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RESUMO 
 
 
 
 
O turismo passa por um crescimento vertiginoso em todo o mundo sendo uma indústria que 
emprega vários profissionais direta e indiretamente. Gerador de crescimento para a economia 
dos países, o setor procura a cada dia melhorar sua prestação de serviços em busca da 
excelência em qualidade. A hotelaria faz parte de uma atividade que se mantém em constante 
transformação a fim de buscar novos diferenciais que atraiam consumidores e torne-a capaz 
de enfrentar a alta da competitividade gerada pela entrada de redes hoteleiras internacionais 
no Brasil. O ensino superior faz parte dessa evolução da mão de obra especializada para o 
turismo e a hotelaria colocando, a cada ano, mais e mais profissionais graduados no mercado 
de trabalho. O objetivo dessa pesquisa é compreender a atual percepção dos gestores de hotéis 
com relação à formação superior em Turismo e Hotelaria e identificar quais as competências 
necessárias, baseada da Formação por Competências, a partir do ponto de vista dos gestores, 
para os estagiários e egressos da graduação. O método selecionado para a realização deste 
trabalho foi o exploratório-descritivo e optou-se pela forma de pesquisa qualitativa e 
quantitativa. Para caracterizar as percepções dos gestores de hotéis a respeito dos estagiários e 
egressos dos Cursos de Turismo e Hotelaria foi realizado um focus group e, posteriormente, 
gerado um questionário aplicado a população dos hotéis de Londrina-PR e Balneário 
Camboriú-SC.  Concluída a recepção dos questionários preenchidos pelos gestores de hotéis 
das duas cidades e a elaboração de um banco de dados é possível aplicar análise para 
estabelecer semelhanças ou diferenças entre as percepções dos administradores dos hotéis. 
Além disso, são consideradas as cinco competências selecionadas pelos respondentes com as 
mais importantes possibilitando a definição de predominância daquelas relativas à 
aprendizagem, às relações interpessoais, à autonomia ou aos valores. 
 
Palavras-chaves: Hotelaria. Ensino Superior. Competências. Formação por Competências. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
Tourism goes through a rapid growth worldwide and it is an industry that employs several 
professionals, directly and indirectly. Responsible by growth for the countries’ economies, 
this industry demand to improve, everyday, the services in pursuit of excellence in quality. 
The hotel is part of an activity that is in constant transformation in order to seek new 
advantages that will attract consumers and make it able to cope with high competitiveness 
generated by the entry of international hotel chains in Brazil. The university is part of this 
evolution of trained manpower for the tourism and hospitality setting, every year, more and 
more graduates in the labor market. The objective of this research is to understand the current 
perception of hotel’s managers about the graduations in Tourism and Hospitality and identify 
what skills and competencies have been needed, related in a Competence Based Model, from 
the managers’ viewpoint, the trainees and graduates. The method selected for this work was 
exploratory and descriptive and it was decided to form a qualitative and quantitative research. 
To characterize the perceptions of hotel managers about the trainees and graduates of the 
Hospitality and Tourism was held a focus group and subsequently generated a questionnaire 
administered to the population of the hotels in Londrina, PR and Balneario Camboriu, SC. 
After receiving the questionnaires completed by hotel’s managers of both cities and development 
of a database analysis can be applied to establish similarities or differences between the 
perceptions of hotel’s managers.  Also, it was selected five competencies by the respondents 
with the most important and overcrowd the definition of supremacy that related to learning, 
interpersonal relationships, autonomy or values. 
  
Key words: Hospitality. Graduation. Competencies. Competencies-Based-Model. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 

Neste primeiro capítulo trataremos da contextualização do assunto proposto para o 

trabalho, justificativa, problema de pesquisa, objetivo geral e os objetivos específicos. 

 

 

1.1 Contextualização 

 

 

Atualmente, o trade turístico forma um dos setores mais significativos da atividade 

econômica no mundo globalizado e, por esse motivo, grandes organizações, internacionais e 

nacionais, estão se projetando em novos empreendimentos para a atividade turística e 

hoteleira do Brasil. Consequentemente, na busca pela qualidade na prestação de serviços e 

investindo no mercado consumidor, existe o aumento da demanda por profissionais 

capacitados para atender a esse nicho do mercado. 

O setor de hospedagem sofre transformações com a inserção das grandes redes 

hoteleiras internacionais que provocam maior competitividade. Os clientes estão mais 

informados e exigentes sendo que boa parte da imagem positiva que eles formam do 

estabelecimento depende muito do atendimento prestado por tais profissionais. Isso faz com 

que sejam gerados maiores esforços por parte dos empresários do setor para poder manter 

seus hóspedes.  

Portanto, vemos que a qualidade dos serviços hoteleiros constitui uma questão de 

sobrevivência da empresa. Em vista disto, um novo conceito de administração foi totalmente 

revisto acreditando na mudança completa do perfil do mercado hoteleiro brasileiro que já vem 

ocorrendo há alguns anos (CASTELLI, 2001). 

Desta maneira, a formação profissional adequada na área de turismo e hotelaria requer 

conhecimentos e habilidades relativos ao âmbito de atuação. Os profissionais que se graduam 

neste setor podem ser preparados de acordo com as operações que serão utilizadas dentro da 

atividade escolhida. Isto comprova a necessidade crescente de interação entre a academia e o 

mercado de trabalho para que ocorra uma maior sintonia entre as universidades e o trade 

turístico. O forte crescimento do setor hoteleiro exige o aprimoramento do profissional através 
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de formação acadêmica adequada, com condições de fornecer um turismólogo1 flexível, 

adaptado, criativo, com poder de percepção, conhecimento inerente à profissão e capacidade 

de trabalhar em equipe.  

Para tanto, as universidades precisam graduar alunos capazes de atuar nas condições 

dinâmicas do mercado. Os currículos podem ser organizados com base em pesquisas de 

necessidades mercadológicas, em condições de qualidade acadêmica para o estudante e 

principalmente atentos às novas tendências educacionais. Instituições que seguem as 

metodologias tradicionais de ensino podem destinar-se ao fracasso por formarem profissionais 

com competências ultrapassadas e que não suprem aos desafios contemporâneos do mercado 

de trabalho.  

 

 

1.2 Justificativa 

 

 

O processo de escolha de um jovem por uma determinada profissão trata-se de um 

momento difícil, acompanhado de dúvidas e inseguranças. Com o passar deste período de 

opções profissionais, o aluno deixará o conforto da universidade em busca de um emprego em 

sua área e torna a se confrontar com as dificuldades e imprecisões sobre os objetivos e as 

ambições que devem ser buscadas (GOELDNER, 2002). 

As pessoas interessadas em atuar no trade turístico ingressam na graduação de turismo 

e hotelaria à espera de sucesso profissional diante de um crescente campo que atualmente gera 

milhões de empregos no mundo. No entanto, é importante identificar quem são os envolvidos 

no sistema de qualidade em educação, quem demanda o serviço, quem oferece a mão de obra 

qualificada e quem se beneficiará com a qualificação da educação em Turismo e Hotelaria 

(TRIGO, 2005). 

Segundo Trigo (2000), os métodos de aprendizagem geram um desequilíbrio na 

prestação de serviços turísticos e hoteleiros causados, por um lado, pela falta de qualificação 

profissional, e por outro, pela inadequação de proposta pedagógica da maioria dos cursos 

superiores em turismo e hotelaria, colocando, a cada ano, novos profissionais que não irão 

                                                 
1Refere-se à designação profissional da categoria dos bacharéis em turismo. O termo “turismólogo” surgiu 
depois de longas discussões, reuniões e consultas lingüísticas sobre o assunto. A Associação Brasileira de 
Bacharéis em Turismo-ABBTUR foi responsável pela pesquisa que avalizou essa terminologia utilizada por 
todos que se graduam nos cursos superiores de turismo. Turismólogo é um neologismo que ainda não foi 
definido nos dicionários da língua portuguesa. (BOLSON, 2005) 
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atender às reais necessidades dos mercados regionais e locais. 

