada na entrevista em profundidade, com o uso de roteiro semi-estruturado. 

Conforme Godoi e Mattos (2010) há três modalidades principais de entrevista 

qualitativa: a entrevista conversacional livre; a entrevista baseada em roteiro; a 

entrevista padronizada aberta. 
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Pode-se caracterizar a entrevista baseada em roteiro, pela preparação desse 

roteiro e por permitir ao entrevistador flexibilidade para organizar e formular as 

perguntas durante a entrevista. (GODOI; MATOS 2010).  Na percepção de Sierra 

(1998), a entrevista aspira mostrar a vivência e o conhecimento do entrevistado. 

Essa estratégia propicia ao entrevistador avaliar as inúmeras situações da vida, as 

idéias e as experiências. O foco da entrevista é nítido na compreensão do papel do 

entrevistador no momento de realização da pesquisa, que consiste em ouvir tudo o 

que o entrevistado tem a falar, exclusivamente o estimulando com temas referentes 

ao objetivo essencial da pesquisa.  

Já para Yin (2001) a entrevista semiestruturada destaca-se pelo objetivo de 

entender os significados que os entrevistados atribuem às questões e situações 

relativas ao tema de interesse. Fazendo uso de um roteiro de perguntas que 

nortearão a entrevista, no entanto, à medida que as entrevistas forem realizadas o 

roteiro pode ser aperfeiçoado ou modificado para se obter outros tipos de dados 

(GODOY, 2010).  

A definição das perguntas do roteiro semi estruturado (apêndice A) foi 

estruturado em função dos objetivos da pesquisa, pautado na teoria da competência 

em ação, segundo Le Boterf (2003). 

As informações levantadas durante as entrevistas foram gravadas, entretanto 

no primeiro momento a pesquisadora optou em não gravar o contato inicial com os 

entrevistados, no qual se objetivou apenas identificar suas funções e registrar seus 

dados pessoais. Neste momento tomou-se o cuidado de apresentar de forma 

simples e com transparência os objetivos do estudo, a fim de solicitar o 

entendimento e colaboração para a pesquisa. Ao iniciarmos a entrevista 

propriamente dita, guiada pelo roteiro proposto, foi sinalizado para o entrevistado 

que daquele momento em diante a entrevista seria gravada. Todos os entrevistados 

demonstraram estar à vontade, durante a gravação da entrevista e estavam 

dispostos a corroborar com a pesquisa. Ao buscar o propósito deste estudo, nos 

deparamos com organizações altamente receptivas, que em todos os momentos 

demonstraram disposição para colaborar com o trabalho científico. 
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Para a efetivação da pesquisa foi fundamental a parceria com os hotéis de 

selva que nos ajudaram na logística da ida e volta, já que todos estão localizados no 

entorno da cidade de Manaus, onde só é possível o acesso de embarcações, como 

barcos de passeio, lanchas e barcos menores. Considerando a distância, e a 

dificuldade de locomoção, a disponibilidade dos hotéis em viabilizarem o translado 

do pesquisador em dias de embarque e desembarque de turistas na capital foi 

fundamental, já que fretar uma embarcação tem um custo muito elevado. 

A definição do local de realização da entrevista partiu do entrevistado, sendo 

assim algumas foram realizadas no próprio hotel e outras no escritório mantido na 

capital, aproveitando a vinda do gerente para tratar de assuntos diversos. Na 

ocasião o entrevistado relatou suas experiências, rotina de trabalho, situações 

vivenciadas e sua percepção a respeito do perfil do gerente de hotelaria de selva. A 

duração das entrevistas variou de 15 a 30 minutos cada uma. 

A técnica de análise e interpretação dos dados designada partiu da 

categorização e do profundo entendimento dos significados dos processos 

pesquisados relacionados ao papel do gerente. Buscou-se interpretar o conteúdo 

pesquisado dentro da dupla instrumentalização proposta por Le Boterf (2003), a 

saber, os recursos pessoais e os recursos do meio.  

Na seqüência percorreu-se um longo caminho de exaustiva leitura e releitura 

das transcrições das entrevistas, na busca de informações relevantes que 

relatassem a manifestação da competência em ação a partir dos dados coletados. 

Elegeu-se ressaltar trechos das entrevistas, por meio de recortes dos discursos 

literais incorporando-os ao capítulo dos resultados. 

Dando continuidade à análise dos dados coletados foi realizado o 

enquadramento dos relatos e seus significados nas categorias de competência 

propostas por Feuerschütte (2006) e Feuerschütte e Godoi (2011), expressa em três 

dimensões: as relacionadas ao contexto; as relativas à gestão; e as que dizem 

respeito às características pessoais, sendo analisadas e interpretadas de forma 

concisa a partir da construção de quadros temáticos, como no modelo do quadro 10 

e posteriormente apresentados no capítulo dos resultados. 
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Para atribuição de uma competência à dimensão empreendimento e seu 

contexto foram consideradas as competências relacionadas à singularidade do 

ambiente no qual está inserido o hotel de selva, já que este se diferencia 

completamente dos hotéis encontrados nos grandes centros urbanos, a logística 

para o transporte de mercadorias e turistas é feito somente por embarcações, os 

funcionários geralmente passam de 10 a 12 dias “embarcados” 4 por está localizado 

no meio da floresta densa e de difícil acesso, geralmente em áreas de proteção 

ambiental. Foi então reservada para esta categoria às competências vinculadas a 

visão do gerente em relação ao ambiente do negócio, ao seu segmento de mercado 

e aos recursos do meio. 

Para a definição das competências relacionadas à gestão do 

empreendimento, foram definidas as competências que se revelam dentro da 

estrutura suscitadas pelo empreendimento e na conjunção dos desafios e 

necessidades que se apresentam inerentes a gestão. 

Não menos importantes são as competências atribuídas às características 

pessoais, essas relacionadas à formação gerencial, atualização, desenvolvimento 

profissional, experiência técnica. Para a categorização da competência requereu-se 

aquelas que poderiam se revelar ou averiguar independentemente do contexto. 

Para melhor visualização e compreensão acerca da competência gerencial 

dos entrevistados elegeu-se a construção de quadros temáticos, fundamentado nas 

dimensões de competência de Feuerschütte (2006) descritas acima e adquados 

para a função de gerente da hotelaria de selva. 

Com o propósito de resguardar o nome dos entrevistados, após a transcrição 

das entrevistas, estabeleceu-se uma nomenclatura para cada entrevistado, dessa 

forma estes foram identificados pela letra “E” então “E1, E2, E3, E4” correspondem 

aos entrevistados, como proposto por Feuerschütte (2006). E “HS” corresponde a 

hotel de selva então “HS-1, HS-2, HS-3, HS-4” corresponde aos hotéis a qual 

pertence cada entrevistado. A nomenclatura proposta foi utilizada no capítulo de 

                                                           
4
 Expressão que se refere ao tempo de permanência do funcionário no hotel mesmo após a sua 

jornada diária de trabalho, tem que pernoitar no hotel e somente a cada término de escala retorna 
para casa. 
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analise dos resultados, nos tópicos referentes ao relato dos entrevistados e na 

matriz de experiência individual apresentada no quadro 08. 
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MATRIZ DE EXPERIÊNCIA INDIVIDUAL 

Categoria de Competência: O Empreendimento e seu Contexto 
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Quadro 08: Matriz da experiência individual: apresentação dos núcleos de competências dos empreendedores do setor hoteleiro 
Fonte: Feuerschütte (2006); Feuerschütte e Godoi (2011) 
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Elegeu-se apresentar a síntese da trajetória da pesquisa, figura 04, de forma 

a proporcionar melhor visualização da estrutura proposta por este estudo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 04: Trajetória Metodológica 
Fonte: Karla Segundo, 2012. 

Pergunta de Pesquisa 

Quais as competências gerenciais apresentadas pelos gerentes da Hotelaria 
de Selva, no Estado do Amazonas? 

 

 

 
Contexto da Pesquisa 

Hotelaria de Selva 

 

 

Sujeito da Pesquisa 

Gerentes de Hotéis de Selva 

(Lodge)  

 

 Objetivo Geral 

Mapear as competências gerenciais de profissionais que atuam em hotéis de 
selva no Estado do Amazonas. 

 

 

 

 

Objetivos Específicos 

 Descrever os principais eventos 
enfrentados pelos gerentes na 
sua atuação profissional. 

 Identificar as competências 
mobilizadas pelos gerentes da 
hotelaria de selva para enfrentar 
os eventos identificados. 

 Analisar as competências, com 
base na dupla 
instrumentalização proposta por 
Le Boterf (2003) 

 

 

Coleta de Dados 

Pesquisa Qualitativa 

• Estudo de Caso 

• Entrevista semi 

estruturada 

• Gravação e transcrição 

Analise dos Dados da Pesquisa Qualitativa 

Matriz de Categorias 
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

4.1 Caracterização da Realidade Pesquisada: A Hotelaria de Selva na Região 

Amazônica  

 

Para compreender a hotelaria de selva, é preciso fazer um breve retrospecto 

na história. Na metade do século XX, evidenciou-se o deslocamento de indivíduos 

do seu local de moradia para outros lugares, muitas vezes por motivo de lazer ou de 

trabalho, ou até ambos, fazendo uso de uma diversidade de serviços que hoje, em 

muitos lugares, compõem a estrutura econômica das comunidades. Esse fenômeno 

recebe o nome de turismo. (MORATELI; SOUZA, 2006).  

Foi na década de 90 que o Brasil iniciou sua abertura econômica e o 

Amazonas passou a investir e explorar os inúmeros atrativos naturais com potencial 

turístico da região. O potencial do Brasil para o turismo logo se concretizou como 

positivo, sendo que em 2003 o País recebeu 4,1 milhões de turistas. (EMBRATUR, 

2005). 

Nesta mesma década o Estado do Amazonas direciona o foco do turismo de 

comércio para a exploração das potencialidades naturais como atrativo turístico. Em 

1979 instalou-se o primeiro alojamento de selva e no início dos anos 80 começaram 

a operar os estabelecimentos designados alojamentos de selva, que 

proporcionariam suporte ao turismo ecológico, em 2007 a hotelaria de selva era 

compostos de 7 alojamentos de  selva registrados e 9 alojamentos de selva não 

registrados. (ROSSETTO; CAVALCANTI, 2007). 

De acordo com Carvalho (2010), a hotelaria de selva na Amazônia está em 

ascensão, porém, depende de mais investimentos na infra-estrutura de seus 

serviços agregados, na qualificação de mão-de-obra disponível, visto que a hotelaria 

de selva tem características diferenciadas da hotelaria urbana. 

O Estado do Amazonas é considerado o pioneiro da Hotelaria de Selva no 

Brasil, os primeiros lodges e hotéis de selva na Amazônia Brasileira iniciaram nas 

décadas de 70 e 80 de onde surgiram para atender a comunidade européia, ávidas 

em conhecer a exuberância da floresta amazônica com grande interesse pela 

biodiversidade, desenvolvendo produtos turísticos e hoteleiros específicos de selva 



59 
 

para turistas, até então desconhecidos do segmento turístico-hoteleiro no Brasil. 

(CARVALHO, 2010). 

As tentativas de adaptação, por parte dos empresários do setor turístico, 

foram feitas de forma intuitiva e bastante aleatória, não havendo no Estado 

estudos que buscassem a identificação de padrões de comportamento ou 

de variáveis influenciadoras, que pudessem fornecer subsídios e facilitar a 

tomada de decisão dos executivos. (ROSSETTO; CAVALCANTI, 2007, p.2) 

 

 

O Amazonas oferece uma diversidade de atrativos naturais que possibilitam 

ao turista um contato direto com a natureza, além de fazer parte dos roteiros 

oferecidos pelas agências nos programas de barcos e cruzeiros, pernoites em hotéis 

de selva e passeios pela floresta atraindo o turista internacional e nacional. 

É preciso lembrar, no entanto, que para a promoção da atividade turística é 

imprescindível além de atrativos naturais e culturais, contar com uma força de 

trabalho qualificada e com pessoas capazes de gerenciar empresas com 

competência. Isto é necessário porque os atrativos naturais de um destino turístico 

não são suficientes para garantir um fluxo constante de visitantes. (SOUZA; 

FERREIRA; SOUZA, 2007). 

A atividade hoteleira possui aspectos proeminentes que contribuem para o 

planejamento e desenvolvimento positivo deste tipo de empreendimento. De acordo 

com a Associação da Hotelaria de Floresta da Amazônia Brasileira, que propõe uma 

tipologia para os hotéis de selva, a denominação destes hotéis deve considerar 

aspectos como localização, estrutura física e arquitetônica, ver quadro 09. 

(CARVALHO, 2010). 

 

 
 
Alojamento de Selva 

(Hotel de Selva) 

Os alojamentos de selva conhecidos também como lodges, são 
equipamentos de hospedagem localizados em área de ambiente natural, 
sendo floresta densa ou em outro espaço de beleza natural. Distante dos 
centros urbanos desenvolve atividade de integração com a natureza e 
essas variam conforme o ecossistema local. 

 
 
Pousada 
 

São alojamentos de pequeno porte, geralmente de estrutura familiar com 
acomodações simples e informal, tem como característica a construção 
arquitetônica horizontal e integrada à região localizada. Este tipo hoteleiro 
é considerado um alojamento de lazer em proporções menores, 
considerado ser o próprio atrativo da viagem, possui uma boa estrutura de 
entretenimento e lazer. 

 Pousada Ecológica é um tipo de hospedagem que apresenta alto índice 



60 
 

 
Pousadas Ecológicas 
 

de responsabilidade ambiental. Utiliza-se de matérias recicláveis para 
construção da estrutura física, de técnicas para captação da água 
pluviais, armazenamento de energia limpa (energia solar), iluminação e 
ventilação natural. São empreendimentos com até 15 UH‟s e com 
características construtivas endêmicas da região. 

 
 
 
Eco Hotel 
 

São empreendimentos que apresentam relevantes cuidados com o meio 
ambiente, desde a construção até as técnicas usadas na manutenção do 
prédio. Sua arquitetura está em perfeita harmonia com as condições 
locais do meio ambiente, desta forma, mitiga a alteração no local original, 
desenvolvem atividades de educação ambiental e promovem a 
participação da comunidade no desenvolvimento das atividades do Hotel. 
Sua estrutura física é composta no mínimo por 30 Uh‟s e oferece todo 
conforto e luxo para os hóspedes. 

 
 
 
Resort de Selva 
 

Resort de Selva são empreendimentos hoteleiros de grande porte que 
proporcionam ao hóspede todo o luxo e conforto, são descendentes 
diretos dos Resorts. Possuem acomodações de luxo, serviços 
diferenciados, entretenimento e lazer como principais atrativos, estão 
localizados em áreas naturais, mas oferecem todas as sofisticações de 
um hotel urbano sendo considerados auto-suficientes. Desenvolvem 
projetos socioambientais. 

 
 
Extra-Hoteleiro 
 

Prestam serviços de hospedagem diferentes dos meios de hospedagem 
oficialmente cadastrados. Nem sempre o conforto é o item principal neste 
tipo de acomodação, mas o principal serviço é realizado, seja ele em 
barracas, saco de dormir, redes dentre outros. Podemos citar o camping 
como exemplo, podendo este ser fixo ou móvel. 

 
 
 
 
 
Barcos 

Na região do Estado do Amazonas onde a maior parte do transporte é 

fluvial, é comum os barcos regionais transportarem não só cargas como 

também passageiros. Essas viagens costumam ter uma longa duração 

necessitando assim que seja oferecido aos tripulantes e passageiros e 

acomodações. Os empreendedores com uma perspicaz visão passaram a 

oferecer em sua pequena estrutura sofisticação encontrada nos hotéis 

urbanos, estes passaram a se estruturar especificamente para este tipo 

de negócio, oferecendo não somente a hospedagem, mais alimentação, 

entretenimento e lazer, garantido a satisfação do cliente que já conhecia 

os barcos através dos passeios que é comum fazer pela região, unindo 

assim o útil ao agradável. 

 

Quadro 09: Tipologia da Hotelaria de Selva 
Fonte: adaptado do Diagnóstico da Hotelaria de Selva do Estado do Amazonas, 2010. 

 

4.2  Características dos gerentes e dos hotéis pesquisados 

 

Nos hotéis de selva pesquisados, os gerentes possuem diferentes idades, 

formação acadêmica, tempo de experiência no ramo e dirigem organizações com 

variadas características, como pode se observar no quadro 10. 
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Relação dos 

Entrevistados 
Idade 

Formação 

Acadêmica 

Experiência 

em Hotelaria 

Experiência 

em 

Hotelaria 

de Selva 

Hotel 

E1 

 

-- 

Graduado em 

Administração 

com ênfase em 

Logística 

 

10 anos 10 anos 

Rústico, sem energia 

elétrica, acesso somente 

de barco. 

E2 

 

-- 
Graduado em 

Administração 

de Empresas 

19 anos 11anos 

Moderna arquitetura,  

flutuante, elevadores, 

quartos com ar 

condicionado, salão de 

eventos para 230 

pessoas, acesso somente 

de barco.   

E3 

 

-- 
Superior 

Incompleto 

(trancamento) 

6 meses 6 meses 

Arquitetura nativa, 

quartos com ar 

condicionado, salão de 

festa para 100 pessoas, 

acesso somente de 

barco. 

E4  

 

46 

Graduação em 

Direito; Com  

especialização 

em Gestão 

Ambiental e 

Administração 

Hoteleira 

33 anos 5 meses 

Rústico, construído 

sobre estacas a 17 

metros do solo, possui 

oito módulos cilíndricos 

em forma de torre, com 

passarelas que fazem a 

interligação entre elas. 

  Quadro 10: Perfil dos entrevistados e de seus respectivos hotéis. 
  Fonte: Karla Segundo, 2012. 
 

A seguir apresentamos um breve relato do ambiente no qual estão inseridos 

os hotéis selva o que pode auxiliar na identificação do contexto. 

O HS-1 está localizado no Rio Igarapé do Rabicho, s/n no município de Rio 

Preto da Eva no Estado do Amazonas a 57,5 quilômetros da capital. O hotel iniciou 

suas atividades em 1992 direcionando sua atuação para o atendimento exclusivo de 

turistas estrangeiros. A estrutura física do hotel é composta de 45 apartamentos, um 

bar, dois restaurantes, uma área de sol e uma cozinha industrial. 

O segundo hotel investigado, definido como HS-2 está localizado à margem 

esquerda do Rio Negro, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé - 

RDS Tupé. O HS-2 foi construído tendo como alicerce o turismo sustentável, possui 

tecnologia para o tratamento de água, uso responsável de energia e materiais, além 

de realizar o recolhimento e reciclagem do lixo. 
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O Complexo possui 65 apartamentos, todos climatizados, com vista 

panorâmica para o rio e equipados com sistema de aquecimento de água, frigobar, 

cofre e TV LCD com programação via satélite. Além de elevador, bares, auditório, 

sala de eventos, salão de jogos, piscina,  área de entretenimento,  trilhas 

interpretativas, observatório de pássaros, área de descanso e leitura.  

O HS-3 está localizado na Reserva Sustentável do Tupé, no Rio Negro. 

Possui arquitetura nativa e rústica é constituído por dois blocos erguidos sobre uma 

estrutura flutuante. Uma curiosidade a respeito do HS-3 é que ele foi construído na 

cidade de Manaus/AM e após a conclusão do projeto foi levado à sua localização 

definitiva, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, em dezembro de 

2008, dando assim início as atividades de funcionamento. 

A infraestrutura do HS-3 é composta 53 apartamentos com TV de LCD, 

frigobar, banheiro privativo com água quente, ar condicionado, salão de festas com 

capacidade para 100 pessoas, o ambiente interno e externo é decorado com móveis 

regionais. 

O HS-3 oferece aos visitantes diversas atividades ao ar livre, como 

caminhadas em trilhas, pescarias noturnas, focagem de jacaré5, visita a casa do 

caboclo e observação do processo de fabricação da farinha de mandioca, pela 

comunidade que reside na reserva. 

O HS-4 está localizado no município de Iranduba, a 60 km de Manaus, capital 

do Estado do Amazonas, construído sobre palafitas de madeira à altura da copa das 

árvores, aproximadamente a 17 metros do chão. Possui oito torres, com uma 

extensão de 8 km de área construída.  

O HS-4 oferece aos turistas diversas atrações como: caminhada na selva, 

pesca da piranha, observação de animais de hábitos noturnos, interação com botos 

cor-de-rosa, sobrevôo panorâmico, encontro das águas, visita a tribo indígena, andar 

de carrinhos elétricos sobre as passarelas, sobrevivência na selva, visita às 

comunidades locais, visita à casa de nativos, entre outros. O hotel também tem 

                                                           
5
 À noite, o visitante sai com um guia, em uma canoa em busca dos répteis que estão no rio, com o 

auxílio de lanternas de mão tentam localizar jacarés escondidos na mata as margens do Rio Negro e 
aproveitam para tirar fotos. 
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servido de base para vários eventos empresariais e educativos, com o intuito de 

desenvolver o conhecimento e educação sobre a Amazônia.   

 

4.2.1 Relato da Entrevista 1 

 

As características pessoais são inerentes ao indivíduo fazem parte dos seus 

traços de personalidade ou do âmbito de formação profissional, essas competências 

pessoais podem ser observadas no indivíduo mesmo que este ainda não esteja 

desenvolvendo atividades de gestão. A seguir apresenta-se o relato das entrevistas 

com os gerentes dos hotéis pesquisados, ao fim dos relatos apresenta-se as 

matrizes de competência individual aonde as competências mobilizadas foram 

organizadas. 

O E1 iniciou suas atividades profissionais aproximadamente há 10 anos, 

atuando como motorista do HS-1 sendo responsável pelo transporte de mercadorias 

que abastecem o hotel.  

[...] eu me dedicava só a pegar o material, recolher na cidade e embarcar no 

barco, somente. 