Com base em afirmações como esta e na opinião de empresas de meios de 

hospedagem, este estudo procura entender se o aprimoramento dos turismólogos combinado à 

opinião dos gestores hoteleiros poderá passar a ser um fator multiplicador, influenciando no 

acesso do bacharel ao mercado de trabalho e no aumento da qualidade do serviço oferecido.  

Mais especificamente, este estudo pretende responder às seguintes questões: (1) como 

o mercado hoteleiro avalia os estagiários e graduados em Turismo e Hotelaria? e (2) qual a 

importância que o mercado hoteleiro da Formação por Competências na universidade para o 

desempenho das organizações?  

Mesmo com muitos autores de países como Canadá, EUA, Europa, além da América 

Latina, lidando com os potenciais ativos da formação por competências, por exemplo: Larraín 

& Gonzáles, 2004; Aristimuño, 2005; Bouteiller & Gilbert, 2005; Corominas et al., 2006; 

estudos sobre o tema ligados a gestão de hotelaria são pouco numerosos.  

 

 

1.3 Problema de pesquisa 

 

 

Define-se, portanto, o seguinte problema de pesquisa: 

• Qual a percepção que o mercado hoteleiro possui dos estagiários e egressos da 

graduação de Turismo e Hotelaria e qual a importância dada a Formação Baseada 

em Competências desenvolvida na universidade para o desempenho de suas 

organizações? 

Este trabalho tem a intenção de pesquisar a abordagem educacional das competências 

para formação profissional em turismo e hotelaria, com especial atenção as que se referem ao 

perfil do egresso da graduação. Iniciar-se-á com uma caracterização do termo competências 

no mundo contemporâneo, formação por competências no ensino superior, o ensino superior 

de turismo e hotelaria e a construção de competências nos profissionais do turismo e hotelaria. 
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1.4 Objetivos 

 

 

1.4.1 Objetivo geral 

 

 

• Compreender a percepção que os gestores de hotéis possuem dos estagiários e 

egressos em Turismo e Hotelaria e a importância dada a Formação Baseada em 

Competências nas universidades para o desempenho de seus estabelecimentos. 

 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 

• Conhecer os fundamentos teóricos relacionados à hotelaria e às competências; 

• Identificar a percepção dos administradores de hotéis sobre os estagiários e egressos 

em Turismo e Hotelaria;  

• Descrever as características apontadas pelos administradores de hotéis como 

competências necessárias aos estagiários e egressos; 

• Verificar se existem diferenças entre as percepções do mercado hoteleiro de Londrina-

PR e Balneário Camboriú-SC; 

• Identificar quais as adequações mais importantes para o mercado hoteleiro com 

relação à Formação Baseada em Competências na graduação de Turismo e Hotelaria 

nas Universidades. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

A partir desse momento é apresentado o suporte teórico divididos em três elementos, 

sendo o primeiro referente às competências de uma forma geral e suas teorias; o segundo trata 

da Formação Baseada em Competências de uma maneira teórica e prática e o terceiro 

abordando a questão das competências diretamente ligadas ao turismo. 

 

 

2.1 Competências 

 

 

Atualmente, fala-se muito sobre o desenvolvimento de competências entre os 

colaboradores de uma empresa. Nas organizações, a palavra competência está relacionada 

com a pessoa, as tarefas por ela executadas, seus conhecimentos, suas habilidades e atitudes.  

A definição teórica de competências surgiu na década de 1970, com David 

McClelland, da Universidade de Harvard. Afirmando que os processos de seleção aplicados 

naquela época não davam às empresas a garantia de sucesso no desempenho de seus 

colaboradores, McClelland pesquisou métodos que identificassem as competências adequadas 

para alcançar êxito. Buscou, então, em suas pesquisas, enfatizar que há tipos de competências 

que proporcionam características capazes de dar indicações sobre o desempenho das pessoas 

(WINTER, 1998).  

Acredita-se que o termo competência relacione-se com a necessidade de firmar e 

colocar a competitividade como o centro da indústria globalizada, seja ela em qualquer 

ramificação, direcionando-a para o desenvolvimento do colaborador. 

Os profissionais, para obterem sucesso, necessitam comprovar suas competências, ou 

seja, conhecimentos, habilidades e atitudes, conforme TRIGO (2000) distingue a seguir: 

• Competências: conhecimentos, habilidades e atitudes, que se manifestam por 

resultados observáveis e que viabilizam uma performance superior. 

• Conhecimentos: é o saber, conhecimentos técnicos, conceitos e teoria. 

• Habilidade: é o saber fazer, colocar o conhecimento em prática. 

• Atitude: é o comportamento, a maneira como age com os seus pares, superiores e 

subordinados. 
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Para Zarifian (2001, p.13), os aspectos que definem competência são: 

• Iniciativa e responsabilidade do indivíduo; 

• A transformação dos conhecimentos adquiridos pelo indivíduo em aspectos práticos 

para determinadas situações; 

• A mobilização, participação das informações e conjunto das atribuições entre todos os 

participantes da organização. 

Zarifian (1999) já havia feito, anteriormente, referência à competência como um 

conjunto de conhecimentos adquiridos pelo sujeito, como: a capacidade de ultrapassar o 

estabelecido, estar apto para compreender e dominar novas situações e ter atitude. Ou seja, o 

profissional estabelece uma situação de sucesso ou fracasso através de uma atitude pessoal. 

Esta abordagem também é tomada por Fleury & Fleury (2004, p.21) que definem competência 

como “um saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir 

conhecimentos, recursos e habilidades que agreguem valor econômico a organização e valor 

social ao indivíduo.” 

Na Norma do Instituto de Hospitalidade (2002, p. 4), define-se competência como: 

“Capacidade de mobilizar, desenvolver e aplicar conhecimentos, habilidades e atitudes no 

desempenho do trabalho e na solução de problemas, para gerar os resultados esperados”. 

Inseparável da ação, seus resultados teóricos e/ou técnicos são utilizados de acordo com a 

capacidade de executar as decisões que a ação sugere (DESAULNIERS, 2000).  

A partir da aplicabilidade e sucesso desse grupo de características em uma situação 

profissional a competência pode ser diagnosticada.  

Le Boterf (2003) menciona que a competência é um saber agir responsável. O 

indivíduo precisa saber aplicar suas qualificações dentro do ambiente de trabalho, pois a ação 

adequada parte de uma combinação de recursos e é na aplicação destes que se mensura a 

competência. Conforme demonstrado no Quadro 1, Le Boterf (2003, p. 40) inclui o seguinte 

processo de desenvolvimento de competências evidenciando assim as diversidades dos níveis 

em que elas se aplicam: 
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Quadro 1 Processo de desenvolvimento de competências. 
Tipo Função Como desenvolver 

Conhecimento teórico Entendimento, interpretação Educação formal e continuada 
Conhecimentos sobre os 
procedimentos 

Saber como proceder Educação formal e experiência 
profissional 

Conhecimentos empíricos Saber como fazer Experiência profissional 
Conhecimento social Saber como comportar Experiência social e profissional 
Conhecimento cognitivo Saber como lidar com a 

informação, saber como 
aprender 

Educação formal e continuada, e 
experiência social e profissional 

Fonte: Adaptado de Le Boterf (2003). 

 

Perrenoud (1999, p. 17) já estabelecia: 

a noção de competências remete a situações nas quais é preciso tomar decisões e 
resolver problemas. Por que limitaríamos as decisões e os problemas, ou à esfera 
profissional, ou à vida cotidiana ? As competências são necessárias para escolher a 
melhor tradução de um texto em latim, levantar e resolver um problema com o 
auxílio de um sistema de equações com várias incógnitas, verificar o princípio de 
Arquimedes, cultivar uma bactéria, identificar as premissas de uma revolução ou 
calcular a data do próximo eclipse solar. 

 

De acordo com Corominas et al. (2006, p. 307) é possível definir ainda as 

competências específicas como sendo centradas no “saber” profissional, ou seja, o “saber 

fazer” e o “saber delegar”. Tais competências são definidas como o “saber estar” e o “saber 

ser” podendo ser aplicadas em diferentes âmbitos profissionais. 

É importante ressaltar que a maior parte dos autores que descrevem o termo 

competência sugere que a mesma é desenvolvida através da formação (seja ela acadêmica ou 

técnica), mas mensurada dentro do contexto de uma atividade sugerida e executada. Trata de 

um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que permitem um desempenho 

satisfatório em situações reais de execução do conhecimento adquirido. A avaliação da 

competência se faz em função do desenvolvimento dos afazeres, de se saber executar suas 

funções e tarefas. (DESAULNIERS, 2000; COROMINAS et al., 2006) 

No âmbito das organizações, Prahalad & Hamel (1990, p.82) inseriram as core 

competences, ou seja, as competências essenciais. Estas são conceituadas como a 

aprendizagem coletiva, especialmente relacionadas a como coordenar diversas habilidades de 

produção e a integração de tecnologia. É considerado um recurso intangível, útil para a 

compreensão de como as aptidões dos colaboradores da empresa podem tornar-se difíceis de 

serem imitadas, sendo recursos essenciais para que a empresa possa oferecer produtos e/ou 

serviços diferenciados incrementando seu desenvolvimento e vantagem competitiva. 
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Diante das avaliações dos autores clássicos que abordam as competências, fica claro 

para a pesquisadora que o tema é altamente relevante para a aplicação do estudo do Turismo e 

Hotelaria, área que está intimamente ligada a prestação de serviços e que necessita de 

aprimoramento na tratativa com seu público.  

No entanto, entende-se que a competência deve ser avaliada dentro de um conjunto de 

três fatores: conhecimento, habilidade e atitude. Cada uma destas não pode ser avaliada de 

maneira isolada para conferir competência a um colaborador. Elas devem ser levadas em 

consideração, de maneira unificada, dentro de um contexto específico de atividade. Apenas 

assim a competência pode ser mensurada e dita como válida dentro de uma determinada 

instituição. 

 

 

2.2 Formação baseada em competências no ensino superior 

 

 

Muitos analisam a Formação Baseada em Competências como uma opção 

fundamental para que um profissional seja capaz de se adaptar as mudanças constantes da 

economia. O tema competência demonstra a intenção de se alterar alguns paradigmas atuais 

propondo uma nova forma de ensinar apoiado no saber-fazer do discente. 

Organizações mundiais têm redobrado seus esforços para elaborar planos de 

desenvolvimento estratégicos para a educação. Com a intensificação de incessantes trocas e a 

evolução do conhecimento, certas culturas, sobretudo na América Latina com o México e a 

Europa com França e Espanha visionaram novas necessidades de inovar a formação do 

desempenho do ser humano que beneficiam as qualidades dentro dos sistemas de educação. 

Nasceram então, na década de 70, novos tipos de formações que estruturam saberes 

adequados aos saberes puros combinando a maneira de executá-los e sua convivência de 

forma a proporcionar uma maior efetividade funcional e pessoal. Surgiu, por assim dizer, o 

tema das competências na educação. (FUGELLIE et al., 2009)  

A fim de se adaptar à novas empresas e a diferentes naturezas de postos de trabalho, 

mais e mais universidades estão adotando a nova Formação Baseada em Competências 

(Fleury & Fleury, 2004; Perrenoud, 1999; Prahalad & Hamel, 1990; Winter, 1998). Trata-se 

de uma formação de profissionais focada na realização de trocas metodológicas, didáticas e de 

atitude. Promove-se a participação, cooperação e o estimulo do pensar do discente, na medida 

em que são construídos os conhecimentos junto ao docente. Há o investimento para que o 
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aluno aprenda a aprender, com atitude crítica, capacidade de responder e atuar diante dessa 

troca de conhecimentos (LARRAÍN & GONZALEZ, 2004). 

Sendo assim, de acordo com Fornari (2006), um currículo de Formação Baseada em 

Competências articula conhecimentos globais, profissionais e experiências laborais. Essa 

proposta busca reconhecer as necessidades e problemas que se definem mediante o 

diagnóstico da realidade social, da prática das profissões e do desenvolvimento da disciplina. 

A combinação dos fatores citados permite identificar as necessidades por onde se orientará a 

formação profissional e também de onde surgirá a identificação das competências específicas 

ou genéricas indispensáveis para o estabelecimento do perfil do egresso em seu futuro 

profissional. 

A competência permite preparar adequadamente um indivíduo para tarefas e situações, 

apelando para noções, conhecimentos, informações, procedimentos, métodos, técnicas ou 

ainda a outras competências, mais específicas. E essa preparação pode ser desenvolvida 

durante o processo de aprendizagem do ensino superior (PERRENOUD, 1999).  

Por este fator se faz necessária à viabilização dos campos teóricos, práticos e o 

intercâmbio de conhecimento com outros multiplicadores educacionais, de modo a estar 

sempre a par dos problemas e soluções que surgem em um setor dinâmico e flexível, como o 

turismo e a hotelaria.  

Demonstrado por alguns autores, como Desaulniers (2000), Larraín & Gonzalez 

(2004), Corominas et al. (2006) e Fugellie et al. (2009), dentre outros, no topo das 

preocupações para a qualidade da formação por competências está a adequação da docência 

com relação ao real objetivo dessa preparação diferenciada para o mercado de trabalho através 

da universidade. O docente passa a adquirir uma função de mediador e facilitador do processo 

de aprendizagem, considerando o aluno um sujeito ativo no processo de construção do 

conhecimento e na aquisição de novas competências e aperfeiçoamento. 

É importante a conscientização do profissional de turismo e hotelaria de que sua 

atividade está inteiramente ligada à prestação de serviços, logo, que depende de um 

desenvolvimento consistente, de cultura geral, de qualidade e eficiência para garantir a 

satisfação dos clientes. Se a formação universitária prepara para o exercício da profissão, a 

necessidade de se incorporar esse tipo de competência no perfil da graduação é inquestionável 

(COROMINAS et al., 2006). No entanto, ainda é muito tímida a aplicação da formação por 

competências no ensino superior brasileiro. 
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Na era do conhecimento o mais importante é o “saber fazer” como complemento da 

informação disponível com a perspectiva de melhorar a qualidade de vida de uma organização 

e do próprio indivíduo (NUNES, 2008).  

A abordagem de competências na graduação faz surgir aspectos de grande 

importância. A idéia de complexidade envolve múltiplas variáveis: interação entre vários 

saberes, relação entre universidade e mercado de trabalho, características das formas de 

gestão educativa, filosofias de ensino-aprendizagem, estruturação de novas grades 

curriculares baseadas na formação por competências, inovação nos conteúdos e capacitação 

do corpo docente, adequação dos ambientes de aprendizagem e, principalmente, de uma 

avaliação de caráter mais dinâmico e ativo.  

Podemos citar através de Desaulniers (2000, p. 20) alguns procedimentos operacionais 

para a construção de competências na educação: 

• Instaurar estratégias de ensino-aprendizagem que vinculem conhecimento e ação 

baseados constantemente em situações-problema a serem resolvidas pelo aluno. 