 Com o passar do tempo sentiu o desejo de adquirir novas competências esse 

desejo ficou mais aguçado quando um dos proprietários do hotel sinalizou que o 

mesmo tinha potencial para crescer dentro da empresa, já que era uma pessoa 

muito prestativa e interessada em aprender, assim foi buscar a formação de 

competências técnicas na formação superior. 

[...] Aí eles foram me estudando, estudando [...]. 

Estando a frente dos processos de logística de transporte e suprimentos, este 

se revelou o principal desafio para o gerente do hotel, E1 optou pela graduação em 

administração com ênfase em logística. Para E1 outro desafio não menos importante 

é o de gerenciar a equipe. 
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A frente do HS-1, E1 gerencia uma equipe de vinte e três funcionários, que na 

sua maioria é formada por pessoas com baixo nível de escolaridade. E1 ressalta a 

importância de o gerente ter um olhar voltado para o funcionário procurando 

compreender sua realidade e necessidade. 

 [...] Sabe lidar, saber conversar, entendeu?  

E1 também manifestou a vontade de continuar investindo na sua formação e 

cursar uma pós-graduação, pois acredita que quanto mais conhecimento técnico 

adquirir melhor poderá desempenhar seu papel de gerente, também reconhece que 

falar outro idioma é imprescindível já que o HS-1 atende somente turistas 

estrangeiros.  

Outro fato relatado por E1, diz respeito à vivência obtida durante sua 

formação acadêmica, que possibilitou o aprimoramento das habilidades 

interpessoais, visto que em vários momentos, durante sua formação, teve a 

possibilidade de interagir e atuar em diferentes equipes de trabalho. O que se 

revelou uma habilidade importante para gerenciar os funcionários e compreender 

suas necessidades. 

Porque, na realidade, o funcionário da gente é como se fosse os nossos 

filhos. Às vezes você tem que dar aquele puxão de orelha, às vezes você tem que 

incentivá-lo. 

A equipe do HS-1 é formada na maioria por pessoas da redondeza do hotel. 

Uma das vantagens apontadas é a de que por morarem muito próximo ao trabalho, 

os funcionários quase não faltam. No entanto E1 fez questão de contar a situação de 

um funcionário que estava se ausentando do trabalho semanalmente. 

E1 relata que, pelo fato de ir semanalmente a capital do Estado, muitas vezes 

se ausenta do HS-1 por vários dias, deixando a responsabilidade do hotel para um 

dos funcionários, que é mais experiente, pois já trabalhou em outros hotéis de selva 

e tem ensino médio completo. Este por sua vez nem sempre relata a E1 os 

acontecimentos ocorridos na sua ausência, como por exemplo:  

Aí... Chegava final de semana, ele enchia o pote. Aí quando chegava à 

segunda-feira ele não ia às vezes terça, entendeu? E ele passou dois dias sem ir 
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trabalhar, eu falei assim Rapaz, cadê o ...?. Rapaz, ele não... acho que ele ta 

doente. Será que ele ta doente?. Aí a senhora sabe que o pessoal, né? É o radio 

peão, como eles falam. Rapaz, procura saber onde é que ele ta eu quero falar com 

ele agora. Se ele estiver doente eu vou lá na casa dele. 

Quando E1 tomou conhecimento que tal funcionário estava se ausentando 

com muita freqüência do trabalho, e que esse fato se repetia com elevada 

freqüência e logo após o fim de semana, E1 decidiu ter uma conversa com o 

funcionário e esclarecer alguns pontos:  

Venha cá, amigo, o que está acontecendo? Você está ruim na empresa? 

Você está ganhando pouco? Porque você tem que me participar, porque você faz 

parte da empresa, entendeu?... Aí, quer dizer, tu não fez falta pra empresa, eu 

posso muito bem te mandar embora por justa causa, correto? Isso é abandono, cadê 

a tua responsabilidade?. Aí eu falei pra ele Com isso, eu não vou abonar esses dois 

dias. Ah, eu posso pagar em outros dias (fala do funcionário). Não, não funciona 

assim. Eu vou descontar. 

Para E1 era necessário agir com firmeza, levando o funcionário a entender 

que tal atitude não condiz com a empresa e que está não seria mais permitida. 

Comunicar ao funcionário à medida tomada em relação ao fato, na visão de E1 foi à 

melhor estratégia para a solução do problema. 

 Aí dois dias descontados faz falta pra ele. Faz falta. Pronto, foi um remédio, 

nunca mais. Se ele queria beber, ele bebia de sábado pra domingo, segunda-feira 

ele estava lá. 

O entrevistado afirma ser um bom gerente e que procura sempre ajudar os 

funcionários, até mesmo em assuntos pessoais e familiares, pois entende que é 

importante deixar o funcionário satisfeito, mantendo sempre um bom relacionamento 

interpessoal, assim ele irá desenvolver melhor seu trabalho. 

E eu sou do tipo de camarada assim Olha, se vocês estão precisando de 

alguma coisa, vocês tão precisando de médico, você tão precisando pra sua filha, 

pra sua... Inclusive nós temos um canoeiro lá que ele está eu pus ele... porque como 

ele é muito... o mais antigo de todos, eu pus ele como responsável pelas canoas. Aí 

ele vinha com a esposa dele doente e tal... problema renal [...] . Eu trouxe ele pra cá 
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(capital Manaus), fez o tratamento da mulher dele, ela passou aqui 22 dias. Levava e 

trazia e tudo. Olha, tem que comprar esse remédio. Tá, vou conversar com o seu 

Antônio (Proprietário do HS-1). Seu Antônio, está precisando desse remédio pra 

mulher do nosso funcionário. Tudo bem, pode comprar.  

Conforme se aferiu no relato do entrevistado, o papel do gerente vai muito 

além das responsabilidades com o funcionário dentro do ambiente da empresa, a 

preocupação com o bem estar deste e de sua família é fundamental, para que o 

mesmo desempenhe bem seu trabalho e para a redução nos índices de 

absenteísmo e de rotatividade.  

E1 expõe também a grande dificuldade em encontrar funcionários para 

trabalhar no HS-1, que por ser um hotel distante e isolado da cidade tem suas 

especificidades, como por exemplo, a jornada de trabalho. A equipe do HS-1 que é 

formada por 23 funcionários distribuídos em funções como as de canoeiro, 

camareira, barmen, cozinheiros e auxiliares de serviços gerais este último realiza 

atividades de limpeza geral e manutenção predial esta equipe que se revezam a 

cada 12 dias. 

Eu perdi já três canoeiros já, arrumaram outro trabalho e tudo, aí eu tenho 

que recolocar esse pessoal. Eu não vou conseguir aqui na cidade, porque a 

cultura... é uma cultura diferente, entendeu? Eles não vão querer ganhar o mesmo 

salário, ele não vai querer dispor de ficar lá 12 dias, né? E folgar só apenas 3 no 

mês. 

Durante este período os funcionários residem no próprio hotel.  Após sua 

jornada diária de trabalho estes compartilham das áreas comuns juntamente com os 

hóspedes. Este fato acaba por exigir que o gerente desenvolva habilidades 

interpessoais como a comunicação, administração de conflitos e habilidades 

pessoais como a capacidade de adaptação a realidade da hotelaria de selva já que 

durante 12 dias consecutivos irá interagir com o funcionário quase que 24 horas por 

dia. Fato este que não existe na hotelaria urbana onde o funcionário tem uma 

jornada de 08 horas de trabalho e depois vai para o seu lar. 
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4.2.2 Relato da Entrevista 2 

 

Semelhante ao E1, E2 já está no ramo da hotelaria a mais de 30 anos, 

administrador, iniciou sua carreira aos 17 anos e até os 36 trabalhou em uma única 

empresa deste segmento onde teve a oportunidade de atuar em vários setores, 

interagindo com diferentes pessoas, conhecendo diversas culturas por atuar em 

várias regiões do país. Após esse período E2 resolveu empreender criando uma 

empresa de organização de eventos de negócios que logo encerrou suas atividades. 

Depois atuou como gerente comercial de uma instituição de ensino na qual foi 

convidado pelo proprietário da instituição a gerenciar seu novo empreendimento, 

visto a sua larga experiência na hotelaria. Há aproximadamente oito anos E2 é 

gestor de turismo e hotelaria do HS-2.   

E2 ressalta que sua vivência na hotelaria atrelada a sua capacidade técnica 

contribuiu muito para o seu trabalho frente à gestão do HS-2, mas não suficiente, 

pois devido às singularidades da hotelaria de selva, e das influências do meio, 

afirmando ainda que anteceder-se aos fatos é uma competência essencial. 

Então, assim, tem que ter o bom senso, o empírico, o científico, a... em alguns 

casos, principalmente assim, a... que eu acho que é fundamental nesse processo 

todo, se eu executar bem as minhas experiências se eu executar bem os meus 

processos científicos, qualquer coisa, eu preciso também executar a questão do 

planejamento futuro disso aí... Se não tiver isso tudo não vai funcionar, mas no geral 

eu acho que essas três moderações na questão da competência tem que ter. 

Tanto E1 quanto E2 ressaltam que a competência gerencial contribui muito 

para o desempenho do papel do gestor, pois alinhada com a experiência adquirida 

ao longo da carreira e o uso das ferramentas gerenciais contribuem 

expressivamente para a gestão do negócio. 

E2 já possui uma sólida experiência de 30 anos no ramo de hotelaria, no 

inicio da sua carreira optou por formar-se em administração que lhe propiciou o 

desenvolvimento de competências gerenciais fundamentais para a gestão do 
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negócio. Sua experiência não ficou restrita à hotelaria, atuando em uma instituição 

de ensino. 

[...] eu diria o conhecimento científico, acho que isso representa pelo menos 30 

por cento do teu dia de administrador, saber a questão científica [...], de 

administração. Você tem conhecimento empírico sobre as tuas experiências, o que 

já te aconteceu, pra você ter jogo de cintura [...], eu trabalho com equipamentos, 

mas o meu resultado final, meu meio é cliente, é pessoas, então eu tenho que ter 

bom senso, [...]. 

 

O entrevistado expõe que a capacidade de adaptação é uma competência 

fundamental ao gerente, assim como a visão holística do negócio e a compreensão 

do ambiente externo. Afirmando que no exercício da gestão é preciso sempre 

considerar o contexto que envolve o HS-2. Para melhor entendimento o E2 declara 

que muitas vezes as tomadas de decisão são baseadas num cenário que envolve 

situações incomuns a um hotel urbano, como as influências climáticas por exemplo. 

Na verdade, até por está na Amazônia normalmente é uma coisa que foge do 

nosso controle, tem que gerenciar dependendo da situação é questão de eventos. 

Eventos climáticos, esse é o maior problema no lugar onde nós estamos. 

Principalmente em relação à temporal, então assim, o temporal é normalmente 

dentro da floresta ele já é, por si só, complicado. Como eu tenho essa estrutura, ela 

toda flutuante, a gente tem que ficar atento muito principalmente na questão noturna. 

Assegurando ter mais preocupação com a segurança em relação ao que o 

clima pode fazer do que em relação ao patrimônio, já que está isolado no meio da 

floresta, dentro de uma reserva. 

[...] uma das funções no nosso, do nosso segurança, por exemplo, é 

exatamente monitorar essas questões, porque a questão de segurança patrimonial 

não teria muitas preocupações aqui, a minha preocupação mesmo é de segurança 

climática”. [...]. Então isso é uma coisa que já aconteceram alguns casos, no sentido, 

assim, de a tempestade ser muito forte, tem que mandar esvaziar a piscina senão 

ela transborda essas coisinhas assim, né?[...] De desmontar o toldo porque corre o 
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risco de ele voar, essas coisas , mas não que fuja do controle, mas é uma 

preocupação que tem que estar sempre trabalhando.  

Situações adversas exigem do gerente a competência de gerenciar as 

mudanças, uma dose de criatividade e adaptabilidade para enfrentar eventos que 

não estão sob seu controle, como por exemplo, as enchentes e vazantes do Rio 

Negro, que afetam as atividades do HS-2 como é o caso da logística de chegada no 

hotel, tanto de turistas quanto de suprimentos. 

 [...] a questão da baixa e da subida do rio, como nos estamos num lago, e 

nesse ele lago baixa ao ponto de fechar a entrada lá, aí eu tenho que fazer uma 

logística totalmente diferente pra trazer o cliente pra cá, eu trago por cima da ilha, 

né. Tem uma passarela montada, onde eu tenho um flutuante do tamanho desse 

aqui do outro lado, no rio negro, aí eu tenho 400 metros de passarela montada onde 

eu trago toda a minha estrutura pra cá. 

E2 comanda uma equipe de aproximadamente trinta funcionários, dispondo 

de uma estrutura hierárquica bem definida pode contar com o apoio de médias 

gerências na gestão do HS-2. Acreditando que o exercício da liderança permeia pela 

habilidade de delegar atividades, sendo sua a responsabilidade de monitorar e 

acompanhar o desenvolvimento das atividades e o desempenho individual e em 

grupo de cada funcionário.  

Então o gestor, na verdade, ele tenta fazer a orquestra funcionar, essa é a 

minha função, que acima de mim está o dono da empresa, então assim, eu tento 

que essa orquestra funcione, claro, cada um tem suas atividades, suas autonomias 

e tudo o mais, mas normalmente a gente fica gerindo esse processo. 

Assim como E1, o entrevistado do HS-2 reafirma a dificuldade em encontrar 

mão de obra qualificada que queira trabalhar na hotelaria de selva, em um jornada 

que varia de 10 a 12 dias embarcados com intervalo de 3 a 5 dias de folga no mês. 

Afirmando ainda que seja preciso investimento do governo para o desenvolvimento 

do setor hoteleiro.  

É, falta investimento, na verdade, em todos os sentidos, governamental, de 

escola, de empresários em ter essa visão, essas coisas. Então eu acho que esse é o 

meu maior problema, e acho que da maioria das pessoas é a mão de obra.  
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Ainda assim E2 conseguiu formar uma equipe onde todos possuem no 

mínimo o ensino médio, sendo que as chefias medianas relacionadas à função de 

governança, chef de cozinha e manutenção possuem formação técnica.   

Ensino médio, no geral, todo mundo aqui tem ensino médio. Ninguém tem 

menos que ensino médio, é o mínimo.  

 Diferente de E1, o entrevistado afirma que sua equipe é formada tanto por 

moradores da comunidade da Reserva do Tupé, onde está instalado o HS-2, quanto 

por pessoas que residem na capital, Manaus. Reiterando sempre a dificuldade em 

encontra mão de obra qualificada.  

Como é uma dedicação muito grande, normalmente você tem uma dificuldade 

muito grande de manter o nível de instrução, escolaridade. Porque não dá tempo de 

estudar, aí você tem o distrito industrial que o cara trabalha de segunda a sexta, 

mesmo sendo robotizado o cara trabalha de segunda a sexta, vai ter o fim de 

semana livre, ele tem x hora pra entra e x hora pra sair, ele é proibido de ficar na 

empresa se passar daquele horário. Então o disparate é muito grande, então o cara 

prefere ir pro distrito do que aprender a ser hoteleiro, então a Amazônia ela vai 

sofrer muito ainda em relação a serviço, as pessoas vem de fora, “ah porque aqui os 

serviços são péssimos”. É uma questão natural pelo que nós criamos. 

E2 reafirma que a adaptabilidade é uma competência essencial ao gerente, 

assim como a capacidade de alinhar os conhecimentos técnicos e experiências para 

a solução de problemas e tomada de decisão. É importante entender a situação e 

seu contexto para então decidir como agir, o bom senso é imprescindível.  

Eu acho que, na verdade, você pode até cometer as mesmas ações, 

dependendo[...] porque assim, eu entendo soluções de problemas de maneira bem 

diversas, então assim, vai acontecer alguns casos, que eu apliquei no passado 

algum procedimento que não deu certo e que, não necessariamente que se eu 

aplicar hoje não daria certo, depende muito de tempo , momento, ocasião, essas 

coisas todas, né? Mas aí o que eu acho que tem que ter é o bom senso de saber se 

vale a pena repetir, se vale a pensa criar um procedimento novo, ou se vale a pena 

apenas mantê-lo.  
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4.2.3 Relato da Entrevista 3 

 

Já o E3 tem uma trajetória um pouco diferente dos demais entrevistados, 

advindo do comércio varejista onde atuou basicamente com atendimento ao público, 

iniciou sua carreira na hotelaria a partir 2010, atribui a sua habilidade para 

desenvolver rede de contatos, network, como fato gerador que culminou no convite 

para trabalhar no hotel.  

Eu sempre gostei muito de trabalhar com o público, né. E eu trabalhei durante 

um tempo num bar, né? Como... gerenciando o bar, e foi quando... eu tinha acesso 

ao dono daqui do estabelecimento e ele me convidou pra trabalhar no hotel, porque 

ele gostava da minha dinâmica[...]. 

E-3 inicialmente foi responsável em gerenciar um hotel de pescaria, no qual 

as atividades de gerenciamento são bem mais simples e basicamente operacionais. 

Há apenas seis meses está à frente da gestão do HS-3.  

E foi no ano de 2010 que eu vim trabalhar com ele. Nesse período, 

primeiramente pra trabalhar com um público diferenciado, que esse aqui é mais um 

hotel de selva, né? E eu fiquei com o hotel de pescaria, que é uma coisa mais fácil 

que não precisa de tanta, não tem tantas[...] assim, é uma coisa bem prática, né? Só 

é ir lá, pescar, tudo, né? E aí foi dessa forma que eu peguei e cheguei. 

O entrevistado afirma ter duas atribuições principais. A primeira é a de 

supervisionar os demais funcionários, devendo orientar e monitorar como as 

atividades estão sendo realizadas. E depois de promover a colaboração entre todos 

para que as atividades do hotel funcionem corretamente e que mesmo ocorrendo 

imprevistos a rotina do hospede não seja afetada.   

Bem, as minhas responsabilidades no hotel de selva. Primeiro é pegar, 

orientar de forma correta, o que cada funcionário tem que fazer, qual o serviço que 

ele vai pegar, fazer durante o dia, né?[...] Outra é cooperação de horário de 

funcionamento da programação do hospede, né, pra que tudo saia...que quer a 

gente queira quer não a gente tem muita programação pra fazer [...]. 
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Saber agir em situações inesperadas, propor soluções criativas para E3 é 

uma competência essencial ao gerente, visto que nada pode comprometer a 

programação dos hospedes tanto dos que pernoitam como daqueles que só passam 

o dia no hotel. E3 chama a atenção para a importância de o gerente criar na equipe 

um espírito de cooperação, já que muitas vezes está terá que alterar sua rotina de 

trabalho para colaborar na solução de um problema.  

Há um mês, eu estava numa lancha pequena, né, e o hóspede estava me 

aguardando na beira do Tropical, né? De uma hora pra outra deu uma pane no 

motor, só que nós temos uma outra lancha reserva, só que estava distante, uma 

outra pessoa tinha que fazer, né? Então a minha solução foi, pegar, parar uma 

lancha menor, pagar um valor, né, que não é o valor justo, mas tem que ser imediato 

isso pro hóspede não esperar. 

Quando perguntado acerca dos principais desafios encontrados para 

gerenciar o HS-3, o entrevistado reitera o que já foi dito por E1 e E2, encontrar 

pessoas qualificadas e dispostas a enfrentar a realidade da hotelaria de selva, é 

desafiador e por isso o gerente precisa ter sensibilidade, para perceber se o 

individuo conseguirá se integrar ao hotel. E3 ainda afirma que é preciso motivar 

sempre a equipe além de desenvolver um bom relacionamento interpessoal o que a 

seu ver pode ajudar para que funcionário permaneça no hotel.  

[...] a pessoa tem que ter disponibilidade, né, porque você fica muito tempo 

longe da cidade, se você gostar da noite, gostar do dia, gostar da família, você vai 

encontrar um problema com isso, que às vezes você pode passar até um mês lá se 

você for se dedicar mesmo, você tem folga, mas você tem suas obrigações lá, né? 

Primeiro a disponibilidade, depois tem que ter dinâmica pra lidar com a pessoa que... 

lá, nossos funcionários todos eles são da comunidade entendeu?[...] Então a gente 

tem que pegar, saber lidar com aquela pessoa de forma correta, porque ela pode se 

ofender e explicar, da forma mais carinhosa, como ela tem que trabalhar, né?. 

Agir proativamente frente às situações rotineiras e inesperadas é outra 

competência que o gerente precisa ter além de saber comunicar-se bem, sabendo 

expor para a equipe quais as expectativas em relação ao desenvolvimento do 

trabalho.  
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Olha o necessário é que se comunique [...] Pra saber qual é a atitude correta 

que você vai tomar, mas não é necessariamente, se você tem que ter uma atitude 

imediatista, tu não precisa estar solicitando, tu tens que resolver a situação e depois 

comunicar o processo. 

 E3 expressa o seu descontentamento com as políticas públicas vigentes, ao 

dizer que o Estado não corrobora com o segmento e nem oferece incentivos para os 

hotéis que ajudam de alguma forma a comunidade, para ele por ser um segmento 

diferenciado e que atrai turistas para o Estado deveria ter projetos para o 

desenvolvimento dos empreendimentos e consequentemente da região.  

E o incentivo, né, eu acho que o Amazonas ele não incentiva em nada com o 

turismo, né? [...] Por exemplo, comunidades que a gente está querendo pegar, levar 

o turista, mostrar [...] as comunidades estão sujas, porque não tem uma limpeza 

correta, a prefeitura de [...] não ajuda, entendeu? Então tudo isso é uma dificuldade. 

 

4.2.4 Relato da Entrevista 4 

 

E4 é natural do Estado do Pará, filho de imigrante italiano com uma índia do 

Rio Purus, está muito bem ambientado com a floresta visto que viveu parte de sua 

infância e adolescência em contato com comunidades ribeirinhas. 