Assim, ele será desafiado a aplicar, de forma mais articulada possível, todos os 

inúmeros saberes de que já dispõe até o momento; 

• Estreitar a articulação entre a teoria e a prática. Por exemplo, dominar os 

conhecimentos relativos a qualquer teoria não indica competência, mas o que indica é 

a capacidade de o aluno aplicar, de maneira eficaz, esses conhecimentos na 

investigação que está produzindo; 

• Priorizar a abordagem interdisciplinar, com o intuito de instaurar uma visão mais 

globalizante do real. 

A opção de uma Formação Baseada em Competências deve ser sustentada pelo 

reconhecimento da dinâmica de aprendizagem assim como pela exigência de viabilidade e 

capacidade de transferência dos conhecimentos. É necessária a conscientização de se preparar 

os graduandos para o presente e o futuro, para que exista a possibilidade de eles terem 

compreensão real das situações, validarem as informações e atuarem de maneira ética. Gerir 

as diferenças, tolerar a ambiguidade e refletir de maneira justa sobre suas ações são atitudes 

que devem ser levadas em conta tanto no quesito pessoal como no social e profissional. 

(TARDIF, 2003) 

A formação para o trabalho deve ser baseada na solidificação e desenvolvimento das 

habilidades que servirão de base para o mapeamento e consolidação de estratégias para a 

abordagem de um dado problema que fará parte do cotidiano profissional do aluno. As 
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medidas tomadas durante a construção da grade curricular dos cursos dependem de consulta 

ao próprio mercado, o que deve ser feito periodicamente através do acompanhamento de 

estágios e em levantamentos de satisfação no sentido de adaptação das disciplinas oferecidas 

(SILVA, 2003). 

 

 

2.3 O ensino superior de Turismo e Hotelaria 

 

 

A indústria do turismo é, na atualidade, a atividade que apresenta os mais elevados 

índices de crescimento no contexto econômico mundial. O interesse nesta atividade resultou 

na criação dos cursos superiores e na formação do Bacharel em Turismo, que tem como 

responsabilidade contribuir para a qualificação dos produtos e serviços turísticos. 

Após a década de 1960, os países europeus passaram a dar crescente importância ao 

ensino superior do turismo.  

Na Alemanha, a formação do profissional dura, em média, nove anos. Há uma 

conjunção entre empresas e escolas para que o aluno passe por atividades práticas no local de 

trabalho como forma de aprendizagem.  

Na Espanha, a partir de 1964, iniciaram-se discussões sobre os problemas técnicos, 

econômicos e sociais do turismo. O ensino foi regulamentado em 1980 e revisado no ano de 

1989. Os cursos possuem três anos de duração e o aluno obtém título universitário de técnico 

de empresas e atividades turísticas. 

Portugal possui cursos de nível médio e superior de turismo. Neste país existe o 

Instituto Nacional de Formação Turística (INFT), responsável pela publicação de vários 

estudos sobre a atividade portuguesa e européia, análise de bases curriculares dos países da 

Comunidade Européia e emissão de certificados de correspondência para profissionais de 

outros países de Europa que desejem trabalhar em Portugal.  

Outro país que possui cursos superiores na área de turismo é o Reino Unido sendo 

privilegiada a ligação entre eles e as empresas turísticas com a finalidade de propor atividades 

e observações práticas direcionadas à realidade do mercado. No entanto, a educação e o 

treinamento da sua indústria de hospitalidade nem sempre foram vistos como um 

investimento, mas sim como um custo a ser evitado, por exemplo, durante uma recessão 

econômica. 
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Na década de 1990, o setor turístico do Reino Unido passou a tomar parte no Conselho 

Nacional de Qualificações do Trabalho - CNQT. Tratava-se de um programa governamental 

focado na educação e treinamento baseados em competências que envolvia, em seu processo, 

tanto os gestores como os colaboradores dos empreendimentos (MESSENGER, 1992). 

A autora ainda cita alguns benefícios que a participação no programa trouxe aos 

serviços de hospitalidade daquele país, como o aumento do desempenho econômico através 

de educação e treinamento; mão de obra mais preparada e qualificada, com maior capacidade 

de adaptação e aumento da motivação individual dos colaboradores. 

Diante do crescimento do setor turístico brasileiro e da demanda por profissionais 

qualificados na área, Trigo (2005, p. 214) menciona que a formação profissional em turismo 

passou a existir não no momento em que a atividade foi institucionalizada, com a criação da 

EMBRATUR, pelo Decreto n. 55/66, mas sim no momento em que a busca por mão de obra 

especializada motivou grupos a implantar o ensino superior em turismo no Brasil. 

Os cursos superiores de Turismo, no Brasil têm pouco mais de 35 anos de existência e, 

se comparado a outras graduações, pode ser considerar recente. O primeiro implantado no 

país foi na atual Universidade Anhembi, em 1971, com seu reconhecimento obtido no ano de 

1974 após a formação da primeira turma.  

Segundo Rejowski (1996), o Brasil apresentou, até 1994, 32 cursos superiores de 

Turismo e Hotelaria, sendo 29 em Turismo, dois em Hotelaria e dois em Turismo e Hotelaria. 

Em 2007, Tabela 1, de acordo com dados do Censo da Educação Superior, publicado pelo 

INEP, do Ministério da Educação (BRASIL, INEP, 2009), esse número cresceu para 586 

cursos superiores da área de viagens, turismo e lazer. 

Tabela 1  Evolução dos cursos superiores em Turismo no Brasil de 1998 a 2007 

Fonte: BRASIL, INEP, 2009. 
 

 

Ano 
Número de cursos de 
graduação presencial Índice de crescimento anual  

1998 88 - 
1999 141 60,23% 
2000 230 63,12% 
2001 322 40,00% 
2002 403 25,16% 
2003 471 16,87% 
2004 530 12,53% 
2005 565 6,60% 
2006 582 3,01% 
2007 586 0,69% 
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O Plano Nacional de Turismo (2007-2010) declara: 

O fortalecimento do mercado interno vai permitir que seja gerado 1,7 milhão de 
empregos no setor até 2010, além de aumentar para 217 milhões o número de 
viagens no mercado interno. Os investimentos em infra-estrutura e qualificação 
profissional vão permitir a organização de 65 destinos turísticos, distribuídos em 
todo o território nacional, dentro de um padrão internacional de mercado. 
(BRASIL, PNT, 2007) 

 

 O turismo pode ser estudado como um grupo de atividades que contribuem para os 

deslocamentos humanos sejam eles dentro das cidades ou para destinos distantes com a 

utilização de meios de transportes, alimentação, lazer, eventos relacionados a negócio onde há 

consumo de bens e serviços econômicos com geração de empregos e movimentação de renda. 

A economia demonstra sua importância na indústria do turismo que abrange uma 

abundância de serviços e pessoas envolvidas fazendo-se necessário a contribuição para a 

melhoria da qualidade e distribuição de recursos humanos ou físicos. 

A Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação aprovou, em 

11/3/2003, o Parecer CNE/CES 67/2003, contendo todo um referencial para as Diretrizes 

Curriculares Nacionais – DCN - dos Cursos de Graduação, inclusive para o efetivo 

entendimento da transição entre o regime anterior e o instituído pela nova LDB 9.394/96, 

como preceitua o seu art. 90, tendo, por razões de ordem metodológica, estabelecido um 

paralelo entre Currículos Mínimos Nacionais, Profissionalizantes e Diretrizes Curriculares 

Nacionais. (BRASIL, DIRETRIZES CURRICULARES – CURSOS DE GRADUAÇÃO, 

2010) 

Constatou-se que, quanto aos Currículos Mínimos, o Referencial enfocou a concepção, 

abrangência e objetivos dos referidos currículos, fixados por curso de graduação, ensejando as 

respectivas formulações de grades curriculares cujo atendimento implicava fornecer diplomas 

profissionais, assegurado o exercício das prerrogativas e o direito de cada profissão. No 

entanto, quanto às Diretrizes Curriculares Nacionais, o Parecer elencou os princípios que lhes 

embasassem a formulação, disto resultando o nítido referencial entre o regime anterior e o 

proposto pela nova ordem jurídica. 