O entrevistado é bacharel em Direito e possui duas especializações sendo 

uma em gestão ambiental e a outra em administração hoteleira. Atuando há 33 anos 

no mercado sua experiência profissional sempre esteve relacionada de forma direta 

e indireta a atividades turística. Sua carreira iniciou como operador em agências de 

viagens, depois atuou por 18 anos em uma companhia aérea em funções 

administrativas e de gestão, ingressou na hotelaria propriamente dita quanto foi 

trabalhar no Tropical Hotel Manaus, um dos hotéis urbanos mais bem conceituados 

do Amazonas. Por seis anos atuou como diretor comercial do HS-4 onde teve a 

oportunidade de conhecer diversos países, participar de feiras internacionais, 

congressos, etc., e de conviver diariamente com o idealizador do HS-4 o que 

contribuiu muito para a sua formação.  Há cinco meses assumiu a função de gerente 

geral do HS-4. 
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Como diretor comercial viajei todos os países, eu confidenciei muito com o 

[...], realmente os conceitos dele, viajando com ele a cada lugar, a feiras 

internacionais sabendo realmente a percepção o anseio realmente de cada país o 

que eles precisam, o que eles entendem em relação a nossa região, como é que ela 

é explorada ou o que eles pensam disso ou não pensam [...].  

Dentre suas responsabilidades está a de gerenciamento da equipe e todas as 

atividades que dizem respeito ao dia a dia do hotel, como por exemplo, o transporte 

de turistas, acomodações, restaurante, manutenção das instalações, adequação da 

logística do hotel, possuindo autonomia para a tomada de decisão. O E4 faz questão 

de ressaltar que a seu ver sua principal responsabilidade é formar uma equipe 

comprometida e que entenda as peculiaridades da hotelaria de selva.   

O número de funcionários do HS-4 pode variar entre 80 e 125 funcionários. O 

período de cheia e vazante do rio negro é um dos principais fatores que determina a 

variação do número de funcionários. A partir do mês de setembro que é o período de 

vazante é preciso ter todos os funcionários trabalhando, pois é neste momento que 

serão feitos os trabalhos de manutenção e conservação do hotel.  

Numa época como essa nós temos 80 funcionários e numa época de seca 

que é a partir de setembro ela aumenta justamente, significativamente porque você 

tem um momento propicio pra que se façam todas as manutenções de seguranças, 

as revitalizações necessárias [...]. 

E4 relata a dificuldade de encontrar mão de obra qualificada e que esteja 

disposto a atuar na hotelaria de selva, visto que a maioria das pessoas que vem da 

capital está fazendo faculdade e ou outros cursos e não possui disponibilidade para 

ficarem 12 dias conectados6, sendo esse um dos fatores que leva a equipe do hotel 

a ser formada quase que na totalidade pela comunidade local, sendo a baixa 

escolaridade uma característica presente.   

O hotel ele não é uma dinâmica que você tem os três turnos, e nesses três 

turnos você automaticamente tem aquele funcionário durante determinado tempo e 

ele se desvincula e vai pro seio familiar  e vai fazer o que ele tiver que fazer aqui é 

como se você tivesse uma plataforma, uma base na selva e que você fica 12 dias 

                                                           
6
 O entrevistado E4 prefere usar o termo conectado para expressar que os funcionários trabalham 

embarcados durante 12 dias consecutivos no HS-4. 
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submergido, confinado essa  é uma expressão, extremamente muito pesado, você 

fica conectado a 12 dias [...]. 

Outro desafio para E4 é a dificuldade de alinhamento por parte dos 

funcionários em integrar o conhecimento formal adquirido com a realidade da 

hotelaria de selva, pois para ele mesmo que o indivíduo já tenha vivenciado a 

hotelaria urbana, essa vivência não o prepara totalmente para a hotelaria de selva.  

[...] aqui você tem 12 dias que as pessoas estão confinadas aqui e que vão 

estar depois das oito horas de trabalho dela você vai encontrar com elas em algum 

local dentro do hotel e que com isso cria muito uma afetividade. [...] justamente, 

existem conflitos, existem novos paradigmas a se trabalhar e muita das vezes nós 

temos uma formação hoteleira muito rígida e vamos nos deparar com um grande 

entrave e que isso é um grande problema porque ai que você percebe que as 

pessoas que você queria que estivessem aqui que tem essa formação, que são 

enquadrados dentro de um contexto que vai ti facilitar melhor pra gestão elas não 

estão aqui pra dividir como você todo esse conceito então é melhor você fazer a 

hospitalidade porque a selva como também num hotel urbano ela vai necessitar de 

hospitalidade. O hospede não perdoa, e ele vai buscar outros locais.   

 O entrevistado revela que para ele nem todos estão preparados para 

atuar na hotelaria, já que está, a seu ver, transcende a formação acadêmica ou a 

experiência adquirida. Para E4 o indivíduo precisa ter características pessoais 

inerentes, tem que ter vocação.  

[...] a hotelaria ela não é pra qualquer um. A hotelaria ela é um celibato então 

eu não preciso falar nada, se você realmente tem essa vocação, você segue. Mas 

se você não tiver, “sai fora”, desculpa a palavra. 

A formação técnica é essencial, pois ela propícia o exercício de uma gestão 

inovadora. Além disso, para atuar na hotelaria é necessário desenvolver 

conhecimentos multidisciplinares para gerenciar um negócio atendendo as 

exigências e dinâmica do mercado é o que afirma E4. 

[...] tem que conhecer muito dos ecossistemas, tem que conhecer muito de 

biologia, tem que estar inteirado num conceito geral da administração, isso é 

fundamental, ele (gestor) tem que saber de economia, ele tem que saber de 
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hospitalidade, ele tem que saber gerir corretamente os novos conceitos que o 

mundo impõe [...] ele vai ter que fazer as implementações [...] é ai que vem a 

inovação, esses conceitos eles estão fundamentados, tem que existir um lado social, 

o econômico e o ambiental isso tem que está muito claro pra ele, pra poder ele 

realmente trazer um futuro pra empresa [...].   

Saber gerir os recursos é uma competência que o gestor precisa ter, visto que 

não há incentivos governamentais e os recursos próprios são escassos. Para E4 a 

criatividade, quebra de paradigmas e a capacidade de inovar são competências 

imprescindíveis ao gestor. O entrevistado relata uma situação na qual optou por 

alinhar seu conhecimento técnico com criatividade. 

 [...] eu me deparei com uma surpresa, [...] eu vendo o hotel ficar submerso e 

pensar como é que eu vou fazer porque eu preciso de madeira e a madeira ela é 

escassa ela precisa vir de uma origem legal e tem que ser com muita antecedência 

[...], ai eu tenho que fazer exercícios eu tenho que colocar em pratica todo meu 

conceito e procurar um meio de sobreviver, antes de tudo sentar com cada um dos 

colaboradores e perceber, fazer um brainstorming e isso sempre aí vinha uma rotina 

que sempre diziam vamos ter que comprar madeira, vamos ter que fazer as 

passarelas, [...] ai que veio a idéia de trazer o hiate para mais próximo da torre do 

restaurante e ai só com essa alternativa você tem inúmeros metros de madeira que 

deixaram de ser comprados. [...] também procuramos reciclar as tábuas [...] eu 

mandei arrancar elas todinhas, passei com as cadeiras do auditório e ai elas 

serviram pra suportar essa demanda, então quer dizer locais que nós não queremos 

mais que foram feitos anteriormente casas ou pequenos galpões foram retiradas 

aquelas madeiras e reaproveitadas, essa criatividade e essa inovação foi bem 

interessante. 

Devido à grande cheia que afetou o Estado do Amazonas enfrentou desde 

2009 quando o nível das águas marcou 29,77m. O HS-4 está submerso nas águas 

do Rio Negro, para que os turistas e também funcionários tenham acesso aos 

ambientes do hotel foi preciso encontrar alternativas para a locomoção diária entre 

as torres. 
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4.3 Identificação dos Recursos Mobilizados e Definição das competências 

 

O propósito do próximo tópico é apresentar a análise e interpretação dos 

dados da pesquisa de campo obtidos por meio de quatro entrevistas com gerentes 

de hotéis de selva7·, esmiuçada a partir de alicerces teórico-empíricos, 

estabelecendo articulações com os objetivos propostos por este estudo. O primeiro 

momento apresenta o contexto das organizações estudadas e o perfil dos 

entrevistados. Os instantes seguintes caracterizam-se pela constituição da análise 

qualitativa dos dados coletados, retratando, através dos discursos, os recursos 

pessoais e os recursos do meio, propostos por Le Boterf (2003) e que foram 

mobilizados pelos gerentes. Para melhor compreensão preferiu-se por enquadrar os 

relatos e seus significados nas dimensões de competência propostas por 

Feuerschütte (2006): as relacionadas ao empreendimento e seu contexto; as 

relativas à gestão do empreendimento; e as que dizem respeito às características 

pessoais do empreendedor, vale ressaltar, no entanto, que a terceira e última 

categoria foi adequada visto que o individuo entrevistado não foi o empreendedor e 

sim o gerente do hotel, este sim, foco do estudo. 

Percebe-se que a manifestação de tais categorias se apresenta em grande 

parte no dia a dia da organização, ou seja, no desenrolar das atividades do gestor 

sejam elas rotineiras e/ou eventuais, de modo dinâmico e muitas vezes sutil, o que 

leva ao observador a considerar os aspectos objetivos e subjetivos para a 

categorização das competências. 

A pesquisa bibliográfica para a construção do referencial teórico e posterior 

análise do relato dos entrevistados foi o ponto de partida para a categorização e 

definição das competências gerenciais.  

Para fins de categorização tomou-se como aporte Feuerschütte (2006), após 

a exaustiva análise dos relatos gravados e transcritos as descobertas foram 

organizadas em Matrizes de Experiência Individual agrupando-se sempre que 

possível o relato dos entrevistados no item – Definição das Competências. 

                                                           
7
 Hotel de Selva – Também conhecidos como lodges ou alojamento de selva, são equipamentos de 

hospedagem localizados em área de ambiente natural, sendo floresta densa ou em outro espaço de 
beleza natural e distante dos centros urbanos. (CARVALHO, 2010) 
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[...] sendo a matriz de experiência individual um recurso de síntese de 
informações e percepções que favoreceu a interpretação e a compreensão 
dos dados apreendidos. (FEUERSCHÜTTE, 2006, p.170) 

 

Para concluir a análise e alcançarmos o objetivo geral proposto, as matrizes 

de competência individual foram estudadas e relacionadas à dupla 

instrumentalização proposta por Le Boterf (2003) que orienta a definição da 

competência a partir da mobilização dos saberes e que se manifesta na ação. 
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4.3.1 MATRIZ DE COMPETÊNCIAS – Características pessoais 

MATRIZ DE EXPERIÊNCIA INDIVIDUAL 

Dimensão de Competência: Características Pessoais 
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Significados Construídos pelo Gerente  Recursos Mobilizados Identificados Definição das 

Competências 

 
“Com certeza, com certeza. Melhorei muito. Tanto na parte da 
logística, como com os funcionários, entendeu?”. (E1) 
 
“Bom, na realidade eu comecei fazendo o transporte, fazendo a 
logística de abastecimento. Vamos supor a dez anos eu só fazia 
o abastecimento [...]”. (E1) 
 
“Com certeza, [...]. Tem que ter uma formação, entendeu? 
Graduado, tem que saber outro idioma, isso é o básico”. (E1) 
 
“Sou administrador e gestor de turismo e hotelaria”. (E2) 
 
“Na verdade são três etapas na questão profissional. Eu trabalhei 
dos 17 aos 36 anos em uma única empresa em hotelaria onde eu 
trabalhei no Brasil todo, né? Aí depois tive uma experiência em 
eventos numa empresa própria nossa depois eu vim para o [...] 
como gestor de comercial. A minha experiência com relação à 
questão conceitual de hotel sempre foi essa minha atividade, 
trabalho a trinta anos nisso aí”. (E2) 

“Eu acho que é aquilo que eu falei, [...] o conhecimento empírico, 
que é as experiências que eu já vivenciei, os problemas que eu já 
enfrentei, então assim, hoje, com certeza pra mim administrar o 
hotel aqui é muito mais fácil do que se eu tivesse maios ou menos 
há dez, vinte anos atrás. Então assim, eu consigo visualizar e até 
conseguir me antecipar a determinados eventos em função, 
graças a deus, dessa experiência. Então isso pra mim é 
fundamental. A experiência faz... é a metade do meu dia a dia 

 

Saber teórico: noções de logística e transporte; 

noções de administração; noções de idiomas. 

 

 

Saber-fazer empírico: conhecimento de gestão 

e vivência na hotelaria; capacidade de resolver 

problemas. 

 

 

Saber-fazer relacional: atenção e prioridade ao 

cliente. 

 

 

Aptidões/Qualidades: determinação; dedicação; 

hospitalidade. 

  

 

Recursos emocionais: gostar do trabalho. 

 

Formação técnica e 
gerencial 
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hoje”. (E2) 

 
“Certamente, sem isso eu não teria realmente esse 
conhecimento, essa gestão inovadora”. (E4) 

“ [...] eu acho que independentemente de uma formação 
acadêmica você tem que ter acima de tudo uma pratica pra ti 
fortalecer e dar um embasamento num todo pra você ser 
realmente um profissional que tenha um perfil que possa 
realmente estar enquadrado pra formar equipes, pra fazer 
realmente algo  que tenha hospitalidade, que tenha o 
desenvolvimento e esteja integrado a certos conceitos atuais [...] 
que é o cuidado realmente com meio ambiente social e o lado 
econômico”. (E4) 

“[...] sim e depois disso passei a vir compor esse gerenciamento 
que é muito importante aqui e isso fecha todo um ciclo, é 
necessário porque muita das vezes você tem a satisfação do 
cliente que é dada através de um feedback após a saída dele e 
que muita das vezes você não entende porque você tem aquele 
conceito extremamente formatado que você aprende na 
faculdade ou se aprende num hotel urbano diferente do hotel de 
selva”. (E4)   

“[...] sou muito favorável aquele sistema do americano, de você 
chegar à base pra poder você chegar ao topo e com isso você vai 
ter uma grande raia, de formatação pra ver o que realmente 
melhor você concebe de todo um conceito daquele 
empreendimento, é impossível que eu vá realmente fazer o 
melhor na minha gestão se eu não comecei de base, que eu vou 
ter completamente a possibilidade de discutir qualquer conceito 
[...]”. (E4) 

 

Quadro 11: Matriz da experiência individual: apresentação dos núcleos de competências – Características Pessoais 
Fonte: Karla Segundo, 2012. 
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MATRIZ DE EXPERIÊNCIA INDIVIDUAL 

Dimensão de Competência: Características Pessoais 
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Significados Construídos pelo Gerente  Recursos Mobilizados Identificados Definição das 

Competências 

 

“ [...] a pessoa tem que ter disponibilidade, tem que gostar muito 
do seu trabalho, porque você fica muito tempo longe da cidade, 
se você gostar da noite, gostar do dia, gostar da família, você vai 
encontrar um problema com isso [...]”. (E3) 
 
 
“Hotelaria, ela está no meu gene, eu realmente sou filho de 
imigrantes italianos e que também vieram pra cá, lá no Pará 
tínhamos pousadas e a minha mãe era uma índia do Rio Purus”. 

(E4) 

 

Saber do meio: interação com a natureza. 

 

Aptidões/Qualidades:determinação; 

autocontrole. 

 

Recursos emocionais: forte ligação emocional 

com o ambiente/empreendimento; gostar do 

trabalho; comprometimento. 

 

Motivação pelo trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 12: Matriz da experiência individual: apresentação dos núcleos de competências – Características Pessoais 
Fonte: Karla Segundo, 2012. 
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MATRIZ DE EXPERIÊNCIA INDIVIDUAL 

 Dimensão de Competência: Características Pessoais  
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Significados Construídos pelo Gerente  Recursos Mobilizados Identificados Definição das 

Competências 

`` 
“Com o tempo eu melhorei muito a minha maneira de lidar com os 
funcionários, saber como enfrentar as situações, dialogar, isso 
ajuda muito”. (E1) 
 
 
“Mas aí o que eu acho que tem que ter é o bom senso de saber 
se vale a pena repetir, se vale a pensa criar um procedimento 
novo, ou se vale a pena apenas mantê-lo, é preciso analisar cada 
situação”. (E2) 
 
 

“[...] ai eu tenho que fazer exercícios eu tenho que colocar em 
pratica todo meu conceito e procurar um meio de sobreviver [...]”. 
(E4) 
 
 
“[...] é impossível que eu vá realmente fazer o melhor na minha 
gestão se eu não comecei de base, como que eu vou ter 
completamente a possibilidade de discutir qualquer conceito? 
Porque desde a limpeza, se eu digo que aquele chão esta sujo 
pra você e você me diz não esta eu digo por gentileza então 
vamos ver, me dê luvas, me dê esponja, água e sabão e eu vou 
mostrar pra você que aquilo esta sujo,só posso fazer isso se eu 
tiver conhecimento, se souber fazer[...]”. (E4) 
 

 

Saber-fazer empírico: resultante da experiência 

de como tratar os funcionários e resolver 

problemas. 

 

Saber procedimental: saber planejar e definir 

objetivos; seguir métodos; definir regras para a 

execução da atividade. 

 

Aptidões/Qualidades: humildade; 

profissionalismo; bom senso; determinação. 

 

 

 

 
Aprendizado contínuo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 13: Matriz da experiência individual: apresentação dos núcleos de competências - Características Pessoais 
Fonte: Karla Segundo, 2012. 
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MATRIZ DE EXPERIÊNCIA INDIVIDUAL 

Dimensão de Competência: Características Pessoais 
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Significados Construídos pelo Gerente Recursos Mobilizados Identificados Definição das 

Competências 

 “Eu sou do tipo de camarada, gosto de ajudar meus funcionários 
no que puder inclusive se puder ajudar a família eu ajudo”. [...] 
uma vez levei meu funcionário e a esposa para Manaus, auxiliei 
no tratamento da mulher dele, o casal passou 22 dias 
hospedados na minha casa”.  (E1) 
 
 
“Então assim, hoje uma das coisas que a gente mais tenta 
explicar pros nossos colaboradores é exatamente isso. Lavar a 
piscina aqui, por exemplo, todo mundo lava, é só pedir pra ele 
lavar ele lava todos os dias, agora lavar e ficar limpa aí são outro 
parâmetro que a gente tem que, todos os dias, ultrapassarem. 
Acho que a competência, pra mim, é transformar a competência 
em eficácia. Aí eu acho que a gente consegue”. (E2) 
 
 
“Outra é cooperação de horário de funcionamento da 
programação do hóspede, pra que tudo saia bem todos devemos 
fazer a nossa parte e é isso que eu tento passar para meus 
funcionários [...]”.  (E3) 
 
 
“É preciso desenvolver a percepção, uma sensibilidade pra saber 
com quem está lidando isso ajuda no trabalho e também a lidar 
melhor com os hospedes”. (E3) 
 
 
“A minha equipe é agora somente da comunidade, 90% ou mais 
está sendo da comunidade e com isso eu tenho que fazer 
treinamentos, eu tenho que capacitá-los pra melhor fazerem”. 
(E4) 
 

 

Saber do meio: foco no atendimento as 

expectativas dos clientes. 

 

Saber-fazer relacional: estimular a cooperação; 

capacidade de formar redes; compartilhar 

informações; bom relacionamento interpessoal; 

exercer um estilo de liderança servidora. 

 

Aptidões/Qualidades: iniciativa; 

profissionalismo. 

 

Recursos emocionais: humildade; sensibilidade; 

espírito de equipe; empatia. 

 

 

Liderar baseado no 
espírito de cooperação 
e colaboração entre a 
equipe 
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“Porque desde a limpeza, se eu digo que aquele chão está sujo 
pra você e você me diz não está eu digo por gentileza então 
vamos ver, me dê luvas, me dê esponja, água e sabão e eu vou 
mostrar pra você que aquilo esta sujo, seu eu não tiver o 
conhecimento isso não é possível.” (E4) 
 

Quadro 14: Matriz da experiência individual: apresentação dos núcleos de competências - Características Pessoais 
Fonte: Karla Segundo, 2012. 
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MATRIZ DE EXPERIÊNCIA INDIVIDUAL 

Dimensão de Competência: Características Pessoais 
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Significados Construídos pelo Gerente Recursos Mobilizados Identificados Definição das 

Competências 

 

“Até pra você chamar a atenção do funcionário, você tem que ter 
uma conduta, uma postura diferente. São pessoais humildes e 
preciso saber como lidar com eles. [...] eu não tenho o que falar 
mal de nenhum deles não, são muito gente boa.” (E1) 

 

“Então assim, eu consigo visualizar e me antecipar a 

determinados eventos em função, graças a Deus, da minha longa 

experiência. Então isso pra mim é fundamental. A experiência faz 

toda a diferença” (E2) 

 

“É minha responsabilidade deixar e manter tudo programado e 

certo pra os hóspedes. Por exemplo, para que eles não tenham 

que viajar à noite, na época de chuva pra que não tenha que 

pegar uma chuva de surpresa, né? Então é dessa forma que eu 

trabalho o hóspede não pode ser prejudicado.” (E3) 

 

“Na verdade o que a gente faz, até como bom senso, é sempre 
consultar o dono da empresa, procurando agir sempre da melhor 
maneira”. (E4) 

 

 

Saber teórico: conhecimento sobre 

planejamento. 

 

Saber-fazer empírico: saber como tratar e falar 

com o funcionário. 

 

Saber-fazer cognitivo: criatividade. 

 

Aptidões/Qualidades: profissionalismo; 

adaptação as situações; iniciativa; proatividade; 

ética; cordialidade; bom senso. 

 

Recursos emocionais: humildade; empatia. 

 

 

Garantir o 
profissionalismo sem 
perder a humildade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 15: Matriz da experiência individual: apresentação dos núcleos de competências - Características Pessoais 
Fonte: Karla Segundo, 2012. 
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MATRIZ DE EXPERIÊNCIA INDIVIDUAL 

Dimensão de Competência: Características Pessoais 
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Significados Construídos pelo Gerente  Recursos Mobilizados Identificados Definição das 

Competências 

 

“Eu não posso atender, vamos supor, duzentos clientes com o 
pessoal que eu tenho os 23. Eu vou sobrecarregar. [...] nossa 
reserva são feitas todas antecipadamente, entendeu?”. (E1) 

 

“[...] dia 20 vai chegar um grupo de 35 pessoas, só que olha o 
horário que o vôo deles vai chegar 23h30. Pra mim fazer o 
translado desse pessoal pro hotel essa hora? Aí eu tive que fretar 
um barco, [...]. Ele vai estar ancorado lá no cais da Ceasa e nós 
vamos embarcar esse pessoal, nós já compramos redes, pra eles 
irem descansando até [...]. Do aeroporto vai sair direto pra Ceasa, 
da Ceasa eles vão direto pro hotel de selva. Eles vão chegar em 
torno de sete e meia da manhã lá”. (E1) 

 

“Eu acho que, na verdade, você pode até cometer as mesmas 
ações, dependendo... porque assim, eu entendo soluções de 
problemas de maneira bem diversas, então assim, vão acontecer 
alguns casos, que eu apliquei no passado algum procedimento 
que não deu certo e que, não necessariamente que se eu aplicar 
hoje não daria certo, depende muito de tempo, momento, 
ocasião, essas coisas todas, né? Mas aí o que eu acho que tem 
que ter é o bom senso de saber se vale a pena repetir, se vale a 
pensa criar um procedimento novo, ou se vale a pena apenas 
mantê-lo”. (E2) 

“Outra coisa que finda fazendo parte do dia a dia, mas em 
determinadas épocas [...] é o período da baixa e da subida do rio, 
como nós estamos num lago, e nesse ele lago baixa ao ponto de 

 

Saber teórico: conhecimento sobre 

planejamento e estratégia. 

 

Saber do meio: foco no atendimento as 

expectativas dos clientes. 

 

Saber procedimental: gerenciamento da 

mudança; tomada de decisão e resolução de 

conflitos; capacidade de atendimento; 

definição de alternativas a prestação do 

serviço. 

 

Saber-fazer empírico: experiência em gestão 

hoteleira. 

 

Saber-fazer cognitivo: capacidade analítica; 

tomada de decisão; avaliação das alternativas. 

 

Aptidões/Qualidade: iniciativa; proatividade; 

sensibilidade; capacidade de adaptação; 

flexibilidade. 

 

Adaptabilidade 



87 
 

fechar a entrada lá da frente, aí eu tenho que fazer uma logística 
totalmente diferente pra trazer o cliente pra cá, eu trago por cima 
da ilha. Tem uma passarela montada, onde eu tenho um flutuante 
do tamanho desse aqui do outro lado, no Rio Negro, aí eu tenho 
400 metros de passarela montada onde eu trago toda a minha 
estrutura pra cá.[...] Eu utilizo esse processo pelo menos duas 
vezes, dois meses a cada ano, que é exatamente quando chega 
no topo, então essa estrutura eu já tenho que me planejar, deixar 

organizado pra fazer isso”. (E2) 

“Há um mês, eu estava numa lancha pequena, e o hóspede 
estava me aguardando [...] no píer para ser levado ao hotel. De 
uma hora pra outra deu uma pane no motor [...] Então a minha 
solução foi, parar uma lancha menor, pagar um valor, que não é o 
valor justo, mas tem que ser imediato isso pro hóspede não 
esperar, eu tive que pagar o valor de cem reais pra fazer um 
percurso de quinze minutos, que é rapidinho, pra pegar outra 
lancha reserva que tava guardada, né? [...] para não alterar a 
programação do hóspede, para que não houvesse reclamações”. 

(E3) 

“Eu tenho de 125 a 80 funcionários, que oscila dependendo da 
época. Numa época como essa de grande cheia nos temos 80 
funcionários e numa época de seca que é setembro esse número 
aumenta significativamente porque é o momento propício pra que 
se façam todas as manutenções de segurança, as revitalizações 
necessárias [...]”. (E4) 

Quadro 16: Matriz da experiência individual: apresentação dos núcleos de competências – Características Pessoais 
Fonte: Karla Segundo, 2012. 
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4.3.2 MATRIZ DE COMPETÊNCIAS – Características de contexto 

MATRIZ DE EXPERIÊNCIA INDIVIDUAL 

Dimensão de Competência: Características de Contexto 
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Significados Construídos pelo Gerente Recursos Mobilizados Identificados Definição das 

Competências 

 
“Devido a Copa de 2014 já estamos nos preparando. O hotel é 
muito rústico, não tem energia elétrica é à base de lampião, 
entendeu? [...] aí agora nós estamos com um projeto de por 
energia lá, inclusive”. (E1)  

“A gente quer ampliar mais dez ou doze apartamentos. Vamos 
por energia, tudo isso. Já fizemos o pedido de mais sete canoas 
grandes de madeira. Mas como a madeira pra gente agora tá 
difícil o acesso, nós estamos pensando até em trabalhar com 

bote de alumínio”. (E1) 

 

“Falta investimento na verdade, em todos os sentidos, 

governamental, de escola, de empresários em ter essa visão, 

essas coisas”. (E2) 

 

“A falta de recurso é muito grande. Em relação a tudo, em relação 
a distância, tudo... E o incentivo? eu acho que o Amazonas ele 
não incentiva em nada o turismo, né? Então o gasto no hotel 
desse é muito grande, né? E as pessoas acham que é caro, né? 
Eu... é caro devido à situação que é imposto, né? Sem ajuda, 
sem cooperação, sem incentivo de nada, com nada do governo, 
né? Porque o gasto com diesel é muito grande, com gasolina é 
muito grande. Por exemplo, comunidades que a gente tá 
querendo pegar, levar o turista, mostrar... as comunidades estão 
sujas, porque não tem uma limpeza correta, a prefeitura de 
Iranduba não ajuda, entendeu? Então tudo isso é dificuldade”. 

 

Saber teórico: conhecimento sobre 

planejamento; estratégia; avaliação dos 

recursos disponíveis. 

 

Saber do meio: foco no atendimento as 

expectativas dos clientes; modificações na 

situação econômica; potencialidade do 

mercado; visão de futuro; reconhecimento das 

necessidades sócio-ambientais. 

 

Saber-fazer relacional: articulação de grupos; 

cooperação mútua; formação de redes; 

raciocínio sistêmico. 

 

Aptidões/Qualidades: iniciativa; proatividade; 

sensibilidade; hospitalidade. 

 

Visão do Negócio 
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(E3) 

 

 

“O [...] foi o primeiro a ser realmente segmentado dentro da 
Amazônia [...] então isso ai ajudou acima de tudo pra que eu 
pudesse aprender fora do conceito regular de hotelaria e 
aprender o de selva, mas isso levou seis anos pra que eu 
pudesse hoje ta com cinco meses trabalhando como gestor do 
[...], primeiramente atuei como diretor comercial viajei todos os 
países, eu fui preparado treinado pelo [...] realmente aprendendo 
e entendendo a visão do idealizador do hotel, viajando com ele 
por diversos lugares à feiras internacionais [...] procurando 
entender como os estrangeiros enxergam a nossa região, como é 
que ela é explorada ou o que eles pensam disso ou não pensam 
nada  então a partir daí compreendi o meu papel de gestor”. (E4) 

 

“A hospitalidade é fundamental, porque a selva como também 
num hotel urbano o hóspede anseia pela hospitalidade. O 
hospede não perdoa e ele vai buscar outros locais.” (E4)   

 

“Outro objetivo é também poder ajudar a todos da comunidade 
pra que eles possam se desenvolver economicamente, aprimorar 
o que eles já sabem, que tem  valor ,  para que eles possam fazer 

a diferença”. (E4) 

 

Quadro 17: Matriz da experiência individual: apresentação dos núcleos de competências – Características do Contexto 
Fonte: Karla Segundo, 2012. 
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MATRIZ DE EXPERIÊNCIA INDIVIDUAL 

Dimensão de Competência: Características do Contexto 
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Significados Construídos pelo Gerente Recursos Mobilizados Identificados Definição das 

Competências 

 
“Nós somos assim 23 funcionários. A maioria é semi-analfabeta. 
É da região”. [...] como é uma área longe da cidade, [...], fica 
difícil a gente por um salário bom. Por exemplo, eu já perdi três 
canoeiros que arrumaram outro trabalho. Eu tenho que contratar 
outra pessoa para a função. Eu não vou conseguir na cidade, 
com estudo, porque a cultura, é uma cultura diferente, entendeu? 
Eles (pessoas que vivem na cidade) não vão querer ganhar o 
mesmo salário, ele não vai querer dispor de ficar embarcado no 
hotel por 12 dias, né? E folgar só apenas 3 vezes no mês”. (E1)  

 “Bem simples mesmo. A energia dos apartamentos é a bateria, 
bateria de 12 volts. Aí agora nós estamos com um projeto de por 
energia, mas vamos supor assim, 70% da clientela não aceita, 
não querem, eles preferem como está hoje, sem energia”. (E1) 

“Ensino médio, no geral, todo mundo aqui tem ensino médio. 
Ninguém tem menos que Ensino médio, é o mínimo”. (E2) 

“Quem tá no meu comando, sempre os gerentes, eu tenho o 
gerente de logística, tem o gerente de compra, tem o gerente de 
vendas, comercial, né? Então os gerentes estão subordinados à 
minha área, por conseqüência, indiretamente a operação de todo 
o processo eu faço a supervisão, né? E a questão administrativa 
também do processo a gente faz a supervisão”. (E2) 

 “A mão de obra, na verdade a principal dificuldade é a mão de 
obra. [...] então a questão da mão de obra, eu acho, na região, o 
problema maior é esse, a questão da referência, as pessoas. O 
ramo hoteleiro, ele é muito recente no Brasil de um modo geral”. 

(E2) 

 

 

Saber teórico: conhecimento sobre 

planejamento; estratégia; avaliação dos 

recursos disponíveis; administração; noções 

de legislação trabalhista e gestão de pessoas. 

 

 

Saber do meio: conhecimento da realidade; 

especificidade do mercado.  

 

Saber-fazer empírico: experiência prática em 

gestão de pessoas. 

 

Saber-fazer relacional: raciocínio sistêmico. 

 

Saber-fazer formalizado: uso de técnicas de 

seleção de pessoas para a identificação do 

perfil profissional mais adequado à hotelaria 

de selva. 

 

Aptidões/Qualidade: capacidade de 

adaptação; liderança; capacidade de se 

colocar no lugar do outro. 

 

Recursos Emocionais: prazer pelo trabalho; 

 

Compreensão do 

Cenário 
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“Eu contrato essa pessoa, aí pra ele ser hoteleiro, ele tem que vir 
pra cá trabalhar de segunda à segunda, né? Normalmente não 
tem finais de semana porque final de semana são os dias que 
mais você trabalha, os salários, normalmente não são tão 
compensadores em razão de outras funções. Como é uma 
dedicação muito grande, normalmente você tem uma dificuldade 
[...] de manter o nível de instrução, escolaridade. Porque não dá 
tempo de estudar, aí você tem o distrito industrial, onde a pessoa 
trabalha de segunda à sexta, mesmo sendo robotizado a pessoa 
trabalha de segunda à sexta, vai ter o fim de semana livre, ele 
tem x hora para entrar e x hora pra sair do trabalho, ele é proibido 
de ficar na empresa se passar daquele horário. Então o disparate 
é muito grande, então o cara prefere ir pro distrito industrial do 
que aprender a ser hoteleiro, então a Amazônia ela vai sofrer 
muito ainda em relação a serviço, as pessoas vem de fora, “ah 
porque aqui os serviços são péssimos”. É uma questão natural 
pelo que nós criamos”. (E2) 

 

“Em minha opinião, pessoa tem que ter disponibilidade, né, 
porque você fica muito tempo longe da cidade, se você gostar da 
noite, gostar do dia, gostar da família, você vai encontrar um 
problema com isso, que às vezes você pode passar até um mês 
lá se você for se dedicar mesmo, você tem folga, mas você tem 
suas obrigações lá, né?. [...] tu tem que saber ter tranqüilidade 
pra um imprevisto que acontecer no hotel, tu estar lidando de 
forma que o hóspede não perceba, né?”. (E3) 

“Acho que o fato também da pessoa ter que passar muito tempo 
embarcado. Porque às vezes se você tem filhos, se você estuda 
isso atrapalha. Porque olha só, quando a gente vai selecionar 
pessoal, se ela tiver filho pequeno, se ela estuda ou se ela 
precisa vir aqui pra Manaus todos os dias, ela já está fora, porque 
ela vai passar de uma semana, ou em situações, até vinte dias 
direto lá no hotel, pra depois vir e tirar as folgas acumuladas, 
como está acontecendo agora. O pessoal passou, teve gente que 
passou lá quase um mês e agora estão de folga tirando todas as 

motivação; dedicação; sensibilidade; 

paciência; empatia. 
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folgas acumuladas pra voltar dia 12. Então eu acho que uma 
pessoa que vai trabalhar lá, vai encontrar o primeiro desafio, a 
distância da cidade. Porque ela vai ter que ficar no hotel por 
vários dias [...] porque assim, por mais que você tenha o seu 
horário de descanso, você está no trabalho, né? Você não vai 
estar à vontade, né? [...] mesmo dormindo, é como se você 
estivesse trabalhando 24 horas. “Ah, mais descansa”. Descansa 
sim, mas descansa no seu local de trabalho”. (E3) 

 

 “O gerente geral de um hotel de selva ele é muito diferente de 
um gerente geral ou de uma estrutura que é uma estrutura 
regular que você encontra na cidade [...] tem que saber que o 
hotel ele não é uma dinâmica que você tem os três turnos, e 
nesses três turnos você automaticamente tem aquele funcionário 
durante determinado tempo e que ao final do dia de trabalho vai 
casa, que se desvincula e vai pro seio familiar [...] no hotel de 
selva é diferente aqui é como se você tivesse uma plataforma, 
uma base na selva e que você fica 12 dias submergido, confinado 
[...], são princípios que devem ser passados para as pessoas que 
não tem esses princípios hoteleiros porque eu sei, eu sei me 
comportar dentro do conceito como é que se faz normalmente 
dentro da hotelaria, então 12 dias aqui ou 3 meses eu vou ter 
certos comportamentos extremamente peculiares ou exemplares 
e eu vou estar moldado dentro da hotelaria e aqui não você tem 
diversas pessoas que pensam diferente, você tem que usar a 
mão de obra local, porque essa mão de obra é escassa [...] uma 
dificuldade é se as pessoas estudam, fazem faculdade , elas não 
querem trabalhar no hotel. Quem aceita trabalhar sabe que 
depois do seu dia de trabalho vai encontrar com os hóspedes , 
chefe e colegas de trabalho em algum local , em algum momento 
dentro do hotel”. (E4) 

“Porque senão você vai frustrar alguém, não é somente a 
perspectiva de você ter um chefe que vai ficar triste com você, 
você vai colocar em cheque muitos outros sonhos, ideais, 
programações de anos muita das vezes [...], como aquele cliente 
que economizou a vida inteira dele, aquele lixeiro lá dos Estados 
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Unidos que juntou o dinheiro dele durante toda vida e ainda vem 
triste pra fazer porque a mulher já morreu, mas ele veio porque 
era o sonho dos dois fazerem e virem pra Amazônia, pra chegar 
aqui e pegar você que justamente não é amante da hospitalidade 
então isso é muito chato”. (E4)  

Quadro 18: Matriz da experiência individual: apresentação dos núcleos de competências – Características do Contexto 
Fonte: Karla Segundo, 2012. 
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4.3.3 MATRIZ DE COMPETÊNCIAS – Características de Gestão 

MATRIZ DE EXPERIÊNCIA INDIVIDUAL 

Dimensão de Competência: Características de Gestão 

 

 
N 
Ú 
C 
L 
E 
O 
 
 

D 
E 
 

C 
O 
M 
P 
E 
T 
Ê 
N 
C 
I 
A 
S 

Significados Construídos pelo Gerente  Recursos Mobilizados Identificados Definição das 
Competências 

 “Nem sempre você precisa ser um autocrata, nem muitas vezes 
você tem que ser democrata, você tem que ter um meio termo 
dependendo da situação, então a mesma coisa, eu acho que é 
quando você enfrenta os problemas. Mas eu acho que você tem 
que ter bom senso e lógico, é evidente que o conhecimento 
científico é fundamental, mas você tem que ter um bom senso e 
saber aplicar corretamente esses conhecimentos senão não dá 
certo”. (E2) 

“O necessário é que se comunique. Pra saber qual é a atitude 
correta que você (gerente) vai tomar, mas não necessariamente, 
você tem que ter uma atitude imediatista, não precisa estar 
solicitando tudo, tens que resolver a situação e depois comunicar 
o processo e a decisão, somente para dar ciência ao dono”. (E3) 

 

“[...] eu realmente sou muito rígido com os meus conceitos, [...] a 
hotelaria ela não é pra qualquer um a hotelaria ela é um celibato. 
[...] se você realmente tem essa vocação, você segue. mas se 
você não tiver, sai fora, desculpa a palavra”. (E4) 

Saber teórico: conhecimento em teorias de 

liderança; estratégia para ação; resolução de 

problemas. 

 

Saber procedimental: uso de técnicas para a 

tomada de decisão e resolução de conflitos. 

 

Saber-fazer empírico: experiência prática em 

gestão de pessoas. 

 

Saber-fazer cognitivo: tratamento de 

informação para a tomada de decisão. 

 

Aptidões/Qualidades: capacidade de 

adaptação, comunicação clara; paciência; 

ponderação. 

 

Recursos emocionais: bom senso; paixão pelo 

trabalho. 

Saber liderar equipes 

Quadro 19: Matriz da experiência individual: apresentação dos núcleos de competências – Características de Gestão 
Fonte: Karla Segundo, 2012. 
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MATRIZ DE EXPERIÊNCIA INDIVIDUAL 

Dimensão de Competência: Características de Gestão 

 

 
N 
Ú 
C 
L 
E 
O 
 
 

D 
E 
 

C 
O 
M 
P 
E 
T 
Ê 
N 
C 
I 
A 
S 

 

Significados Construídos pelo Gerente Recursos Mobilizados Identificados Definição das 

Competências 

 

“Venha cá, amigo, o que está acontecendo? Você está ruim na 
empresa? Você está ganhando pouco? Porque você tem que me 
participar, porque você faz parte da empresa, entendeu? [...] aí 
quer dizer, tu não fez falta pra empresa, eu posso muito bem te 
mandar embora [...] correto? Isso é abandono, cadê a tua 
responsabilidade? [...] Eu não vou abonar esses dois dias, sem 
justificativa. (“ O funcionário falou: Ah, eu posso pagar em outros 
dias”). Não, não funciona assim, eu vou descontar”. (E1) 

 “Ele tem que ter o conhecimento empírico, tem que ter as 
experiências vivenciadas, até porque ele vai enfrentar situações 
que não somente o conhecimento científico vai resolver. E tem 
que ter muito bom senso, isso é fundamental. Acho que assim, as 
três coisas a gente procura na pessoa, aí é claro, aí você vai me 
dizer assim. E quais são os pré-requisitos? Aí é outra coisa. Falar 
idiomas, essas coisas normal que faz parte da função, mas eu 
acho que essas três coisas ele tem que ter que é o bom senso, o 
conhecimento científico e o empírico ele tem que ter se não ele 
não vai conseguir gerenciar o hotel”. (E2) 

“Eu acho que é a mesma coisa da eficiência pra eficácia, significa 
assim: competência pra mim é eu pegar meu trabalho que eu 
tenho que fazer todos os dias e fazer ele com eficácia, isso é ser 
competente, né? Fazer o trabalho quase todo mundo consegue 
fazer, agora pegar essa eficiência de ter feito o trabalho e 
transformar isso numa eficácia, aí é mais complicado. Então 
assim, hoje uma das coisas que a gente mais tenta explicar pros 
nossos colaboradores é exatamente isso. Lavar a piscina aqui, 
por exemplo, todo mundo lava, é só pedir pra ele lavar ele lava 
todos os dias, agora lavar e ficar limpa, aí é outro parâmetro que 
a gente tem que, todos os dias, ultrapassar. Acho que a 

 

Saber teórico: noções de eficiência e eficácia; 

conhecimento sobre planejamento; noções do 

clima da região. 

 

Saber procedimental: aplicação da legislação 

trabalhista; impactos de alterações climáticas 

na rotina. 

 

Saber-fazer empírico: resultante da 

experiência de gestão de pessoas; saber 

executar as atividades rotineiras e as não 

rotineiras. 

 

Saber-fazer cognitivo: capacidade analítica; 

tomada de decisão; capacidade de avaliação 

das alternativas. 

 

Recursos emocionais: sensibilidade, bom 

senso. 

 

 

Saber mobilizar as 

pessoas e os recursos 

em torno de interesses 

comuns. 



96 
 

competência, pra mim, é transformar a competência em eficácia. 
Aí eu acho que a gente consegue”. (E2) 

“Na verdade, até porque estar na Amazônia normalmente é uma 
coisa que foge do nosso controle, têm que gerenciar dependendo 
da situação é questão de eventos, eventos, climáticos, esse é o 
maior problema no lugar onde nós estamos. Principalmente em 
relação a temporal, então assim, o temporal é normalmente 
dentro da floresta ele já é, por si só, complicado. Como eu tenho 
essa estrutura, ela toda flutuante, a gente tem que ficar  muito 
atento principalmente na questão noturna. [...] a questão de 
segurança patrimonial não teria muitas preocupações aqui, a 
minha preocupação mesmo é de segurança climática. [...] no 
caso da tempestade ser muito forte, tem que mandar esvaziar a 
piscina senão ela transborda [...], tem que desmontar o toldo 
porque corre o risco de ele voar”. (E2) 

“Você pode ver uma situação sob vários aspectos, então isso de 
certa forma te ajuda a resolver os problemas, a encontrar 

alternativas, a enxergar as alternativas”. (E3) 

“A experiência ajuda, ela serve de embasamento ela vai poder 
me ajudar sim numa situação, mas preciso avaliar a situação, nós 
temos que estar sempre atuantes com novos conceitos o que foi 
bom naquele determinado momento, não pode garantir que vai 
ser melhor pra mim no futuro, nas minhas decisões”. (E4) 

Quadro 20: Matriz da experiência individual: apresentação dos núcleos de competências – Características de Gestão 
Fonte: Karla Segundo, 2012. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo se apresenta o resultado da pesquisa que ao longo do 

seu desenvolvimento buscou responder ao questionamento inicial a cerca das 

competências gerenciais: Como se caracterizam as competências gerenciais 

apresentadas pelos gerentes da Hotelaria de Selva, no Estado do Amazonas? 