Ainda sobre o Referencial verificou-se que existem mesmo determinadas diretrizes 

que poderiam ser consideradas comuns aos cursos de graduação, enquanto outras atenderiam 

à natureza e às peculiaridades de cada curso, desde que fossem contempladas as alíneas “a” a 

“g” do item II do Parecer CNE/CES 583/2001: 

a. Perfil do formando/egresso/profissional - conforme o curso, o projeto pedagógico 

deverá orientar o currículo para um perfil profissional desejado; 
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b. Competência/habilidades/atitudes; 

c. Habilitações e ênfase; 

d. Conteúdos curriculares; 

e. Organização do curso; 

f. Estágios e atividades complementares; 

g. Acompanhamento e Avaliação. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais, com a finalidade de não serem consideradas um 

corpo rígido e engessado, assumiram o conflito gerado entre os antigos Currículos Mínimos 

Profissionalizantes. Portanto, passaram a objetivar: 

servir de referência para as instituições na organização de seus programas de 
formação, permitindo flexibilidade e priorização de áreas de conhecimento na 
construção dos currículos plenos. Devem induzir à criação de diferentes formações e 
habilitações para cada área do conhecimento, possibilitando ainda definirem 
múltiplos perfis profissionais, garantindo uma maior diversidade de carreiras, 
promovendo a integração do ensino de graduação com a pós-graduação, 
privilegiando, no perfil de seus formandos, as competências intelectuais que reflitam 
a heterogeneidade das demandas sociais. (BRASIL, DIRETRIZES 
CURRICULARES – CURSOS DE GRADUAÇÃO, 2010) 

 

Assim, as DCN para o Curso de Graduação em Turismo passaram a refletir uma 

dinâmica que atendesse aos diferentes perfis de desempenho exigidos pela sociedade, sempre 

acompanhadas de novas e sofisticadas tecnologias, exigindo contínuas revisões do Projeto 

Pedagógico do curso para que ele seja eficiente e eficaz diante das demandas, construindo um 

profissional adaptável, com autonomia intelectual suficiente e conhecimento para que se 

ajuste sempre às necessidades da expansão do turismo em suas múltiplas modalidades, no 

Brasil e no mundo. 

A Resolução nº 13, de 24 de novembro de 2006, (BRASIL, DIRETRIZES 

NACIONAIS CURRICULARES DO CURSO DE TURISMO, 2009) em seu Art. 4, define as 

seguintes competências e habilidades para os cursos de graduação em Turismo: 

I. Compreensão das políticas nacionais e regionais sobre turismo; 

II. Utilização de metodologia adequada para o planejamento das ações turísticas, 

abrangendo projetos, planos e programas, com os eventos locais, regionais, nacionais e 

internacionais; 

III. Positiva contribuição na elaboração dos planos municipais e estaduais de turismo; 

IV. Domínio das técnicas indispensáveis ao planejamento e à operacionalização do 

Inventário Turístico, detectando áreas de novos negócios e de novos campos turísticos 

e de permutas culturais; 



28 
 

V. Domínio e técnicas de planejamento e operacionalização de estudos de viabilidade 

econômico-financeira para os empreendimentos e projetos turísticos; 

VI. Adequada aplicação da legislação pertinente; 

VII. Planejamento e execução de projetos e programas estratégicos relacionados com 

empreendimentos turísticos e seu gerenciamento; 

VIII. Intervenção positiva no mercado turístico com sua inserção em espaços novos, 

emergentes ou inventariados; 

IX. Classificação, sobre critérios prévios e adequados, de estabelecimentos prestadores de 

serviços turísticos, incluindo meios de hospedagens, transportadoras, agências de 

turismo, empresas promotoras de eventos e outras áreas, postas com segurança à 

disposição do mercado turístico e de sua expansão; 

X. Domínios de técnicas relacionadas com a seleção e avaliação de informações 

geográficas, históricas, artísticas, esportivas, recreativas e de entretenimento, 

folclóricas, artesanais, gastronômicas, religiosas, políticas e outros traços culturais, 

como diversas formas de manifestação da comunidade humana; 

XI. Domínio de métodos e técnicas indispensáveis ao estudo dos diferentes mercados 

turísticos, identificando os prioritários, inclusive para efeito de oferta adequada a cada 

perfil do turista; 

XII. Comunicação interpessoal, intercultural e expressão correta e precisa sobre aspectos 

técnicos específicos e da interpretação da realidade das organizações e dos traços 

culturais de cada comunidade ou segmento social; 

XIII. Utilização de recursos turísticos como forma de educar, orientar, assessorar, planejar e 

administrar a satisfação das necessidades dos turistas e das empresas, instituições 

públicas ou privadas, e dos demais segmentos populacionais; 

XIV. Domínio de diferentes idiomas que ensejem a satisfação do turista em sua intervenção 

nos traços culturais de uma comunidade ainda não conhecida; 

XV. Habilidade no manejo com a informática e com outros recursos tecnológicos; 

XVI. Integração nas ações de equipes interdisciplinares e multidisciplinares, interagindo 

criativamente face aos diferentes contextos organizacionais e sociais; 

XVII. Compreensão da complexidade do mundo globalizado e das sociedades pós-

industriais, onde os setores de turismo e entretenimento encontram ambientes 

propícios para se desenvolverem; 
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XVIII. Profunda vivência e conhecimento das relações humanas, de relações públicas, das 

articulações interpessoais, com posturas estratégicas do êxito de qualquer evento 

turístico; 

XIX. Conhecimentos específicos e adequado desempenho técnico-profissional, com 

humanismo, simplicidade, segurança, empatia e ética. 

Vale ressaltar que as habilidades e competências propostas pelo MEC, para a 

formação do Bacharel em Turismo são apresentadas sem distinguir uma de outra. Dessa 

maneira existe até hoje certa discussão sobre o assunto sem que se tenha chegado a um 

entendimento unânime sobre quais disciplinas seriam realmente envolvidas por cada um 

desses conceitos. 

Segundo Trigo (2004, p. 173) as competências devidas na educação superior de 

turismo e hotelaria são: ensinar (apoiando o desenvolvimento através de treinamentos e ações 

voltadas a capacitação); pesquisar (orientando à aplicação de metodologias, pesquisas, 

relatórios, entre outras atividades); planejar e administrar (estabelecendo normas, gerindo 

projetos, ocupando funções em cargos técnicos, interpretando a legislação) e comunicar 

(desenvolvendo o raciocínio verbal e características de personalidade relevantes ao exercício 

da profissão). É necessário esforço em pesquisas, verificação e adequação constante na 

qualidade dos cursos superiores de turismo e hotelaria a fim de tornar os profissionais sempre 

atualizados diante da demanda que muda constantemente cada vez com maior velocidade e 

intensidade. 

Para Gaio & Fernandes (2006, p. 7), as competências necessárias para a formação de 

um Bacharel em Turismo estabelecem um perfil de profissional generalista que vem 

encontrando dificuldades de inserção no mercado de trabalho. Ainda que os cursos superiores 

de turismo tenham se espalhado pelo Brasil, o que se percebe é que a tentativa de ofertar mão-

de-obra com formação superior ao trade turístico tem falhado já que ainda existe uma grande 

resistência à aceitação destes profissionais por parte das mesmas. 