Para tanto se estabeleceu o mapeamento das competências gerenciais 

como objetivo central. O alcance deste só tornou-se possível a partir de 

objetivos específicos direcionados a: descrever os principais eventos 

enfrentados pelos gerentes na sua atuação profissional. A fim de atender a 

esse objetivo optou-se por realizar uma pesquisa qualitativa utilizando-se como 

forma de coleta a entrevista estruturada em profundidade. Os gerentes dos 

quatro hotéis de selva foram entrevistados sendo que as entrevistas foram 

gravadas, o que permitiu identificar posteriormente os eventos enfrentados por 

eles. 

Segundo os relatos se destaca as situações enfrentadas decorrentes do 

período de cheia do Rio Negro e que afetam a rotina do hotel no que tange a 

infra estrutura disponível para o cliente, também em relação ao translado deste 

da cidade até o hotel e em alguns casos até mesmo dentro das instalações do 

hotel. Outro destaque é para a dificuldade apresentada por todos os 

entrevistados em relação à contratação de profissionais qualificados para atuar 

na hotelaria de selva, visto que esta possui especificidades bem diferentes da 

hotelaria urbana o que gera uma dificuldade de adaptação dos profissionais 

oriundos do meio urbano.  

O segundo objetivo procurou identificar as competências mobilizadas 

pelos gerentes da hotelaria de selva para enfrentar os eventos identificados. 

Para tanto foi preciso uma analise mais profunda das entrevistas o que permitiu 

identificar as competências mobilizadas e posteriormente organizá-las na 

matriz de experiência individual tomando como ponto de partida as dimensões 

propostas por Feuerschütte (2006). As matrizes foram organizadas a partir das 
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dimensões propostas sendo: as competências relacionadas às características 

pessoais; as relativas ao contexto do hotel e por fim as competências que 

abordam a gestão do hotel que foram identificadas durante a análise dos 

relatos dos entrevistados. 

Para melhor compreensão, agrupou-se no quadro 21 a seguir, o total 

das competências percebidas e sua ocorrência em cada entrevista, as quais se 

podem observar de forma mais detalhada nas matrizes de experiência 

individual descritas no capítulo anterior. 

 

COMPETÊNCIAS PERCEBIDAS 

Competências E1 E2 E3 E4 

Formação técnica        

Formação gerencial         

Motivação para o trabalho       

Aprendizado contínuo        

Adaptabilidade         

Cooperação entre a equipe         

Profissionalismo e humildade         

Visão do negócio         

Compreensão do cenário (ambiente)         

Liderança de equipe        

Saber mobilizar as pessoas e os recursos em torno de 
interesses comuns. 

        

  Quadro 21: Mapeamento das Competências 
  Fonte: Karla Segundo, 2012. 

 

O terceiro e último objetivo específico que em conjunto com os 

anteriores nos permitiu responder ao questionamento, diz respeito à análise 

dos recursos mobilizados com base na dupla instrumentalização proposta por 

Le Boterf (2003).  

Ao analisarmos as matrizes de experiência individual descritas, a partir 

da dimensão das características pessoais dos gerentes da hotelaria de selva, 

notamos nas afirmações dos entrevistados ressaltam a importância da 
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formação acadêmica, como imprescindível ao desempenho do papel gerencial 

na hotelaria, assim como a relevância da formação gerencial. Tais afirmações 

são representativas para a dupla instrumentalização, destacando o saber 

teórico que na maioria das vezes é difundido pela escola, este saber que está 

relacionado com conceitos, conhecimentos disciplinares, organizacionais e 

racionais.Le Boterf (2003).  

De acordo com as respostas dos entrevistados aos questionamentos 

propostos na entrevista, nota-se ainda uma grande valorização do 

conhecimento técnico e de gestão. Le Boterf (2003) acredita que o saber 

teórico da condição para a orientação da ação, para a construção de 

representações operatórias, possibilitando a formulação de hipóteses, percebe-

se então que existe certa convergência entre o discurso dos entrevistados e o 

conceito de competência em ação. 

Parte dos entrevistados afirma que o gerente precisa ter empatia para 

tratar com os funcionário, procurando agir de forma a promover a cooperação 

entre os integrantes da equipe, colaborando com as atividades, procurando dar 

feedback para os funcionários de um modo claro, de forma que aja o 

entendimento entre as partes estes recursos estão identificados no saber-fazer 

relacional e nos recursos emocionais descritos na dupla instrumentalização. O 

que permite aproximar as competências identificadas do pensamento de Le 

Boterf (2003) ao afirma que o profissional deve mobilizar na hora certa não 

somente seus próprios conhecimentos e habilidades, mas também os de suas 

redes profissionais. 

A partir do relato dos entrevistados e da analise dos fatos foi possível 

considerar uma aproximação da definição de competência defendida por Le 

Boterf (2003), destacando principalmente as aptidões e qualidades pessoais do 

profissional ao afirmar que a competência se apresenta quando da mobilização 

de conhecimentos e experiências a fim de atender as demandas do contexto, 

reveladas em grande parte nas relações de trabalho e cultura da empresa. 

Uma das dificuldades latentes no mercado de trabalho é encontrar 

profissionais possuidores das tão desejadas competências comportamentais 
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que assumem hoje um papel importante no exercício da profissão. As 

exigências de qualidade de serviço e de cooperação, a complexidade dos 

problemas e os acontecimentos aleatórios que devem ser enfrentados, 

explicam a importância das aptidões e das qualidades pessoais. (LE BOTERF, 

2003). 

A competência do profissional não pode ser comprovada somente, pelos 

conhecimentos ou habilidades que ele possui, mas sim no saber mobilizá-los 

em um determinado contexto. (LE BOTERF, 2003). As competências 

identificadas na segunda categoria de análise referente às características do 

contexto dizem respeito à visão do negócio e a compreensão do cenário. 

Em relação à visão do negócio os recursos mobilizados identificados 

dizem respeito primeiramente às aptidões e qualidades tais como a 

hospitalidade, iniciativa e proatividade. Outro recurso mobilizado e identificado 

como saber do meio diz respeito a preocupação em atender as expectativas do 

cliente, no sentido de proporcionar-lhes uma estada tranqüila e acolhedora. (LE 

BOTERF, 2003). Para tanto os gerentes reafirmam a importância de mobilizar 

competências como a cooperação entre a equipe , iniciativa e proatividade.  

Dentre as aptidões e qualidades mobilizadas, a criatividade e a 

capacidade de adaptação surgem como essenciais, considerando que o hotel 

está propício a receber influência direta e inesperada dos fenômenos naturais 

como, por exemplo, repentinas chuvas, fortes temporais, muito comuns na 

região amazônica. A intensidade desses eventos demanda do indivíduo 

atitudes proativas e muitas vezes criativas, como por exemplo, a ancoragem 

das balsas que sustentam os hotéis flutuantes para que a correnteza não 

desloque o hotel de lugar, ou por exemplos solicitar o esvaziamento da piscina 

para que a mesma não transborde devido ao volume de água, fatos estes já 

relatados pelos entrevistados.   

No sentido da competência em ação, o saber sobre o contexto, é 

fundamental, pois admite que o profissional aja de acordo com as 

contingências dos eventos. O saber do ambiente ou do contexto possibilita ao 

profissional interferir em uma situação particular e agir de acordo com o 
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contexto adotando uma conduta mais adequada a cada contexto. Eles lhe dão 

a faculdade de conhecer não só métodos e técnicas, mas o âmbito no qual se 

inserem. (LE BOTERF, 2003). 

A respeito da compreensão do cenário se verifica uma preocupação 

quanto à capacidade dos gerentes reconhecerem o ambiente (saber do meio), 

entenderem o contexto dos hotéis de selva, suas peculiaridades, seus impactos 

na formação do quadro funcional (saber-fazer formalizado e empírico). (LE 

BOTERF, 2003) 

É o que constatamos na fala dos entrevistados quando questionados 

sobre as principais dificuldades encontradas no exercício da gestão. No que diz 

respeito a encontrar profissionais para atuar nos hotéis de selva os 

entrevistados falaram sobre a localização dos hotéis que apesar de estarem na 

região metropolitana, estão distantes da capital Manaus onde o acesso é feito 

somente de barcos. Dessa forma os profissionais que atuam na hotelaria de 

selva, trabalham em regime de escala, ou seja, ficam embarcados de 10 a 15 

dias. Durante esse período o funcionário reside no local de trabalho, com 

limitações aos recursos tecnológicos (dificuldade de acesso a internet e 

telefonia), dificuldade de deslocamento por estarem instalados em plena 

floresta amazônica. Foi possível observar no relato de todos os entrevistados 

uma característica acerca da relação entre os funcionários e o hotel, no que diz 

respeito à jornada de trabalho, pois na hotelaria de selva ao final de um dia de 

trabalho o funcionário não retorna para seu lar e para sua família, pelo contrário 

permanece no hotel, convivendo com os colegas de trabalho e com os 

hóspedes. O que justifica a reincidência das competências relacionadas às 

aptidões e as qualidades pessoais tais como a necessidade do espírito de 

cooperação entre a equipe, e a necessidade de desenvolver relações de 

empatia com os hóspedes, refletindo sempre sobre a imagem que suas ações 

irão causar a fim de não comprometer o atendimento ao cliente citadas pelos 

entrevistados. Nota-se aí a mobilização de diferentes recursos tais como: o 

saber do meio; o saber-fazer empírico, relacional e formalizado o que 

demonstra que para o enfrentamento de situações o gerente precisa mobilizar 
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diferentes recursos os quais foram organizados com base na dupla 

instrumentalização de LE BOTERF (2003). 

Em relação ao saber teórico, a pesquisa evidenciou uma particularidade 

no que diz respeito aos recursos humanos que é constituído quase que na 

totalidade por pessoas com baixíssima escolaridade, em grande parte semi 

analfabetos, outras com ensino fundamental e uma pequena parcela com 

ensino médio completo. Profissionais graduados com ou sem especialização 

foram identificados apenas no nível gerencial.  

Além do saber teórico salientaram-se na pesquisa os saberes do meio, o 

saber-fazer relacional e as aptidões e qualidades pessoais. Os saberes de 

modo geral podem manifestar-se de modo declarativo que são expressos em 

termos de conhecimentos e de modo procedural integrados ao comportamento, 

se apresentando mais na atividade do que na linguagem. (LE BOTERF, 2003).  

Os saberes são conceitos formalizados, conteúdos disciplinares que elucidam 

os fenômenos possibilitando à compreensão do contexto e a expressão da 

competência. (FEUERSCHÜTTE, 2006). 

No que concernem as competências de gestão foram identificados o 

saber teórico, o saber procedimental e o saber do meio. Segundo os 

entrevistados o exercício da gestão está relacionado com a capacidade do 

gerente de mobilizar os recursos físicos, naturais e humanos na prestação de 

serviço focalizando sempre sanar as necessidades e atender as expectativas 

dos clientes. O gerente possui autonomia para administrar o negócio e faz uso 

de saberes relacionados à liderança de equipes e tomada de decisão. No 

entanto, os entrevistados enfatizam a necessidade de avaliar individualmente 

cada evento para assim mobilizar as competências necessárias à solução de 

problemas, desenvolvimento de projetos e gestão dos processos. 

A prestação de serviço no segmento da hotelaria com destaque para a 

hotelaria de selva exige dos gerentes certas aptidões e qualidades pessoais 

como iniciativa, proatividade e bom senso para administrar com precisão os 

recursos disponíveis. Revela-se também a importância do saber- fazer 

empírico acumulado durante toda a trajetória profissional do entrevistado, saber 
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que compreende as lições extraídas da experiência prática. (LE BOTERF, 

2003). 

Os debates em torno do tema competências gerenciais não chegaram 

ao fim. É perceptível nos estudos da literatura existente em livros e trabalhos 

científicos realizados sobre o tema que estamos longe de chegar a um 

consenso sobre um único conceito a respeito da competência. A análise deste 

trabalho se apresenta como mais uma contribuição para o debate do tema. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo apresentou alguns resultados capazes de responder 

ao seguinte questionamento: Como se caracterizam as competências 

gerenciais apresentadas pelos gerentes da Hotelaria de Selva, no Estado do 

Amazonas? 

Para tanto se estabeleceu o mapeamento das competências gerenciais 

como objetivo central. O alcance deste só tornou-se possível a partir de 

objetivos específicos direcionados a: descrição dos principais eventos 

enfrentados pelos gerentes da hotelaria de selva; na seqüência procurou-se 

identificar no relato dos entrevistados que foram gravadas e depois transcritas 

as competências mobilizadas, estas foram apresentadas em matrizes de 

experiência individual resultantes da análise profunda das entrevistas. Por fim 

analisaram-se os recursos mobilizados pelos gerentes da hotelaria de selva 

relacionados às competências gerenciais. As competências foram identificadas 

tendo como aporte teórico o referencial teórico de Le Boterf (2003) que diz 

respeito à instrumentalização de recursos pessoais e de recursos de seu meio 

que caracterizam a competência em ação.   

A identificação das competências foi realizada considerando como ponto 

de partida e enfoque três dimensões. A primeira relativa às características 

pessoais manifestadas pelos gerentes, a segunda referente às características 

do contexto que envolve o ambiente do hotel e sua plena integração com a 

natureza, visto tratar-se de hotéis de selva localizados em reservas 

sustentáveis e a última dimensão que trata das características relativas à 

gestão. 

A pesquisa nos permitiu perceber que a manifestação das competências 

não acontece de forma individual e fragmentada. Em cada evento ou situação 

surge a necessidade de uma ação gerencial, que nos permitiu identificar a 

mobilização de um agrupamento de recursos pessoais e também relativos ao 

meio. O uso de um recurso não exclui o uso de outro e vice-versa. Verificou-se 

também que não existe uma receita única para o enfrentamento das situações 
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cabendo ao gerente identificar e mobilizar os recursos necessários a cada 

evento. Conforme afirma Le Boterf (2003) a competência é a capacidade de 

integrar saberes diversos e heterogêneos para finalizá-los na realização de 

atividades.   

Antes de finalizar este trabalho não se pode deixar de mencionar 

algumas barreiras encontradas durante a realização da pesquisa de campo. A 

primeira foi o agendamento das entrevistas com os gerentes de alguns hotéis, 

um deles demorou aproximadamente dois meses para conseguirmos agendar 

visto que a administração do hotel estava encontrando dificuldades em 

selecionar um profissional para o cargo.  

Outra barreira foi à dificuldade de acesso aos hotéis de selva, que só 

pode ser feita de barco com translados que duram em torno de duas horas, 

sendo uma de ida e uma de volta o que levou ao pesquisador realizar apenas 

uma entrevista por vez, já que não era possível ir de um hotel a outro no 

mesmo dia devido à distância e também ao transporte, pois cada hotel nos 

ofereceu o translado de cortesia, no entanto ficamos restritos a ir e vir com os 

grupos de visitantes que estavam agendados. 

 A terceira dificuldade encontrada ao chegar aos hotéis nos deparou por 

muitas vezes com estruturas e áreas de convivência submersas, conseqüência 

da maior cheia que o Estado do Amazonas segundo o Serviço Geológico do 

Brasil em maio deste ano o nível do Rio Negro chegou à marca histórica de 

29,78m.8 Notamos nos relatos que as alterações climáticas afetam a dinâmica 

do hotel e levam o gerente a mobilizar recursos de competência para o 

enfrentamento das situações geradas pela enchente do rio.  

Essas barreiras dificultaram um pouco o desenvolvimento da atividade 

no que diz respeito à realização da pesquisa de campo que tornou o 

agendamento das entrevistas longas e espaçadas e conseqüentemente a 

analise posterior. Destacamos ainda como fator limitante da pesquisa a não 

                                                           
8
http://acritica.uol.com.br/manaus/Amazonas-registra-cheia-recorde-quarta-feira_0_701329863.html 

acessado em 20/06/2012. 

http://acritica.uol.com.br/manaus/Amazonas-registra-cheia-recorde-quarta-feira_
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aplicação da técnica de observação, que poderia contribuir para o 

enriquecimento da análise a partir da observação do dia a dia no hotel. 

Finalizando este trabalho se sugeri a realização de futuras pesquisas a 

fim de aprofundar os estudos a cerca do tema e contribuir para o debate no 

meio acadêmico e aprimoramento de processos de gestão no meio 

empresarial. 

Em continuidade a este trabalho pode-se desenvolver pesquisas que 

estabeleçam a relação entre as competências gerenciais e a aprendizagem 

organizacional no contexto das organizações da hotelaria de selva. 
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APÊNDICE A 

 

PESQUISA DE CAMPO – MESTRADO EM TURISMO E HOTELARIA 

COMPETÊNCIAS GERENCIAIS NA HOTELARIA DE SELVA:  

Um estudo de casos múltiplos no Estado do Amazonas 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

Dados Pessoais do Entrevistado (a): 

Nome Completo: 

Data de Nascimento:                                                          Idade:           

Naturalidade:                                           Município onde mora: 

Formação Escolar/Acadêmica: 

Local de Trabalho: 

Cargo ou função: 

 

Dados profissionais: 

1) Você pode fazer um breve relato da sua experiência profissional? E há quanto 

tempo desempenha sua função atual? 

2) Você pode narrar algum evento (situação inesperada, fora da rotina) que 

enfrentou e descrever as competências que utilizou nessa situação? 

 

Experiência no segmento de hotelaria: 

3) Quais suas atividades e responsabilidades? 

4) Quais funções estão sob o seu comando?  

5) Você pode relatar situações que ao longo da sua trajetória como gerente 

contribuíram para se tornar o gerente que você é hoje? 

 

Desenvolvimento de atividades gerenciais: 

No papel gerencial existem situações rotineiras que fazem parte do dia a dia e também 

eventos (situações inesperadas, complexas) que devem ser gerenciadas no momento 

em que ocorrem. 

6) Quais as competências gerenciais você considera fundamentais para o bom 

desempenho da função de gerente de hotelaria de selva? 

7) Quais os resultados e objetivos esperados do seu trabalho? 

8) Qual o seu nível de autonomia na função de gerente de hotelaria de selva? 
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9) Fale sobre as principais dificuldades e desafios da função. 

 

Recursos mobilizados (que precisou desenvolver e/ou buscar) ao longo do tempo para 

enfrentar os eventos: recursos internos (habilidades, conhecimentos); externos (do 

contexto) – saberes 

10) Sua formação acadêmica auxilia no desempenho da função de gerente? 

11) Como você agiu frente às situações inesperadas ou complexas? Que 

habilidades e conhecimentos utilizou? Pode relatar uma dessas situações? 

12) Em sua opinião uma situação vivenciada influencia no modo como vai agir 

numa situação futura? 

 

 

Características do gerente de hotelaria de selva 

13) Se você estivesse escolhendo um gerente de hotelaria de selva, quais as 

competências exigiriam para essa função? 

14) Pra você o que significa ter competência?  

 

 

Dados do Hotel 

Hotel: 

Endereço:           

Cidade: 

Tempo de Existência: 

N. de leitos: 

Estrutura física: 
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APÊNDICE B 

 

TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

HS 1 – E1 

E1 eu queria que você fizesse pra mim, um breve relato assim da tua experiência na 
área de hotelaria, como é que você começou nessa área... 

Bom, na realidade eu comecei fazendo o transporte, fazendo a logística de 
abastecimento. Vamos supor, há dez anos atrás eu só fazia o abastecimento, eu me 
dedicava só a pegar o material, recolher na cidade e embarcar no barco, somente. Aí 
eles foram me estudando, estudando, aí o antigo... o antigo dono da empresa não quis 
mais trabalhar com hotel. Ele queria fechar a empresa, o sócio dele chegou e falou 
assim “Não, eu vou comprar a sua parte, e vou assumir a direção da empresa”, e 
assim fizeram, e todo mundo subiu. Eu, como trabalhava só na área do transporte, eu 
passei a ser comprador e o que era comprador passou a ser gerente do hotel. E com 
isso também teve muitas melhoras... pelo meu conhecimento, né, pessoal, eu 
consegui muitas coisas, conciliar muitas coisas, né? Na área do transporte e compra, 
porque pra comprar, todo mundo sabe comprar, mas você tem que saber aonde 
comprar, né? 

Entendi. E a tua formação não te ajudou, te ajuda no teu dia a dia, do trabalho... 

Com certeza, com certeza. Melhorei muito. Tanto na parte da logística, como com os 
funcionários, entendeu? Sabe lidar, saber conversar, entendeu? Porque, na realidade, 
o funcionário da gente é como se fosse os nossos filhos. Às vezes você tem que dar 
aquele puxão de orelha, as vezes você tem que incentivá-lo. 

Elogiar, né? 

Elogiar. Ter aquele jogo de cintura, né? 

E quantos funcionários você tem assim sob o teu comando? 

Nós somos assim 23 funcionários. 

23. Você gerencia 23 funcionários? 

Isso, 23.  

E esse colaboradores, qual é o nível de escolaridade deles? A maioria, assim... 

A maioria, a maioria é semi-analfabeta. 

É da região mesmo? 

É da região. Da região. 

Eles ocupam que tipo de funções?  

Nós temos seis canoeiros.  

Sem formação nenhuma? 

Sem formação nenhuma. Eles estudaram, mas pouco, muito pouco. Entendeu? 
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Certo. E ai o que mais que você tem de função lá? Além dos seis canoeiros? 

Olha, camareiras.. 

Quantas vocês têm? 

São 4. Quatro camareiras. 

Quatro camareiras. Também da região e com a mesma formação? 

Também da região. São dois barman, quatro cozinheiros, um gerente, gerente de 
pessoal. E nós temos 7 serviços gerais. 

Esse aqui é você? 

Não, esse aqui, no caso, é o [...]. Eu não tô incluído no quadro porque eu sou incluído 
no quadro de Manaus, porque aqui em Manaus é o meu.. 

É a tua base, tipo um escritório aqui... 

Exatamente, aqui nós temos o escritório, que é lá na [...]. Aí tem a nossa diretoria, o 
Seu[...], eu como gerente de compra, e dois auxiliares de escritório. 

Ah tá. Então tem uma diretoria, aí tem você aqui como gerente e aqui tem quatro 
auxiliares de escritório e aí depois entraria aqui.. 

Não, aqui só é dois. 

Ah, dois. 

Só dois. 

E aqui estaria, digamos, o pessoal do hotel. 

Exatamente. O staff. 

Entendi. Entendi. O que mais que eu ia te perguntar... Dentro... falando um pouquinho 
da tua formação e da tua experiência profissional. Tem aquelas situações de rotina do 
dia a dia, suas responsabilidades de, rotineiras, e tem situações que surgem, 
inesperadas, né? Que você tem que resolver, tem que... mercadoria que não chegou, 
funcionário que não foi, alguma coisa que você tem que resolver. Aí eu te pergunto o 
seguinte: quando essas situações, esses eventos inesperados acontecem, que 
competências profissionais ou pessoais você coloca em prática pra tentar solucionar. 
Eu vou te dar um exemplo, nesse momento eu preciso ser enérgico, nesse momento 
eu preciso ser mais compreensivo. Então eu queria que você conseguisse me relatar 
alguma experiência em que você teve que mobilizar essas tuas competências, 
entende? Ou mais técnicas, ou mais pessoais. 

Certo. Com relação a isso aí professora, eu quase que não tenho muito preocupação, 
porque são um pessoal da região, é muito raro eles faltarem e tal. Já tive casos assim 
com problema de... um rapaz que trabalhava lá no local, problema de vício de bebida.. 

Sim, e aí? Como atuar nisso? 

Certo. Com relação a isso aí professora, eu quase que não tenho muito preocupação, 
porque são um pessoal da região, é muito raro eles faltarem e tal. Já tive casos assim 
com problema de... um rapaz que trabalhava lá no local, problema de vício de bebida.. 

Aí... chegava final de semana, ele enchia o pote. Aí quando chegava na segunda-feira 
ele não ia, às vezes terça, entendeu? Aí quando chegou um dia, aí o meu gerente lá, o 
meu ponta direita, que ficava... passava a mão na cabeça deles, aí “ninguém faltava e 
tal”. Aí chegou um dia, fui passar o final de semana lá e falei assim “Olha, vou passar 
mais dois dias aqui”. “Ah, por que e tal?”, “Não tenho nada pra fazer em Manaus eu 
vou ficar aqui dando um apoio pra vocês, ver como é que...” Eu tinha comprado uma 
máquina pra lavar os... pra lavar.. aquelas máquinas de pressão. “Dar uma força aqui 
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pra vocês”. E ele passou dois dias sem ir trabalhar, eu falei assim “Rapaz, cadê o 
[...]?”. “Rapaz, ele não... acho que ele tá doente”. “Será que ele tá doente?”. Aí a 
senhora sabe que o pessoal, né? É o radio peão, como eles falam. “Rapaz, procura 
saber onde é que ele tá eu quero falar com ele agora. Se ele estiver doente eu vou lá 
na casa dele”. “Não, vou te falar a verdade. Ele tá sem condições de trabalhar porque 
ele tá bêbado”. “Beleza”. Aí eu peguei, quando foi na quarta-feira, ele só foi na quarta-
feira de manhã... esperei ele chegar e disse “Venha cá, amigo, o que que tá 
acontecendo? Você tá ruim na empresa? Você tá ganhando pouco? Porque você tem 
que me participar, porque você faz parte da empresa, entendeu? E se tu faz falta na 
empresa, ou se tu não faz, porque a gente só pode notar que o funcionário não faz 
falta na empresa, quando ele ???, não tá nem aí pra empresa. Aí, quer dizer, tu não 
fez falta pra empresa, eu posso muito bem te mandar embora por justa causa, 
correto? Isso é abandono, cadê a tua responsabilidade?”. Aí eu falei pra ele “Com 
isso, eu não vou abonar esses dois dias”. “Ah, eu posso pagar em outros dias”. “Não, 
não funciona assim. Eu vou descontar”. 

E antes ele vinha fazendo assim? 

Antes eles vinham fazendo assim. Entendeu? Pagava lá na frente, paga depois e não 
me participava, Aí quer dizer, aí eu conversei com o seu Antônio, que é o dono da 
empresa, ele falou assim “Rapaz, esse pessoal, ele só melhora quando ele sente no 
bolso. Quando sente no bolso, pronto meu amigo.” Aí dois dias descontados faz falta 
pra ele. Faz falta. Pronto, foi um remédio, nunca mais. Se ele queria beber, ele bebia 
de sábado pra domingo, segunda-feira ele tava lá.  

Olha que legal, resolveu. 

E eu sou do tipo de camarada assim “Olha, se vocês estão precisando de alguma 
coisa, vocês tão precisando de médico, você tão precisando pra sua filha, pra sua...” 
Inclusive nós temos um canoeiro lá que ele tá, eu pus ele... porque como ele é muito... 
o mais antigo de todos, eu pus ele como responsável pelas canoas. Aí ele vinha com a 
esposa dele doente e tal... problema renal, só que é o seguinte, a gente ofereceu a 
minha casa e tudo, ??? onde quer que seja. Eu trouxe ele pra cá, fez o tratamento da 
mulher dele, ela passou aqui 22 dias. Levava e trazia e tudo. “Olha, tem que comprar 
esse remédio”. “Tá, vou conversar com o seu Antônio. Seu [...], tá precisando desse 
remédio pra mulher do nosso funcionário”. “Tudo bem, pode comprar”. 

Aí você tem um certo, um nível de autonomia lá pra resolver as coisas... que você 
precisar. 

Tenho, tenho. 

Entendi, entendi, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra perguntar. Na tua 
experiência e pelo teu conhecimento de hotelaria de selva, o que que você poderia me 
dizer assim... quais são as competências, quais são os conhecimentos que uma 
pessoa tem que ter pra trabalhar nessa área. Mas pra assumir essa função de gestor, 
de gerente. O que que você diria “Olha, é formação”... que tipos de conhecimento?”. 

Com certeza, professora. Tem que ter uma formação, entendeu? Graduado, tem que 
saber um outro idioma, isso é o básico. Pra se comunicar, porque às vezes, nós 
estamos lá, aí tal e chega o cliente,”Olha, eu quero uma água”. Entendeu? “Eu quero 
um refrigerante?” Isso é o mínimo. Nós temos canoeiro lá que ele não sabe nem 
escrever o nome direito, mas ele entende tudo o que o cliente fala, entendeu? “Eu 
quero uma água, eu quero um refrigerante”, olha, eu tô precisando de um guia aqui, 
entendeu? Pronto. 

Então a formação acadêmica, falar mais de um idioma.. E, e a questão do 
comportamento, assim? Que tipo de conduta seria importante? 

Com relação a funcionários?  
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É, ao funcionário, né? Porque aí, por exemplo, o gerente, ele tem que ter um bom 
relacionamento com os funcionários, você acha que ele tem que ser... tem que ter 
iniciativa, postura, ser ativo. O que que ele tem que ser?  

Ah, não. Com certeza. Com certeza. Porque, professora, lá, como é uma área longe 
da cidade, porque é tipo assim... (celular interrompe). Porque como é uma área, como 
se diz, longe da cidade, fica difícil a gente por um salário bom... Vamos supor, ??? Eu 
perdi já três canoeiros já, arrumaram um outro trabalho e tudo, aí eu tenho que relocar 
esse pessoal. Eu não vou conseguir aqui na cidade, porque a cultura... é uma cultura 
diferente, entendeu? Eles não vao querer ganhar o mesmo salário, ele não vai querer 
dispor de ficar lá 12 dias, né? E folgar só apenas 3 no mês. Por que é assim que nós 
trabalhamos lá, com um pessoal que... porque... as únicas pessoas que vem pra 
Manaus, são cinco pessoas, são os quatro cozinheiros e esse meu gerente, que eu 
tenho lá, gerente de pessoal, só. O resto é tudo pessoal da localidade. 

E o teu gerente de pessoal, ele é... qual é a formação dele? Ele é graduado? 

Não, ele não é graduado, mas ele tem o nível médio completo. 

Nível médio. E ele já vinha da hotelaria ou ele...? 

Já, já. Ele sempre trabalhou com isso aí. 

De selva ou da cidade? 

De selva. 

Sempre trabalhou em hotelaria de selva? 

Sempre trabalhou, sempre trabalhou em... 

Então tá bem habilitado... 

Já, já. Inclusive ele fala dois idiomas. Mas lá, devido a... com a experiência em 
trabalhar...  

Não formação, né? 

Não formação. Mas ele já fala... 

Foi adquirido... 

Foi adquirido isso aí. 

Já vem da hotelaria, né? 

Isso. E até pra você chamar atenção do funcionário, você tem que ter uma... um 
certo... 

Uma postura diferente... 

Uma postura diferente com eles, entendeu? São um pessoal... eu não tenho o que 
falar mal de nenhum deles não, são, são muito gente boa... 

É difícil achar... É difícil achar mão de obra? 

Hoje em dia é. Pra hotelaria, é. 

Pra hotelaria de selva é? 

É, é. 

Você faz parcerias com o Sebrae, com... 

Não, não. 

Não... que o Sebrae, ele tem, né? Curso de Camareira, cursos de garçom. 
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Tem... Não... Olha, inclusive nós temos um cozinheiro nosso que ele era nosso antigo 
canoeiro, só em ele estar ali pela cozinha e tal, porque nós tínhamos um cozinheiro 
que ele tinha formação superior, viu? Ensino superior, e era um gaúcho, entendeu? 
Ele queria trabalhar no hotel e tal, perdeu toda a família dele lá e veio pra Manaus, 
trabalhar na área de hotelaria. Aí ele deixou o currículo pra gente aí e aceitou, né? 
Trabalhar conosco.  

E com essa questão da copa aí, do turismo, vocês estão se preparando pra isso? 

Estamos nos preparando tudinho pra isso. Inclusive lá, o nosso hotel, o [...] já 
conhece, professor.É muito rústico lá, lá não tem energia elétrica, lá é à base de 
lampião, entendeu? É... 

Bem natureza, bem selva mesmo, né? 

Bem simples mesmo. A energia dos apartamentos são a bateria, bateria de 12 volts. 
Aí agora nós estamos com um projeto de por energia lá, inclusive... 

Mas o turista ??? que vem ele gosta dessa... 

Gosta, gosta. Inclusive ele não aceita. Nós fizemos uma, como é que se diz, um 
comen... Fizemos assim um comentário, né? Que eles pudessem comentar o que que 
eles gostariam que o hotel tivesse... 

Tipo uma caixinha de sugestão, né? 

Exatamente. Aí nós temos lá ??? . Aí eles, muitos deles, vamos supor assim, 70% da 
clientela não aceita, não querem... 

Não querem energia. 

Não querem energia. Mas nós vamos por metade no hotel, energia; e metade... Nós 
vamos por nos pacotes essa diferença. 

E aí com essa questão da hotelaria, com a questão da Copa aí, tá todo mundo se 
preparando e, com certeza, vem muito turista pra Hotel de Selva, porque é um grande 
chamado. Vocês não estão pensando em... 

Em ampliar... 

E também profissionalizar mais o teu pessoal? Nesse sentido de, de repente, mandar 
fazer treinamento no Sebrae... ou trazer pessoas... 

Vamos precisar, vamos precisar, tudo isso aí nós estamos... Eu tava comentando com 
o... 

O Senac tem muito esses cursos. O Sebrae não, Senac. 

Nós fizemos uma reunião semana passada. Eu o seu [...], o pessoal de Manaus. Nós 
chegamos a um determi... nós mapeamos o que nós vamos fazer. Nós vamos 
primeiro, esse ano, né? Nós vamos trabalhar na área de melhoria... do hotel. 

Estrutura física... 

Estrutura física do hotel. A gente quer ampliar mais dez ou doze apartamentos. Vamos 
por energia, tudo isso. Nós estamos, fizemos o pedido de mais sete canoas grandes 
de madeira. Mas como a madeira pra gente agora tá difícil o acesso, nós estamos 
pensando até em trabalhar com bote de alumínio.  

Em relação... Nesse teu mapeamento aí pra melhorias pro futuro, entra alguma coisa 
em relação a tua equipe? A profissionalizar ou trazer pessoas novas? Aumentar o 
quadro? 

Não, com certeza. Com certeza. Porque nós vamos precisar, vamos precisar. Isso é 
inevitável, isso aí. 
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Ok. Uhum. 

Eu não posso atender, vamos supor, duzentos clientes com o pessoal que eu tenho, 
os 23. Eu vou sobrecarregar... 

Já aconteceu assim, de... E uma situação dessas, por exemplo, já aconteceu de você 
ter um número de clientes maior do que você espera e você ter que pegar os 
temporários? 

Já. Tem... eu consigo, eu consigo porque nossa reserva são feitas todas 
antecipadamente, entendeu? 

Ah, aí tem como você se preparar, né?  

Exatamente. O... nós vamos ter agora dia 20,  Dia 20 vai chegar um grupo de 35 
pessoas, só que olha o horário que o voo deles vai chegar: 23h30. Pra mim fazer o 
translado desse pessoal pro hotel essa hora? Aí eu tive que fretar um barco, porque 
nós temos um barco que faz o serviço pra empresa. Ele vai estar ancorado lá no cais 
da Ceasa, e nós vamos embarcar esse pessoal, nós já compramos rede, pra eles irem 
descansando até... porque são 3... 

Eles vão sair do aeroporto, pra vir pra Ceasa, pra voltar pro... 

Do aeroporto vai sair direto pra Ceasa, da Ceasa eles vão direto pro hotel de selva. 
Eles vão chegar em torno de sete e meia da manhã lá.  

O hotel de selva não tem acesso pela estrada não? 

Não. Só água. Só água. Onde... o local mais próximo que eu faço abastecimento com 
meu caminhão é vila do puraquequara, abasteço tudo por lá. Aí vem nas nossas 
canoas aqui por dentro. ??? Uma hora de viagem. 

Entendi. 

Aí nós vamos ter isso aí, entendeu? Aí eu já, já me preparei... 

Ok, muito obrigado. 
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HS 2 – E2 
 
[...] depois eu dou um cartãozinho pra vocês 

Ok.  [...] você é aqui de Manaus mesmo? 

Sou. 

Qual é a tua formação acadêmica? 

Administrador. 

Qual é a tua função, o seu cargo aqui... 

Sou gestor de turismo e hotelaria. 

Ok. Então assim, eu queria começar perguntando um pouquinho pra você fazer um 
relato da tua experiência profissional, né, principalmente na área de hotelaria e há 
quanto tempo você tá desempenhando essa função aqui dentro do [...]. 

Na verdade são três etapas na questão profissional. Eu trabalhei dos 17 aos 36 anos 
em uma única empresa em hotelaria onde eu trabalhei no Brasil todo, né? Aí depois 
tive uma experiência em eventos numa empresa própria nossa, depois eu vim pra [...] 
e como gestor de comercial do [...]. A minha experiência com relação à questão 
conceitual de hotel sempre foi essa minha atividade, trabalho há trinta anos nisso aí. 

Trinta anos... ok.  

Um pouquinho mais, mas deixa só trinta mesmo (risos). 

E dentro da, do conceito de competência, a gente chama assim de evento, qualquer 
situação que foge da rotina, que você tem a gestão da rotina e algo inesperado, né? 

(interrupção) 

Então como eu tava falando, minha pergunta na verdade é assim, você já enfrentou 
alguma situação inesperada aqui e que situação foi essa, né? E que competências 
pessoais, competências gerenciais, você teve que utilizar pra solucionar diretamente 
você ou mobilizando a tua equipe pra resolver a situação. 

Na verdade, até porque estar na Amazônia normalmente é uma coisa que foge do 
nosso controle, tem que gerenciar dependendo da situação é questão de eventos, 
eventos, climáticos, esse é o maior problema no lugar onde nós estamos aqui. 
Principalmente em relação a temporal, então assim, o temporal é normalmente dentro 
da floresta ele já é, por si só, complicado. Como eu tenho essa estrutura, ela toda 
flutuante, a gente tem que ficar atento muito principalmente na questão noturna. Não 
que isso possa, já tenha acontecido alguma coisa, mas é uma coisa que se está 
sempre atento, por isso que uma das funções no nosso, do nosso segurança, por 
exemplo, é exatamente monitorar essas questões, porque a questão de segurança 
patrimonial não teria muitas preocupações aqui, a minha preocupação mesmo é de 
segurança climática. Então isso é uma coisa que já aconteceram alguns casos, no 
sentido, assim, de a tempestade ser muito forte, tem que mandar esvaziar a piscina 
senão ela transborda, essas coisinhas assim, né? De desmontar o toldo porque corre 
o risco de ele voar, essas coisas normais, mas não que fuja do controle, mas é uma 
preocupação que tem que estar sempre trabalhando.  

Sim, mas eu digo, que não faz parte do teu dia a dia, da rotina. 

Outra coisa que finda fazendo parte do dia a dia, mas em determinadas épocas é o 
que o professor falou agora, a questão da... da baixa e da subida do rio, como nos 
estamos num lago, e nesse ele lago baixa ao ponto de fechar a entrada lá, aí eu tenho 
que fazer uma logística totalmente diferente pra trazer o cliente pra cá, eu trago por 
cima da ilha, né. Tem uma passarela montada, onde eu tenho um flutuante do 
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tamanho desse aqui do outro lado, no rio negro, aí eu tenho 400 metros de passarela 
montada onde eu trago toda a minha estrutura pra cá. 

Que lindo, cara, que deve ficar, né? 

Se tu olha bem ali do píer tu vai ver a passarela verde montada 

Eu vou lá depois tirar uma fotos. 

Então o que acontece? Eu utilizo esse processo pelo menos duas vezes, dois meses a 
cada ano, que é exatamente quando chega no topo, então essa estrutura eu já tenho 
que me planejar, deixar organizado pra fazer isso. 

E [...], deixa eu te perguntar, olhando assim para o gestor, no caso, quais as 
competências que o gestor tem que ter? Competências pessoais, conhecimentos, 
mais conhecimentos técnicos, ou você acha que é mais experiência, o que você acha 
que é, dinamismo, o que é? 

Eu dividiria em quatro etapas, eu diria o conhecimento científico, acho que isso 
representa pelo menos 30 por cento do, do teu dia administrado, saber a questão 
científica do processo administrador, de administração. Você tem conhecimento 
empírico  sobre as tuas experiências, o que já te aconteceu, pra você ter jogo de 
cintura pra... até porque, eu trabalho com equipamentos mas o meu resultado final, 
meu meio é cliente, é pessoas, então eu tenho que ter bom senso, saber... eu não 
posso chegar ali e brigar com o rapaz por ter atracado errado eu vou pedir pra ele sair 
até porque é um bom senso, até porque ele me interessa como cliente independente 
de qualquer coisa. Então, assim, tem que ter o bom senso, o empírico, o científico, a... 
em alguns casos, principalmente assim, a... que eu acho que é fundamental nesse 
processo todo, se eu executar bem as minhas experiências se eu executar bem os 
meus processos científico, qualquer coisa, eu preciso também executar a questão da, 
do planejamento futuro disso aí. Eu tenho que saber o que vai acontecer em uma 
semana, ou duas semanas, ou em um mês, ou em um ano, pra mim poder me 
precaver em relação a essas temáticas. E o quarto ponto que eu acho é a sorte, de 
você estar no lugar certo, na hora certa, planejando corretamente. (risos) Se não tiver 
isso tu não vai funcionar, mas no geral eu acho que essas três moderações na 
questão da competência tem que ter. 

E, em linhas gerais, qual é a função do gestor, né, da sua função, quais são as 
atividades que estão sob sua responsabilidade e as funções dos cargos que estão sob 
o seu comando. Quem responde pra você... 

Quem tá no meu comando, sempre os gerentes, eu tenho o gerente de logística, tem o 
gerente de compra, tem o gerente de vendas, comercial, né? Então os gerentes estão 
subordinados à minha área, por consequência, indiretamente a operação de todo o 
processo eu faço a supervisão, né? E a questão administrativa também do processo a 
gente faz a supervisão. Então o gestor, na verdade, ele tenta fazer a orquestra 
funcionar, essa é a minha função, que acima de mim tá o dono da empresa, então 
assim, eu tento que essa orquestra funcione, claro, cada um tem suas atividades, suas 
autonomias e tudo o mais, mas normalmente a gente fica gerindo esse processo. 

Teu chefe é o.. 

É o [...], é o dono. 

E deixa eu te perguntar, se ao longo... você teve uma experiência aí de trinta anos, um 
grande tempo de hotelaria, se você pensasse hoje o que que dessa tua trajetória você 
trouxe pra ser o gerente, o gestor que você é hoje, qual a sua bagagem, o que que 
você poderia me dizer que você trouxe, que agrega valor pra você hoje... 

Eu acho que é aquilo que eu falei, é o empírico, o conhecimento empírico, que é as 
experiências que eu já vivenciei, os problemas que eu já enfrentei, então assim, hoje, 
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com certeza pra mim administrar o hotel aqui é muito mais fácil do que se eu tivesse 
maios ou menos há dez, vinte anos atrás. Então assim, eu consigo visualizar e até 
conseguir me antecipar a determinados eventos em função, graças a deus, dessa 
experiência. Então isso pra mim é fundamental. A experiência faz... é a metade do 
meu dia a dia hoje. 