Mota (2005, p. 156) sistematiza2 o ensino do turismo e hotelaria, conforme Figura 1, 

onde pode-se definir os inputs, ou entradas, como os recursos humanos disponíveis na região 

determinada, em um dado tempo e com disponibilidade para ingressarem no curso superior. O 

ensino dá-se através das Instituições de Ensino Superior – IES – responsáveis pela formação 

de futuros profissionais, com conhecimentos teóricos, práticos e éticos capazes de atender às 

                                                 
2 Um sistema pode ser compreendido como um conjunto de partes que se inter-relacionam de forma organizada, 
que impactam e são impactadas pelo todo, de modo que sua retroalimentação o mantém em funcionamento 
atualizado (MOTA, 2005).  
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exigências do mercado de trabalho. O output, ou saída, seria constituída da mão-de-obra já 

qualificada pelas IES, responsáveis pelo incremento da qualidade do produto turistico no 

mercado, que, consequentemente, impacta no desenvolvimento do turismo como um todo. 

 
Figura 1 Representação sistêmica do ensino do turismo e hotelaria.  
Fonte: Adaptado de Mota (2005). 
  

Para que ocorra o perfeito funcionamento do sistema educacional, no caso o curso 

superior de Turismo e Hotelaria, é necessário a combinação quantitativa dos processos para 

que não haja sub ou superdimensionamento dos recursos.  

 

 

2.4 A construção de competências nos profissionais do turismo e hotelaria 

 

 

O processo educacional é parte fundamental da adaptação do ser humano à cultura 

(FIALHO, 2001). Historicamente a educação tem sido voltada para a preparação dos 

indivíduos visando o exercício profissional do trabalho e, no caso do turismo brasileiro, o 

ensino teve início nos primeiros anos da década de 70 tornando essa formação, como já dito 

anteriormente, ainda muito recente.  

Segundo Palmer et al. (2009), o crescimento das exigências dos clientes de turismo 

repercute em um aumento considerável das demandas organizacionais por profissionais 

preparados para atuar no setor. Esta é a ferramenta usada pelo mercado para estabelecer 

estratégias de desenvolvimento das atrações, das vendas, da satisfação e da fidelização do 

público. Não se trata mais de uma questão de vantagem, mas sim uma exigência competitiva e 

de sobrevivência.  
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O bacharel em turismo precisa de competências fundamentais para se tornar um 

profissional. Os alunos dos cursos superiores de turismo precisam de uma visão abrangente e 

completa do que a profissão e o mercado de trabalho representam.  

O mercado de trabalho é bastante variado e o bacharel em turismo pode estar inserido 

em um conjunto bastante diversificado de atividades, tais como: 

1. Meios de hospedagem, agências de viagens e de turismo, operadoras turísticas, 

companhias aéreas, meios de transporte, eventos e negócios,  

setores de recreação e lazer;  

2. Marketing e venda turística; 

3. Setores públicos (municipal, estadual e federal) como centros de informações e 

pesquisas turísticas; 

4. Órgãos oficiais de turismo para planejamento, pesquisa e controle de atividades 

turísticas; 

5. Guia turístico (receptivo, local, nacional ou internacional), sendo que esta atividade 

ainda exige curso específico reconhecido pela Embratur. 

6. Hotelaria hospitalar. 

Independente da área escolhida pelo profissional, novas realidades serão encontradas 

frequentemente já que se trata de um mercado em constante mutação principalmente no que 

se refere às novas tecnologias e ao crescimento do setor terciário na economia. A diversidade 

de relacionamentos (universitários, com profissionais já inseridos no mercado, órgãos 

públicos ou empresas privadas) pode e deve viabilizar informação e cultura ao aluno. 

Com a sua multidisciplinaridade, cada área envolvida na graduação do profissional de 

turismo e hotelaria possui suas características e métodos e o aspecto da interdisciplinaridade 

possibilita enxergar um determinado problema por diferentes ângulos, capacitando a 

compreensão e dando apoio para a discussão sobre a construção integral do profissional 

(FORNARI, 2006). 

O desafio de construir competências no turismo passa necessariamente pela 

redefinição do papel desempenhado pelo professor tanto em sala de aula, quanto 

acompanhando os alunos fora da instituição, participando em todo o processo educacional. No 

entendimento de autores como Corominas et al. (2006) e Desaulniers (2000)  o ideal é que 

seja desde a concepção dos cursos e disciplinas.  

Se o bacharel em Turismo for pouco valorizado por suas competências isso poderá 

gerar um distanciamento deste campo do conhecimento do mercado de trabalho. As 

competências que são desenvolvidas através da experiência profissional, conforme já 
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demonstrado no quadro 1, da página 20 deste trabalho, adaptado de Le Boterf (2003), sugere 

que os cursos superiores poderiam ter, dentro de sua grade curricular, a preocupação de que o 

aluno experimente situações-problemas que realmente aconteçam dentro da realidade do 

mercado de trabalho. Dessa forma, ele poderá confrontar momentos em que será necessário 

colocar em prática os ensinamentos da graduação com pró-atividade, senso crítico e segurança 

em suas escolhas. 

A concepção de trade turístico advinda de um conceito de preocupação com a 

qualidade na prestação de serviços e teve início, casualmente, por Thomas Cook, em meados 

do séc. XIX. Muitas empresas do ramo ainda valorizam mais a experiência prática do que o 

diploma que dá ao profissional a denominação de “turismólogo”. (BARRETO, 1995) 

A profissão de turismólogo ainda não foi reconhecida e o Projeto de Lei nº 6906/02 

tramita na Câmara dos Deputados e no Senado Federal para regulamentação. Em setembro de 

2009, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou o projeto de Lei da 

Câmara que regulamenta a profissão de turismólogo como sendo aquele que possui curso 

superior em Turismo ou Hotelaria e aos profissionais não-diplomados que comprovadamente 

exerçam a profissão há pelo menos cinco anos contados da data de publicação da referida lei. 

No entanto, o projeto ainda não foi homologado pela Presidência da República que já o vetou 

em ocasião anterior. 

De acordo com Ansarah (2002, p. 61), existem determinadas características que 

necessitam ser trabalhados e constantemente desenvolvidos na graduação, objetivando 

sucesso e permanência dentro de um mercado de trabalho dinâmico como o turismo e a 

hotelaria: 

• Aprender a aprender e ter uma ampla formação cultural; 

• Ser criativo e inovador; 

• Prestar um serviço de qualidade; 

• Dominar as funções operacionais do setor de trabalho; 

• Ser um líder e tomar decisões; 

• Ser um profissional com conhecimento teórico-prático a fim de satisfazer as 

necessidades da demanda; 

• Possuir capacidade de trabalho, espírito e participação comunitária, conhecimentos 

tecnológicos atualizados, profundos conhecimentos de relações públicas e saber vários 

idiomas. 
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Nelson e Dopson (2001) desenvolveram um levantamento baseando-se em estudos 

anteriormente elaborados com a finalidade de desenvolverem uma lista de competências, 

conforme Quadro 2, necessárias aos futuros profissionais da área de hospitalidade. 