Qual é o nível de autonomia que você tem como gerente da hotelaria? 

No meu caso aqui eu tenho total autonomia. 

Total autonomia. 

Total autonomia, não tenho problema algum. Na verdade o que a gente faz, até como 
bom senso, é sempre consultar o dono da empresa, verificar, a gente nunca faz nada 
sem, sem antes ter feito uma abordagem, reuniões e essas coisas, mas eu tenho 
autonomia de administrar o hotel da maneira que eu achar que deve. 

Quais são as principais dificuldades e os desafios da função do gestor? 

A mão de obra, na verdade a principal dificuldade é a mão de obra, até em função 
regional, né, a gente tem uma dificuldade muito grande regional, não pelas pessoas 
que estão aqui na região não tenham competência, não tenham capacidade, é que na 
verdade eu entendo assim, hotelaria pra mim é uma, é uma atividade até pela 
característica de você trabalhar com o serviço, com a prestação de serviço, você tem 
que ter espelhos, você tem que ter, como é que chama...Referências...Referências, 
exatamente. Então assim, eu contrato um metre em Manaus pra mim, como é que eu 
vou cobrar um metre, a postura de um metre, um serviço de um metre, se ele nunca 
viu um metre, na verdade, trabalhando. Então assim, a gente pode até passar tudo pra 
ele, mesmo uma coisa que eu chegar contigo lá e falar “o hotel é isso, é aquilo, tem 
uma duas não sei mais o quê”, isso é uma coisa que você vai absorver, mas eu 
garanto, tenho certeza quando você vem aqui você vai perceber uma coisa que eu não 
consigo falar com palavras, você vai ver “poxa vida, como é que eles conseguiram 
ancorar isso aqui”, entendeu? Então a questão da mão de obra, eu acho, na região, o 
problema maior é esse, a questão da referencia, as pessoas... e o ramo hoteleiro, ele 
é muito recente no Brasil de um modo geral, começou na década de cinqüenta, é 
muito pouco, se você vai na Europa...Não tem maturidade, ainda...300, 400 anos de 
histórias ainda tem problemas, imagine o nosso caso aqui. E na Amazônia, 
principalmente, e com o distrito industrial, pior ainda. Porque hoje você tem a, por 
exemplo, eu contrato uma pessoa pra ser ???. ??? é aquela pessoa que é o copeiro, 
que lava os pratos nos restaurantes... eu contrato essa pessoa, aí pra ele ser 
hoteleiro, ele tem que vir pra cá trabalhar de segunda a segunda, né? Normalmente 
não tem finais de semana porque final de semana são os dias que mais você trabalha, 
os salários, normalmente não são tão compensadores em função de outras funções. 
Como é uma dedicação muito grande, normalmente você tem uma dificuldade muito 
grande de manter o nível de instrução, escolaridade. Porque não dá tempo de estudar, 
aí você tem o distrito industrial que o cara trabalha de segunda a sexta, mesmo sendo 
robotizado o cara trabalha de segunda a sexta, vai ter o fim de semana livre, ele tem x 
hora pra entra e x hora pra sair, ele é proibido de ficar na empresa se passar daquele 
horário. Então o disparate é muito grande, então o cara prefere ir pro distrito do que 
aprender a ser hoteleiro, então a Amazônia ela vai sofrer muito ainda em relação a 
serviço, as pessoas vem de fora, “ah porque aqui os serviços são péssimos”. É uma 
questão natural pelo que nós criamos. 

Falta maturidade, né? 

É, falta investimento, na verdade, em todos os sentidos, governamental, de escola, de 
empresários em ter essa visão, essas coisas. Então eu acho que o meu maior 
problema, e acho que da maioria das pessoas é a mão de obra. 

Como que é a tua estrutura hoje assim, de funcionários, você tem o gerente... 
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Tem o gerente operacional... 

No caso, primeiro você vem aí tem o gerente operacional, você falou que tem dois 
gerentes operacionais 

É, mas a função gerente operacional, né? Aí é duas em função de turnos de trabalho. 

Certo. 

Gerente operacional, aí eu tenho a subdivisão de chefias, tenho a governanta, o chef 
de cozinha 

Fica embaixo? Ou fica na mesma... 

Fica embaixo do operacional. O chefe de cozinha e o manutenção. São as três chefias 
imediatas que a gente tem aqui, né? Aí a  gente abre todo o leque de camareira... na 
governança tem camareira, tem serviços gerais, tem arrumador; na cozinha tem 
primeiro cozinheiro, confeiteiro, padeiro. 

No livro do Cândido ???  tu vai ver tudo aí que ele tá falando. 

Tem tudinho, né? 

Mas basicamente a cabeça é isso aqui, o gestor, o gerente operacional, a governança, 
chef de cozinha e manutenção. 

E essas chefias aqui medianas, você procura trazer pessoas com formação superior... 

Sim. 

...Ou tem dificuldade? 

Não, não. Na verdade é assim, você tem que ter as duas coisas. Nesses casos dessas 
duas funções, como são funções técnicas, principalmente o chefe de cozinha e a 
governanta, ele tem que ter a formação em hotelaria. 

Curso técnico. 

É, é. Tem que ser governanta, não adianta você... 

E aqui embaixo já tem mais o quê? Ensino médio, fundamental...  

Ensino médio, no geral, todo mundo aqui tem ensino médio. Ninguém tem menos que 
Ensino médio, é o mínimo. 

Entendo, ok.  

(Interrupção)  

Você acha que a tua formação de administrador, ela ajuda no desempenho das tuas 
funções. 

Com certeza. (risos) Absoluta. 

Ok. E você acha, assim... a gente falou da, acredito que você já até respondeu, mas 
uma situação que você já vivenciou ajuda numa situação futura?  

Também. 

É? Positivamente pra você agir da mesma maneira ou até pra não cometer as 
mesmas ações. O que você acha? 

Eu acho que, na verdade, você pode até cometer as mesmas ações, dependendo... 
porque assim, eu entendo soluções de problemas de maneira bem diversas, então 
assim, vai acontecer alguns casos, que eu apliquei no passado  algum procedimento 
que não deu certo e que, não necessariamente que se eu aplicar hoje não daria certo, 
depende muito de tempo , momento, ocasião, essas coisas todas, né? Mas aí o que 
eu acho que tem que ter é o bom senso de saber se vale a pena repetir, se vale a 
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pensa criar um procedimento novo, ou se vale a pena apenas mantê-lo. Sempre brinco 
com o pessoal das teorias de Y e Z, das teorias democrata, autocrata, ??? essas 
coisas aí. Porque assim, a gente nunca vai encontrar o processo que tenha, você tem 
uma meta e tem todos os processos que você vai utilizar as ferramentas aí no dia a 
dia pra você conseguir saber... nem muitas vezes você precisa ser um autocrata, nem 
muitas vezes você tem que ser democrata, você tem que ter um meio termo 
dependendo da situação, então a mesma coisa, eu acho que é quando você enfrenta 
os problemas. Mas eu acho q eu você tem apenas que tem um bom senso e, lógico, é 
evidente que o conhecimento científico é fundamental, mas você tem que ter um bom 
senso e saber aplicar corretamente esses conhecimentos senão não dá certo, não 
tem... 

É... você tem alguma forma de gerenciar tua equipe, você faz reuniões semanais, 
como é que você trabalha?   

(interrupção) 

Vamo acabar... Tenho só mais duas perguntas, tá bom? Se você tivesse escolhendo 
um gerente, né, de hotelaria de selva, hoje, quais as competências, o que você 
procura na pessoa? Competências técnicas, empíricas, o que você procura? 

Acho que é na mesma linha que eu te respondi, acho que são as três coisas, acho que 
a pessoa tem que ter a formação científica, eu acho que pra gerenciar isso aqui você 
tem que ter uma formação dentro da área, ou administração, ou sei lá, recursos 
humanos, tem que ser na área de Ciências Humanas.  

Gestão hoteleira... 

Gestão hoteleira. Tem vários aspectos, acho que na área de recursos humanos. Na 
área de Humanas, desculpa, na área de Humanas e Sociais. 

Já ter vindo de uma hotelaria urbana. 

Ele tem que ter o conhecimento empírico, tem que ter as experiências vivenciadas, até 
porque ele vai enfrentar situações que não somente o conhecimento científico vai 
resolver... E tem que ter muito bom senso, isso é fundamental. Acho que assim, as 
três coisas a gente procura na pessoa, aí é claro, aí você vai me dizer assim “E quais 
são so pré-requisitos?”... Aí é outra coisa. Falar idiomas, essas coisas normal que faz 
parte da função, mas eu acho que essas três coisas ele tem que ter, que é o bom 
senso, o conhecimento científico e o empírico ele tem que ter se não ele não vai 
conseguir... 

E, pra finalizar, pra você, o que significa ser competente, o que significa... 
competência, pra você é o que?   

Eu acho que é a mesma coisa da eficiência pra eficácia, significa assim: competência 
pra mim é eu pegar meu trabalho que eu tenho que fazer todos os dias e fazer ele com 
eficácia, isso é ser competente, né? Fazer o trabalho quase todo mundo consegue 
fazer, agora pegar essa eficiência de ter feito o trabalho e transformar isso numa 
eficácia, aí é mais complicado. Então assim, hoje uma das coisas que a gente mais 
tenta explicar pros nossos colaboradores é exatamente isso. Lavar a piscina aqui, por 
exemplo, todo mundo lava, é só pedir pra ele lavar ele lava todos os dias, agora lavar 
e ficar limpa, aí é um outro parâmetro que a gente tem que, todos os dias, ultrapassar. 
Acho que a competência, pra mim, é transformar a competência em eficácia. Aí eu 
acho que a gente consegue. Tá bom? 

Perfeito, pra mim encerrou. 
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HS 3 – E3 

 

 
Vamos lá... Pode fazer um breve relato da tua experiência profissional, no ramo de 
hotelaria? 

Bem, na realidade... 

Como é que você chegou nesse, nesse segmento... 

Como eu cheguei. Eu sempre gostei muito de trabalhar com o público, né. E eu 
trabalhei durante um tempo num bar, né? Como... gerenciando o bar, e foi quando... 
eu tinha acesso ao dono daqui do estabelecimento e ele me convidou pra trabalhar no 
hotel, porque ele gostava da minha dinâmica, né? E foi o ano de 2010 que eu vim 
trabalhar com ele. Nesse período, primeiramente pra trabalhar com um público 
diferenciado, que esse aqui é mais um hotel de selva, né? E eu fiquei com o hotel de 
pescaria, que é uma coisa mais fácil que não precisa de tanta, não tem tantas... assim, 
é uma coisa bem prática, né? Só é ir lá, pescar, tudo, né? E aí foi dessa forma que eu 
peguei e cheguei. 

Ok, e hoje você já tá atuando no hotel de selva? 

Exato.  

Ok, e no hotel de selva você já está atuando há quanto tempo? 

Eu tô há seis meses. 

Seis meses? 

Seis meses. 

Ok. E dentro, me fala um pouquinho das tuas responsabilidades dentro do hotel de 
selva. 

Bem, as minhas responsabilidades no hotel de selva. Primeiro é pegar, orientar de 
forma correta, o que cada funcionário tem que fazer, né, qual o serviço que ele vai 
pegar, fazer durante o dia, né? Outra é pegar... verificar alimento, como é que vai ser 
servido, como é que uma mesa tá sendo posta, como é que a comida tá sendo 
servida... 

Supervisionando os funcionários... 

Supervisionando, né? Outra é cooperação de horário de funcionamento da 
programação do hospede, né, pra que tudo saia... que quer a gente queira quer não a 
gente tem muita programação pra fazer, então a gente tem determinado tempo, 
porque até alguns são longos, né, então tem que ser tudo programado certo pra que 
eles não tenham que viajar a noite, na época de chuva pra que não tenha que pegar 
uma chuva de surpresa, né? Então é dessa forma que eu trabalho. 

Ok. Essas são as tuas atividades rotineiras... 

Rotineiras... Dependendo da... assim, o hóspede quer acordar sete, quer acordar oito, 
acordar cinco horas da manhã pra ver se o cozinheiro já está na cozinha se o café vai 
ser servido na hora, pro jantar ser servido na hora, almoço servido na hora, entendeu? 

Entendi. E já aconteceu alguma situação inesperada que foge dessa tua rotina. E se 
aconteceu, né? Porque às vezes acontece, né, um imprevisto com hóspede, ou com 
transporte, com alimento, não sei, uma situação inesperada que, se aconteceu, se 
você parar pra pensar agora que atitudes você teve que tomar, que ações suas foram 
importantes pra resolver essa situação... 
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Ok. Há um mês, eu estava numa lancha pequena, né, e o hóspede estava me 
aguardando na beira do Tropical, né? De uma hora pra outra deu uma pane no motor, 
só que nós temos uma outra lancha reserva, só que estava distante, uma outra pessoa 
tinha que fazer, né? Então a minha solução foi, pegar, parar uma lancha menor, pagar 
um valor, né, que não é o valor justo, mas tem que ser imediato isso pro hóspede não 
esperar, eu tive que pagar o valor de cem reais pra fazer um percurso de quinze 
minutos, que é rapidinho, pra pegar uma outra lancha reserva que tava guardada, né? 

Pra não atrapalhar a programação do hóspede. 

Mas isso aí... pra não alterar pra que não houvesse reclamações, né? Então se, aí eu 
peguei, isso é comunicado porque a [...], que trabalha conosco, ela fica aqui pegando, 
fazendo operações. Então tem que pegar e ficar o tempo todo em contato com ela,. 
Né? Aí só que o [...] que, coincidentemente ele tava com o hóspede, aí a gente entra 
em contato.  “[...], dá uma volta, vai fazer um city tour na cidade até resolver, 
solucionar o problema, quando estivermos indo até o píer você é comunicado e você 
traz o hóspede.” 

Ah, ok. Quer dizer que houve cooperação e iniciativa sua de... agilidade... 

Mas tem que ter...Tem que ter uma dinâmica, agilidade e tem que pensar rápido, né? 

Pensar rápido, verdade. Ok. Dentro do hotel são quantos colaboradores? 

Nós somos, total hoje... três, cinco, nove... dez colaboradores. Onze, na realidade. 

E quais são, como eles estão distribuídos? Quais são as funções? 

As funções... eu tenho um que ele trabalha com a manutenção, né? De motor, de 
hotel, de saber o que tá acontecendo, com o... elétrico, né? Com tudo... 

Manutenção em geral... 

Em geral. Exatamente. 

Então uma pessoa de manutenção... certo. 

Tenho dois pra serviços gerais, dois rapazes. Tenho um auxiliar de cozinha e uma 
cozinheira. Tenho três camareiras. E um guia que dependendo do coisa, ele trabalha 
exclusivamente com a gente né? Ele é funcionário do hotel. Aí caso necessite de um 
outro guia, né? Que fale um outro idioma, aí esse guia faz freelance pro hotel. 

Ok. Entendi. (conversa paralela) Quais... falando assim de competências, né? O que 
você considera importante pra um profissional atuar na área de hotelaria de selva... 
vocês até estão com essa dificuldade de achar um funcionário, alguém pra assumir 
essa responsabilidade lá, então hoje se vocês fossem selecionar alguém pra essa 
função de gerente, de supervisor, no caso, de hotel. Quais os, o que vocês buscam 
nesse profissional? Quais as competências que ele precisa ter pra conseguir trabalhar 
aqui. 

Em minha opinião, a pessoa tem que ter disponibilidade, né, porque você fica muito 
tempo longe da cidade, se você gostar da noite, gostar do dia, gostar da família, você 
vai encontrar um problema com isso, que as vezes você pode passar até um mês lá se 
você for se dedicar mesmo, você tem folga, mas você tem suas obrigações lá, né? 
Primeiro a disponibilidade, depois tem que ter dinâmica pra lidar com a pessoa que... 
lá, nossos funcionários todos eles são da comunidade entendeu? Então de repente ele 
não vai ter compreensão do que nós estamos tentando pegar, explicar pra eles, deixar 
claro, né? Então a gente tem que pegar, saber lidar com aquela pessoa de forma 
correta, porque ela pode se ofender e explicar, da forma mais carinhosa, como ela tem 
que trabalhar, né? E outra, tu tem que também saber ter tranqüilidade pra um 
imprevisto que acontecer no hotel, tu estar lidando de forma que o hóspede não 
perceba, né? E tranqüilidade em tudo e por tudo, pra explicar pro hóspede, pra ter 
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uma, saber, ter uma psicologia pra trabalhar com hóspede, né? Porque tu vais 
encontrar pessoas de todo o tipo, uma pessoa que queres que tu dê bom dia e outro 
que não queres que tu converse muito com ele. Então isso depende muito da 
sensibilidade da pessoa que está lidando com isso, né? Não é todo mundo que quer 
que eu pegue e seja gentil e esteja o tempo todo perto, né? Não é todo mundo que 
tem isso, então a pessoa tem que tem uma... 

Perceber isso... 

Uma percepção, uma sensibilidade pra saber com quem, com cada qual que está 
lidando, né? 

E você acha que a questão de já ter experiências em hotel, mesmo que seja em hotel 
de cidade, isso ajuda? 

Ajuda. Ajuda. Eu acho que a questão toda aí está justamente em saber com quem tu 
estás lidando, né? Se tu gosta de lidar com pessoas, né, tu vais pegar, vai se dar bem. 
Se tiver uma sensibilidade. 

E o hotel de... o supervisor, qual o nível de autonomia dele lá dentro do hotel? Tudo 
ele reporta aqui ou tem coisas que lá ele mesmo pode resolver? 

Olha... o necessário é que se comunique . Pra saber qual é a atitude correta que você 
vai tomar, mas não é necessariamente, se você tem que ter uma atitude imediatista, tu 
não precisa estar solicitando, tu tens que resolver a situação e depois comunicar o 
processo. 

Pra ter ciência, né.. do que tá acontecendo. 

Pra ter ciência. Pra dizer bem assim, que você pegou e fez uma resolução e não 
comunicou ninguém, entendeu? Mas que você pode, você pode... 

E o quê que você considera os maiores desafios para o, para esse gestor que fica lá 
no hotel? Qual o maior desafio? 

O maior desafio? 

Recursos, as pessoas, não sei, o que você considera? 

Eu acho que o recurso mesmo, né? Em relação a tudo, em relação a distância, tudo... 
E o incentivo, né, eu acho que o Amazonas ele não incentiva em nada com o turismo, 
né? Então o gasto no hotel desse é muito grande, né? E as pessoas acham que é 
caro, né? Eu... é caro devido à situação que é imposto, né? Sem ajuda, sem 
cooperação, sem incentivo de nada, com nada do governo, né? Porque o gasto com 
diesel é muito grande, com gasolina é muito grande. Por exemplo, comunidades que a 
gente tá querendo pegar, levar o turista, mostrar... as comunidades estão sujas, 
porque não tem uma limpeza correta, a prefeitura de Iranduba não ajuda, entendeu? 
Então tudo isso é dificuldade 

Acaba tendo que haver uma cooperação... 

Uma cooperação pra tudo melhorar, entendeu?  

Porque o hotel ele vem e ajuda a comunidade local, né? 

Ajuda a comunidade local, ajuda o Estado e não há uma cooperação em relação a 
isso. 

Eu entendi.  

Entendeu? 

Entendi. Você acha que... 
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Acho que o fato também da pessoa ter que passar muito tempo lá. Porque às vezes se 
você tem filhos, se você estuda, isso atrapalha. Porque olha só, quando a gente vai 
selecionar pessoal pra lá, se ela tiver filho pequeno, se ela estuda, ou se ela precisa 
vir aqui pra Manaus todos os dias, ela já tá fora, porque ela vai passar de uma 
semana, ou em situações, até vinte dias direto lá no hotel, pra depois vir e tirar as 
folgas acumuladas, como tá acontecendo agora. O pessoal passou, teve gente que 
passou lá quase um mês e agora estão de folgam tirando agora todas as folgas 
acumuladas pra voltar dia 12. 

Uma semana, né? 

É realmente dificulta, né? 

Então essa... Eu acho que uma pessoa que vai trabalhar lá, ela... eu acho que o 
primeiro desafio é esse. Porque ela vai ter que... porque assim, por mais que você 
tenha o seu horário de descanso, você tá no trabalho, né? Então mesmo... 

Você não vai estar à vontade, né? 

Mesmo dormindo, é como se você estivesse trabalhando 24 horas. “Ah, mas 
descansa”. Descansa mas descansa lá... 

Dentro daquele ambiente, você fica limitado àquele espaço, né? 

Daquele ambiente. É. 

Entendo.  (conversa paralela) 

Você acha que formação acadêmica auxilia na gestão ou não? 

Não entendi. 

Pra esse gestor, essa pessoa que fica supervisionando, você acha que formação 
acadêmica é um item que tem peso, influencia... Ou não, é mais essa questão da 
disponibilidade... 

Pra fazer esse trabalho lá? 

Pra fazer esse trabalho lá. 

Eu acho que sempre ajuda. Eu acho que sempre ajuda. Quando a pessoa, porque 
assim, quando você faz... quando você tem uma... por mais que você não seja 
formado, mas que pelo menos você tá fazendo, eu tiro por mim, quando eu fui fazer 
faculdade eu tive contato com informações que eu nunca tinha ouvido falar no 
segundo grau, essas coisas... e olha que até sexta série eu estudei em escola 
particular, mas eu nunca tinha. Então a faculdade de certa forma ela abre seus olhos 
pra outras... ela te, ela te... pelo menos a minha, foi assim... pra mim foi assim. Ela me 
mostrou outros ângulos, né? Que você pode ver uma determinada situação, né?  Você 
pode ver de vários aspectos, então isso de uma certa forma te ajuda a resolver os 
problemas, a encontrar alternativas. 
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HS 4 – E4 

 

KARLA: Seu nome completo? 

ENTREVISTADO: [...] 

KARLA:Sua naturalidade? 

ENTREVISTADO:Eu sou paraense  

KARLA:E município em que mora? 

ENTREVISTADO:Eu moro em Iranduba. 

KARLA:Sua formação acadêmica? 

ENTREVISTADO: Eu sou Bacharel em Direito e pós-graduado – a finalizar né – 

gestão ambiental pelo Cefet e mais Administração hoteleira “in house” na Uni Nilton 

Lins.  

KARLA: O seu cargo aqui é? 

ENTREVISTADO: eu sou o Gerente Geral do [...] 

KARLA: Você pode fazer um breve relato da sua experiência profissional  e a quanto 

tempo desempenha essa função ? 

ENTREVISTADO: Hotelaria, ela está no meu genes, eu realmente sou filho de 

imigrantes italianos e que também vieram pra cá, lá no Pará, enfim tinham pousadas e 

a minha mãe era uma índia mesmo daqui do Purus. Então isso tudo ajuda muito de a 

gente difundir e acima de tudo, é você ter essa perspectiva, numa situação ou num 

momento como esse que nós nos encontramos, eu acho isso natural, mas um outro 

gestor não acharia, e isso tudo ajuda muito a compor esse meu perfil, então eu 

sempre estive habituada com hospitalidade e toda minha formação independente de 

hoje eu ser um bacharel em direito, ela só ajuda, com todas as nuances, todos os 

diversos perfis de clientes e situação que nós estamos inseridos ou como qualquer 

funcionário. Eu acabo também de começar a ter experiência, eu tenho o que?...33 

anos de trabalho no ramo hoteleiro, embora eu pareça jovem mas já tenho 46 anos, 

então 33 trabalhando e comecei como operador nessas agencias de viagens mais 

antigas, em Manaus. E depois passei pra Varig tendo uma carreira bem extensa de18 

anos na Varig, trabalhei no hotel [...] que realmente era na época como excelência na 

formação impecável que você não vai ter em nenhuma das faculdades que você vier a 

praticar porque realmente eu acho que independemente de uma formação acadêmica 

você tem que ter acima de tudo uma pratica pra ti fortalecer e dar um embasamento 

num todo pra você ser realmente um profissional que tenha um perfil que possa 

realmente estar enquadrado pra formar equipes, pra fazer realmente algo que tenha 

hospitalidade, que tenha o desenvolvimento e esteja integrado a certos conceitos 

atuais que é a biodiversidade que é o cuidado realmente como meio ambiente social e 

o lado econômico 
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 KARLA: Há quanto tempo, você falou 33 anos na hotelaria, e gerenciando o [...], há 

quantos anos? 

ENTREVISTADO: O [...], eu to no [...] há seis anos e pra se formar ou pra se ter 

realmente acesso como é uma administração familiar, o [...] ele tem singularidades 

que não existem dentro de uma formatação que nos aprendemos em uma 

universidade, né, então, com isso ele passa acima de tudo a ter o conceito especifico, 

acadêmico desta ciência, mas você também tem que estar enquadrando-se a 

conceitos que são conceitos arraigados a paradigmas de família, então isso você tem 

que ter extremamente, muito, mobilidade de não ferir esses princípios, então isso é 

interessante com isso enquadra-se, por isso que eu digo que não foi somente de um 

dia pro outro ta já desde que vim com meus avós, então sei muito bem separar esses 

liames e acaba realmente tendo sucesso, mas ai eu tô a seis anos no [...], trabalhei 

como diretor comercial justamente que é o principio, eles são muito focados ao 

marketing, a divulgação para o mundo, porque o conceito do [...] ele é, ele originou-se 

e formou-se, foi o primeiro a ser realmente segmentado dentro da Amazônia desses 

raios de 100km dentro do Rio Negro então isso ai ajudou acima de tudo pra que eu 

pudesse aprender fora do conceito regular de hotelaria e aprender o de selva, mas 

isso levou seis anos pra que eu pudesse hoje ta com cinco meses trabalhando como 

gestor do [...], como diretor comercial viajei todos os países, eu confidenciei muito com 

o Dr. [...], realmente os conceitos dele, viajando com ele a cada lugares a cada feiras 

internacionais sabendo realmente a percepção o anseio realmente de cada pais o que 

eles precisam, o que eles entendem em relação a nossa região, como é que ela é 

explorada ou o que eles pensam disso ou não pensam nada  então a partir daí  

KARLA:foi como uma preparação né, pra estar como gestor? 

ENTREVISTADO:sim e depois disso passei a vir compor esse gerenciamento que é 

muito importante aqui e isso fecha todo um ciclo, é necessário porque muita das vezes 

você tem a satisfação do cliente que é dada através de um feedback após a saída dele 

e que muita das vezes você não entende porque você tem aquele conceito 

extremamente formatado que você aprende na faculdade ou se aprende num hotel 

urbano diferente do hotel de selva   

KARLA:quais são as suas atividades, responsabilidades dentro do hotel? O que que 

faz parte das responsabilidades do gestor? 

ENTREVISTADO: o gerente geral de um hotel de selva e de um hotel de selva familiar 

ele é muito diferente de um gerente geral ou de uma estrutura que é uma estrutura 

regular que você encontra na cidade, ele acima de tudo vai desde de visitar, de formar 

equipes, mas dentro dessas equipes que ele vai formar ele tem que saber o que que 

ele pode contar pra sobreviver dentro daquele meio-ambiente, tem que conhecer antes 

de mais nada a todos, tem que saber que o hotel ele não é uma dinâmica que você 

tem os três turnos, e nesses três turnos  você automaticamente tem aquele funcionário 

durante determinado tempo e ele se desvincula e vai pro seio familiar  e vai fazer o 

que ele tiver que fazer aqui é como se você tivesse uma plataforma, uma base na 

selva e que você fica 12 dias submergido, confinado essa  é uma expressão, 

extremamente muito pesado, você fica conectado a 12 dias, são princípios que devem 

ser passados pra pessoas que não tem esses princípios hoteleiros porque eu sei, eu 
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sei me comportar dentro do conceito como é que se faz normalmente dentro da 

hotelaria, então 12 dias aqui ou 3 meses eu vou ter certos comportamentos 

extremamente peculiares ou exemplares e eu vou estar moldado dentro da hotelaria e 

aqui não você tem diversas pessoas que pensam diferente, você tem que usar a mão 

de obra local, porque essa mão de obra é escassa devido ate mesmo você não ter a 

facilidade das pessoas estarem fazendo faculdade ou estudando ou se aprimorando 

cada vez mais, aqui você tem 12 dias que as pessoas estão confinadas aqui e que vão 

estar depois das oito horas de trabalho dela você vai encontrar com elas em algum 

local dentro do hotel e que com isso cria muito uma afetividade.    

KARLA: ela não esta no horário de trabalho mas ela ta no hotel, o cliente vai ate ele 

né? 

ENTREVISTADO:justamente, existem conflitos, existem novos paradigmas a se 

trabalhar e muita das vezes nos temos uma formação hoteleira muito rígida e vamos 

nos deparar com um grande entrave e que isso é um grande problema porque ai que 

você percebe que as pessoas que você queria que estivessem aqui que tem essa 

formação, que são enquadrados dentro de um contexto que vai  ti facilitar melhor pra 

gestão elas não estão aqui pra dividir como você todo esse conceito então é melhor 

você fazer a hospitalidade porque a selva como também num hotel urbano ela vai 

necessitar de hospitalidade. O hospede não perdoa, e ele vai buscar outros locais.   

KARLA:para o hotel funcionar, no dia-a-dia do hotel, você tem que manter uma equipe 

de quantos funcionários? 

ENTREVISTADO: devido o hotel ter 8 torres e ele tem uma extensão de 8km de área 

construída, são 8km de passarelas, onde o hospede pode circular, é um complexo 

muito grande, então esse complexo ele tem que ser acima de tudo uma manutenção, 

ele tem que ter uma funcionalidade, ele tem que ter uma apresentação pra o cliente, 

pra ele realmente se tornar atrativo pra venda e ele tem que ter funcionalidade e pra 

funcionalidade existir tem que ter acima de tudo mão de obra, e essa mão de obra ela 

tem que ser de preferência qualificada pra que realmente você possa enxugar os 

custos, porque uma pessoa que tenha qualificação ela sabe gerir melhor os recursos 

pra que não haja um desperdício, é necessário que nos tenhamos extremamente 

recursos enxutos pra que se tenha realmente no final esse custo ameno. Por que é um 

custo fixo muito elevado pra suportar dentro desse condomínio, um condomínio final 

do mês, somente um ele mete a mão no bolso pra fazer as contas pra pagar esse 

custo fixo, então você tem 125 funcionarios a 80 funcionarios, então quer dizer ela 

oscila dependendo da fracionalidade, da diversidade que vai ti por ...  

KARLA: numa epoca como essa de “cheia” reduz o numero de funcionários? 

ENTREVISTADO:numa época como essa nos temos 80 funcionários e numa época de 

seca que é setembro ela aumenta justamente, significativamente porque você tem um 

momento propicio pra que se façam todas as manutenções de seguranças, as 

revitalizações necessárias pra que no próximo ciclo você pode novamente ter 

enquadrado o principal que é a segurança dos hospedes 
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  KARLA: e os teus funcionários hoje, você falou de usar muito a comunidade, hoje 

todo teu corpo de funcionários é da comunidade ou você tem pessoas que são de 

Manaus e que ficam aqui 12 dias e vai pra lá, como que é isso ?  

ENTREVISTADO: eu to aprendendo muito com isso, entendeu, eu realmente sou 

muito rígido com os meus conceitos, mas isso é uma coisa de pessoa extremamente 

velha eu fui formado em uma época que acima de tudo eu tenho esse conceito pra 

mim, a hotelaria ela não é pra qualquer um a hotelaria ela é um celibato então eu não 

preciso falar nada. se você realmente tem essa vocação, você segue. mas se você 

não tiver, sai fora, desculpa a palavra. Porque senão você vai frustrar alguém, não é 

somente a perspectiva de você ter um chefe que vai ficar triste com você, você vai 

colocar em cheque muitos outros são sonhos, são ideais, programações de anos 

muita das vezes e que coincididamente vai cair nas mãos nefastas e você, entendeu, 

com aquele cliente que economizou a vida inteira dele, aquele lixeiro lá dos estados 

unidos que juntou o dinheiro dele durante toda vida e ainda vem triste pra fazer porque 

a mulher já morreu mas ele veio porque era o sonho dos dois fazerem e virem pra 

Amazônia, pra chegar aqui e pegar você que justamente não é amante da 

hospitalidade então isso é muito chato.  

KARLA: você pode encantar ou frustrar a pessoa  

ENTREVISTADO: é você frustra o encanto e isso não esta consignado comigo porque 

eu encanto meus clientes, eu tenho sempre um tempo pra eles seja em qualquer 

coisa. Porque é isso, nós aprendemos a voar, nós aprendemos a nadar, mas nós não 

aprendemos a sermos irmãos, aprender um com o outro é trabalhar em equipe, na 

hotelaria não sou eu que faço a diferença e sim a equipe  

KARLA: e ai essa equipe é mais da comunidade? 

ENTREVISTADO: a minha equipe é agora somente da comunidade, 90% ou mais tá 

sendo da comunidade e com isso eu tenho que fazer treinamentos, eu tenho que 

capacitá-los pra melhor fazerem realmente o básico do que nós precisamos porque é 

até interessante que mesmo com o básico que eles têm eles fazem a diferença porque 

eles conhecem, o hospede quando ele vem, ele tá querendo saber que tipo de peixe 

que ele acabou de ver ou então que frustra são aquelas que ficam florindo que saem 

as esponjazinhas, são detalhes então que facilitam esse cliente pra que ele acabe se 

encantando com a tua simplicidade, então isso combina muito, acaba eu trabalhando 

muito em cima disso porque eu não fui feliz com as pessoas de Manaus, infelizmente. 

Até mesmo porque eles acabam querendo justamente o conhecimento, aprendem 

tudo o que tem de aprender e depois eles vão embora, vão pra qualquer um outro 

hotel, é o que você numa hotelaria em SP chega um novo hotel lá com um novo 

conceito com uma nova diversidade, com uma nova proposta e com uma rotatividade 

tremenda e quem paga mais, entendeu, isso não funciona pra nós 

KARLA: aqui você tem funcionários de longa data? 

ENTREVISTADO: tenho os nossos funcionários eles são muito antigos e acima de 

tudo procuramos realmente claro poder suportar e fazer o melhor pra eles trazendo 

cursos ou pra fazer algo que eu possa desempenhar ou ter o meu tempo acima de 

tudo com eles porque os recursos humanos ele não é aqui dentro ele não trabalha 
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diretamente aqui conosco e eu acabo que também fazendo esse papel. Talvez é um 

novo conceito que a gente esteja realmente tentando colocar, mas isso onera muito 

mais o custo fixo do fixo do hotel é muito elevado ate mesmo porque a logística, hotel 

muita das vezes não quer dizer que ele seja claro é que a logística do hotel que deixa 

o custo muito caro  

KARLA:quais as competências e as habilidades que você considera fundamental para 

um gerente, um gestor de hotelaria de selva ? 

ENTREVISTADO: tem que conhecer muito dos ecossistemas, tem que conhecer muito 

de biologia, tem que ta interado num conceito geral da administração, isso é 

fundamental, ele tem que saber de economia, ele tem que saber de hospitalidade, ele 

tem que saber de gerir corretamente os novos conceitos que o mundo impõe porque 

com isso tudo vai se fadar a longo ou a um curto prazo ele vai ter que fazer as 

implementações, que é ai que vem a inovação, esses conceitos eles estão 

fundamentados, tem que existir um lado social, o econômico e o ambiental isso tem 

que ta muito claro pra ele, pra poder ele realmente trazer um futuro pra empresa, 

porque a empresa ela hoje, você monta um restaurante e ela é muito emergente e ela 

é volátil então pra você manter realmente uma empresa sólida você tem que perdurar 

a cada década entendeu, ate idade tua, o gestor o (céu) ele tem que observar muito 

bem quem é que vai gerir a empresa dele daqui a mais uma década, se ele não tem 

essa capacidade pra suportar todos esses novos conceitos, ele tem que começar a 

trabalhar quem é que vai substituir.      

KARLA: quais os resultados e objetivos esperados no seu trabalho? 

ENTREVISTADO: o resultado aqui nesse aspecto voltado dentro da comunidade é eu 

poder realmente marcar novos conceitos, do conceito de hotelaria já existente, fazer 

com acima de tudo as pessoas que já estão comigo elas sejam novos formadores de 

serviço de hospitalidade na selva. E também poder ajudar a todos da comunidade pra 

que eles possam desenvolver o que eles já sabem, que tem o valor o que eles podem 

fazer aqui dentro fazer a diferença. 

KARLA: e os principais dificuldades e desafios da sua função? 

ENTREVISTADO: os principais desafios são acima de tudo a concretividade do que 

nos almejamos, não adianta só eu querer sem eu ter acima de tudo um investimento 

desejado, é o desejar e não ter o investimento que se espera, então quer dizer, nós 

mesmos aqui na Amazônia, nós não construímos ícones nos somos somente 

passageiros você não tem uma historia duradoura você vai perceber que não existe 

uma cultura que guarda os seus conceitos né então isso é muito perigoso pra nós. 

Então o [...] ele tem que se perdurar como realmente um hotel de selva e que vai servir 

como ele serviu de base para outros hotéis, então como é que nós vamos fazer isso, 

isso é um paradigma porque como é que vai ser investido, como é que nos vamos 

estar nós enquadrando deste modo pra manter uma hospitalidade fujante ou o numero 

de cliente que já chegaram ate 3.500 hospedes como antes e hoje eu não consigo 

nem 1.000hospedes ou 1500 hospedes ao mês, então isso é um desafio.   

KARLA: qual o seu nível de autonomia pra gerir o hotel? 
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ENTREVISTADO: a autonomia é total, sendo que eu tenho que dividir todos esses 

conceitos, toda essa gestão, todos os novos projetos com o Dr. [...]. 

KARLA: existem as situações rotineiras, e existem aquelas que surgem e que você 

precisa resolver, então, você pode narrar alguma situação inesperada, fora da sua 

rotina que você enfrentou na gestão do hotel e que habilidades técnicas ou pessoais 

de gestão você utilizou pra resolver isso? 

ENTREVISTADO: no lado ambiental, eu como tenho essa formação eu procuro 

economizar os recursos em qualquer meio com a cheia eu me deparei com uma 

surpresa, foi uma surpresa tremenda que eu me deparei com esse fato e isso me 

deixou atônito que eu vendo o hotel ficar submerso e eu pensar como é que eu vou 

fazer porque eu preciso de madeira e a madeira ela é escassa ela precisa vim de uma 

origem legal e tem que ser com muita antecedência o pedido pra que tenha essa 

legalidade e essa liberação e ai eu digo pelo amor de deus como é que vai ficar isso, 

ai eu tenho que fazer exercícios eu tenho que colocar em pratica todo meu conceito e 

procurar um meio de sobreviver, antes de mais nada sentar com cada um dos 

colaboradores e perceber, fazer  um brainstorming e isso sempre me vinha uma rotina 

que sempre diziam vamos ter que comprar madeira, vamos ter que fazer as 

passarelas, eu digo mas isso é o obvio, eu quero algo que inusitado me dêem uma 

outra opção que é a minha primeira cheia e eu não percebo e não sinto falta dessas 

passarelas, mas eu so sei que isso vai ser uma grande queima de material que pode 

agredir o meio ambiente, não é nada ambiental e não vai facilitar pra que eu realmente 

faça uma gestão interessante aqui dentro, vai quebrar totalmente essa sinergia dentro 

de um conceito que é essa proteção do ecossistema, eu não quero ver barulho de 

maquinas ruindo e quebrando todo esse silencio, a então todo mundo vai ter que 

andar por cima das... eu digo não peraí não é bem assim, e acabou que eu percebi, 

veio dessa idéia de que você não precisa passar tem que deixar realmente a natureza 

vir e tomar conta desse inusitado e ai que vem as idéias de trazer o hiate passear pra 

ser a base aqui pra compor, tava tomando conta da piscina dos locais de passeio e ai 

nos pensamos em trazer o hiate e ai só isso aí você tem inúmeros metros de madeira 

que deixaram de ser comprados, então imagina você quantos km de madeira que você 

envia pra fazer uma mobilidade ate chegar nas pontes eram coisas que era fato, 

aconteciam isso em outros anos e o Dr. Simplesmente comprou umas dez dúzias de 

tabuas. Então procurou-se reciclar, as tabuas como era corridas aqui de madeira, as 

tabuas que eram todas de madeira pra sentalho eu mandei arrancar elas todinhas, 

passei com as cadeiras do auditório e ai elas serviram pra suportar essa demanda, 

então quer dizer locais que nós não queremos mais que foram feitos anteriormente 

casas ou pequenos galpões foram retiradas aquelas madeiras e reaproveitadas, essa 

criatividade e essa inovação foi bem interessante.  

  

KARLA: sua formação acadêmica auxilia no desempenho da sua função? Você 

considera que sim? 

ENTREVISTADO: certamente, sem isso eu não teria realmente esse conhecimento, 

essa gestão inovadora. 
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KARLA: em sua opinião uma situação que você já vivenciou, passada, ela traz 

experiências, traz informações pra você agir numa situação futura? 

ENTREVISTADO: ela ajuda, ela serve de embasamento mas ela não vai poder me 

ajudar de hipótese alguma de uma situação futura porque nos temo que estar sempre 

atuantes com novos conceitos o que foi bom naquele determinado momento ela não 

garante que vai ser melhor pra mim no futuro, nas minhas decisões. 

KARLA: se você tivesse escolhendo um gerente de hotelaria de selva, quais seria as 

competências, quais as habilidades que você exigiria dessa pessoa? 

ENTREVISTADO: primeiro ele tem que ter formação em hotelaria, segundo ele tem 

que fazer carreira, sou muito favorável aquele sistema do americano, de você chegar 

na base pra poder você chegar no topo e com isso você vai ter uma grande raia, de 

formatação pra ver o que realmente melhor você concebe de todo um conceito 

daquele empreendimento, é impossível que eu vá realmente fazer o melhor na minha 

gestão se eu não comecei de base, que eu vou ter completamente a possibilidade de 

discutir qualquer conceito. Porque desde a limpeza, se eu digo que aquele chão esta 

sujo pra você e você me diz não esta eu digo por gentileza então vamos ver, me dê 

luvas, me dê esponja, água e sabão e eu vou mostrar pra você que aquilo esta sujo, 

seu eu não tiver o conhecimento, eu pessoa pode ter estudado na Harvard mas tu vai 

ser enganada. E o que não faz falta pra ti hoje num dia de crise vai fazer falta e ai você 

vai fadar porque ai não esqueceu aquela aula porque você não aprendeu aquilo l. eu 

digo sempre aquela historia  eu conto pra todos a historia do ratinho. Principio de tudo, 

humildade, se você não tem humildade você não serve, não adianta tu me apresentar 

lindo o teu currículo que vou jogar aqui, quando eu ti disse que eu sou chato, que 

quase todo mundo vai me vomitar porque quanto mais tu souber mais eu vou testar 

tua humildade porque isso vai fazer falta lá naquele exato momento e se você não 

tiver humildade de sentar junto com os mais humildes pegar luvas e ajudar num 

momento em que houver essa necessidade real, você não vai ser um bom gestor   

KARLA: para finalizarmos a ultima pergunta, é bem breve, pra você o que significa ter 

competência? 

ENTREVISTADO: ter competência é você ter conhecimento, ter competência é você 

poder gerir algo com recursos mínimos. E pra finalizar, competência depende muito da 

tua habilidade de gerir negócios e fazer com que ela possa não só beneficiar a você 

mas a todos no modo geral porque a economia ela é pujante quando se tem realmente 

uma demanda muito grande pra beneficiar a todos. 

 