Quadro 2 Competências importantes para os alunos de hospitalidade. 
Adaptar a empresa para atender às necessidades 
dos clientes; 

Equilibrar vida pessoal e profissional; 

Administrar e solucionar problemas e 
reclamações; 

Facilitar o trabalho de e em equipes; 

Administrar o estresse profissional; Gerar idéias criativas e inovadoras; 
Administrar reuniões; Gerenciar a força de trabalho; 
Administrar situações de crise; Gerenciar e desenvolver pessoas; 
Analisar e determinar a localização de 
empreendimentos; 

Identificar e resolver problemas 
gerenciais; 

Analisar oportunidades de investimento; Identificar mercados-alvo; 
Analisar relatórios financeiros e gerenciais; Lidar com a cultura e ética corporativas; 
Aumentar e gerenciar budget; Negociar de maneira eficaz; 
Capacidade de delegar; Planejar e antecipar as necessidades de 

pessoal e desenvolver escalas; 
Conduzir avaliações eficientes de performance; Projetar receitas; 
Conduzir entrevistas de seleção; Promover mudanças; 
Controlar custos de forma eficiente; Recuperar dados pela contabilidade; 
Coordenar e analisar pesquisas de marketing; Resolver problemas dos clientes; 
Demonstrar aparência e conduta profissional; Tomar decisões em termos de 

desenvolvimento imobiliário; 
Demonstrar boa capacidade de comunicação 
oral e escrita; 

Trabalhar bem com seus pares; 

Demonstrar competências para apresentações; Treinar e preparar colaboradores; 
Demonstrar liderança; Usar a ética para tomar decisões; 
Demonstrar paciência com os outros; Usar adequadamente editores de texto, 

planilhas eletrônicas e bancos de dados; 
Desenvolver e cultivar um ambiente 
diversificado; 

Usar adequadamente multimídia, internet 
e e-mail; 

Desenvolver e implementar planos estratégicos; Usar adequadamente sistemas gerenciais 
hoteleiros, sistemas de contabilidade, 
marketing, recepção, etc.; 

Desenvolver empregabilidade (aprender a 
aprender); 

Usar computadores para conseguir e 
analisar informações; 

Desenvolver estratégias de merchandising; Usar pensamento crítico para tomar 
decisões (critcal thinking); 

Desenvolver memorandos, agendas e relatórios; Usar técnicas de relações públicas; 
Desenvolver relações positivas com os clientes; Usar técnicas eficientes de vendas; 
Desenvolver relações positivas com os 
colaboradores; 

Usar técnicas promocionais. 

Desenvolver um plano de marketing; Empregar técnicas de yeld management; 
Fonte: Adaptado, em ordem alfabética, de Nelson & Dopson (2001) 
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2.4.1 Inteligência Emocional 

 

 

De acordo com a revisão do processo educacional, estimulada pela LDB-Educação 

Nacional3, a formação profissional para o turismo ganhou atenção e o documento que 

expressa o “Modelo de Enquadramento das Propostas de Diretrizes Curriculares”, defende 

que a formação técnica e teórica determinará o sucesso do profissional do turismo. Destaca 

também a necessidade de “aprender a aprender” e outras características, ou aptidões da 

Inteligência Emocional - IE4 como: a) autoconfiança, sensibilidade; b) determinação; c) 

organização pessoal e no trabalho; d) habilidade de trabalho em equipe e facilidade de 

adaptação a novos contextos; e) criatividade; f) espírito inovador; g) liderança, decisão, 

confiabilidade e habilidade comunicativa; h) capacidade de síntese, de crítica, de inovação e 

de reflexão; i) atualização tecnológica e domínio de idiomas. 

Uma pesquisa desenvolvida por Scott-Halsell et al. (2008) propôs o levantamento e a 

mensuração das quatro dimensões da Inteligência Emocional (autoconsciência, 

autogerenciamento, consciência social e gestão de relações) entre os profissionais da indústria 

da hospitalidade, na maior parte abrangendo os hotéis. Relacionou tais dimensões às 

características levantadas, conforme a Figura 2, e as subdividiu em outros grupos que são 

usados para identificar características dos gestores e colaboradores da hotelaria. 

                                                 
3 As Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) são as diretrizes que regem a formação dos Cursos 
Superiores. 
4 Para Goleman (1995), Inteligência Emocional significa o conjunto das aptidões que dependem da ligação entre 
sentimento, caráter e instintos morais. Por exemplo, a capacidade de criar motivações para si e de persistir em 
um objetivo; controlar impulsos e saber aguardar a satisfação de seus desejos; impedir que a ansiedade interfira 
no raciocínio; ser empático e autoconfiante. 
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Figura 2 As quatro dimensões da Inteligência Emocional entre os profissionais da indústria 
de hospitalidade 
Fonte: Adaptado de Scott-Hansell et al. (2008). 
 

O esperado, e não observado, na realidade, com tal estudo era que os profissionais com 

curso superior (independente da área) apresentassem mais preparo com relação à liderança. 

Isso, provavelmente, teria desenvolvido nos pesquisados um conhecimento maior de como 

agir de uma maneira emocionalmente inteligente.  

Scott-Hansell et al. (2008) observaram que os níveis gerais de IE para os profissionais 

de hospitalidade que participaram do estudo não estavam acima da média de outros tipos de 

atividade. Uma pesquisa prévia e não direcionada à área de hospitalidade indicou que aqueles 

com níveis mais elevados seriam mais bem sucedidos e possuiriam grande habilidade de 

liderança.  

Conseqüentemente, o estudo conclui que: 

Embora poucas diferenças tenham sido encontradas entre os grupos, alguns valores 
acima da média indicaram que há um conjunto de habilidades observáveis na gestão 
de hospitalidade. Isso poderia ser um sinal que os estudantes que entrarem na 
indústria depois da graduação deveriam estar mais bem preparados para suas 
carreiras se também tivessem elevadas habilidades de IE. Tais habilidades podem 
fornecer uma vantagem no ingresso e permanência na indústria assim como o 
alcance do sucesso profissional e pessoal (SCOTT-HANSELL et al., 2008, p. 149). 

 

É importante salientar que o estudo de Scott-Hansell et al (2008) acabou por não 

constatar uma preparação prévia da I.E. nos colaboradores, mas não foi considerado nesse 
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estudo a intensidade da exigência dos sentimentos ambíguos no trabalho do setor de 

hospitalidade. 

Ao contrário, uma pesquisa desenvolvida por Palmer et al. (2009) em hotéis da região 

de Valência e Mallorca teve como objetivo identificar o grau de Inteligência Emocional 

exigido de trabalhadores da hotelaria local. As pesquisadoras partiram de estudos 

anteriormente realizados que determinam que a utilização da I.E. é necessária no momento 

que o colaborador deve expressar, tanto facial como corporalmente, atitudes diante dos 

clientes que são pré-determinadas pela empresa para que corresponda às esperadas pelos, no 

caso dos hotéis, hóspedes.  

Deste modo, grande parte do esforço está centrado no chamado trabalho emocional, 

onde é exigido que o profissional manifeste emoções desejáveis. Sendo assim, a organização 

busca gerar um maior nível de empatia entre o modo de administrar o negócio turístico e sua 

clientela.  

 Diante do apontado por Palmer et al (2009), as pontuações obtidas no estudo 

concluíram que os colaboradores da indústria da hospitalidade realizam um trabalho 

emocional que requer menor ou maior intensidade dependendo da sensibilidade que deve ser 

demonstrada aos clientes. Muitas vezes são obrigados a mostrar sentimentos que não 

possuem, experimentando uma dissonância sentimental diária, pois nunca devem expressar 

sentimentos negativos em frente aos clientes qualquer que seja a situação. 

 A amostra provou que, na hotelaria, se requer um alto trabalho de I.E., pois a 

necessidade, na maioria das vezes, é de se demonstrar emoções muitas vezes não sentidas. 

Isso gera um alto grau de esgotamento emocional.  

 No entanto, os resultados obtidos expressam que a demanda emocional da indústria da 

hospitalidade e a expressão das emoções requeridas não supõem necessariamente uma 

diminuição do bem estar do colaborador e do seu setor de trabalho. Ao contrário, a expressão 

desse tipo de emoções, ainda que não sejam as realmente sentidas, fazem parte do repertório 

de conhecimentos, habilidades e atitudes ligadas ao seu trabalho aumentando, assim, a 

percepção de sua competência. 

 Concluiu-se, portanto, por Palmer et al (2008) que “quando ser amável é uma 

obrigação” e se responde a esta premissa, os colaboradores da hotelaria sentem-se eficazes, 

comprometidos com seu trabalho e melhores profissionais. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 Caracterização do universo da pesquisa 

 

 

Londrina, localizada no norte do Estado do Paraná, é considerada a cidade da cultura, 

dos festivais, da agropecuária e dos grandes eventos. Colonizada pelos ingleses, Londrina se 

desenvolveu graças ao café e à dedicação de vários povos; a cidade é reconhecida pela sua 

excelência em telecomunicações, pelo arrojo cultural e científico, pela presença na cidade de 

respeitadas universidades e pela alta qualidade de serviços prestados como medicina e 

odontologia. Aliado a tudo isto está o fato de que todos os segmentos importantes da 

comunidade estão empenhados em que se realizem, em Londrina, grandes eventos. 

O desenvolvimento do parque hoteleiro da região de Londrina reforça o potencial 

regional para o turismo de negócios e eventos caracterizado como o conjunto de atividades 

turísticas decorrentes dos encontros de interesse profissional, associativo, institucional, de 

caráter comercial, promocional, técnico, científico e social. (BRASIL, REGIONALIZAÇÃO 

DO TURISMO, 2009) 

Este segmento está associado à capacidade de hospedagem dos visitantes e aos 

espaços adequados para sediar eventos. Com mais de 7000 leitos5, Londrina tem estrutura 

suficiente para adequar a oferta ao nível de demanda que o incremento do turismo de negócios 

e eventos exige. A intervenção do mercado hoteleiro em Londrina pode ser positiva para a 

adequação dos turismólogos.  

Balneário Camboriú é conhecida como a capital catarinense do turismo de sol e praia, 

definido este como uma atividade turística relacionada à recreação, entretenimento ou 

descanso em praias, em função da presença conjunta de água, sol e calor (BRASIL, 

REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO, 2009). 

Localizada no litoral norte de Santa Catarina, além de suas praias paradisíacas, possui 

atrativos turísticos modernos, inovadores e um comércio forte e atuante todos os dias do ano. 

É incontestavelmente um dos principais destinos turísticos do sul do Brasil e do MERCOSUL 

e ainda é considerada, segundo o IBGE, uma das cidades com melhor qualidade de vida no 

Estado de Santa Catarina6. 

                                                 
5 Londrina Convention & Visitors Bureau: www.londrinaconvention.com.br. Acesso em: Março, 2010. 
6 Disponível em  www.balneariocamboriu.sc.gov.br. Acesso em: Outubro, 2009 
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Nas duas últimas décadas o município passou por um crescimento vertiginoso. 

Atualmente a população é superior a 120 mil habitantes, sendo que cerca de 15 mil são 

estudantes universitários de todo o País e mesmo do exterior.  

Há um aumento constante no número de pessoas que decidem morar na região devido 

ao clima agradável durante todo o ano e a estrutura de comércio, saúde, educação e lazer 

bastante desenvolvidos. No comércio, por exemplo, a cidade registra filiais da maior parte das 

grandes redes de varejo do país.  

Balneário Camboriú, ano após ano, é apontada como uma das líderes nacionais em 

qualidade de vida e isto é motivo para a captação de turistas. Seu centro se estende ao longo 

de 6 km da praia central e é neste eixo que se concentram os hotéis, os edifícios mais 

luxuosos, o comércio e as diversões7.  

Pelas características acima descritas, Londrina-PR e Balneário Camboriú-SC foram 

escolhidas para a execução do estudo em questão, com a finalidade de conhecer as percepções 

dos gestores dos hotéis sobre os estagiários e graduados dos cursos de Turismo e Hotelaria 

destes municípios. Assim como, verificar se há relações entre as opiniões dos gestores de 

hotéis de ambos os centros sobre a qualidade da formação atual e a absorção de egressos e 

estagiários pelo mercado e, se possível, oferecer contribuições acerca da adequação da 

Formação baseada em Competências para o Curso de Bacharelado em Turismo e Hotelaria. 

Em outras palavras, esta pesquisa busca identificar em que medida as competências 

desenvolvidas pelos cursos universitários de Turismo e Hotelaria das cidades de Londrina-PR 

e Balneário Camboriú-SC atendem as exigências do mercado de trabalho do setor hoteleiro 

dos municípios, no que se refere às competências do profissional do setor. 

 

 

3.2 Tipo de pesquisa 

 

 

A pesquisa científica tem como objetivo a produção de conhecimento para preencher 

lacunas importantes dos saberes de uma área (LUNA, 2002), demandando uma base teórica 

consistente e um delineamento objetivo da metodologia a ser empregada, para que exista 

coerência no processamento de dados e na análise dos resultados.  

                                                                                                                                                         
  
7 Disponível em www.secturbc.com.br. Acesso em: Outubro, 2009 
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Para que o estudo seja considerado de confiabilidade e de validade, deve estar apoiado 

em um referencial metodológico. Richardson (1999), afirma que a relação entre validade e 

confiabilidade leva em consideração critérios externos (validade) e critérios internos 

(confiabilidade). 

O método selecionado para a realização deste trabalho foi o exploratório-descritivo. 

Conforme Merriam (1998) as pesquisas descritivas visam descobrir a associação entre 

variáveis, permitindo em alguns casos ter uma visão mais ampla dos problemas. Vergara 

(2000) propõe que esse tipo de pesquisa pode estabelecer correlações entre variáveis e definir 

sua natureza, sem o compromisso de explicar os fenômenos, porém pode servir como base 

para tal explicação. Para Triviños (1987), ela tem a intenção de descrever os fatos e 

fenômenos que acontecem em determinada realidade.  

Optou-se pela forma de pesquisa qualitativa e quantitativa, que enfatiza a coleta e 

ordenação de informações, a correlação e a interpretação a fim de facilitar a compreensão do 

objeto de estudo. A associação de métodos qualitativos e quantitativos resulta em misturas 

metodológicas que tornam o desenho da pesquisa mais robusto (OLIVEIRA & FREITAS, 

2006). 

No desenvolvimento do referencial teórico, buscou-se reunir informações relacionadas 

às áreas de competências, formação baseada em competências, ensino superior do turismo e 

hotelaria e competências dos profissionais do turismo, de modo a que servissem de base para 

definir o tipo de investigação e, assim, alcançar o objetivo desejado. 

 

 

3.2.1 Pesquisa qualitativa 

 

 

A finalidade principal do seu uso no estudo foi levantar as opiniões dos gerentes de 

hotéis e explorar a diversidade de percepções, analisando as diferentes representações 

(GASKELL, 2002).  

Para Denzin & Lincoln (2006) a pesquisa qualitativa abrange a coleta de uma 

variedade de levantamentos empíricos que auxiliaram o pesquisador a descrever os 

significados das idéias expostas pelos indivíduos sendo possível, assim, chegar a uma maior 

compreensão do assunto. De acordo com os autores, cada prática vai determinar uma 

visibilidade diferenciada da realidade.  
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Conforme Gonçalves et al. (2004), a pesquisa qualitativa possui técnicas que visam 

descrever e decodificar os componentes de um sistema complexo de significados, através de 

atitudes, depoimentos e dados empíricos.  

O método adotado para a pesquisa qualitativa foi o focus group com o intuito de 

identificar as percepções sobre quais competências são consideradas estratégicas pelos 

gestores da hotelaria. De acordo com Malhotra (2006) é fundamental explorar em 

profundidade, as crenças, sensações, idéias, atitudes e percepções sobre o tema pesquisado, 

por meio de perguntas que necessitam de respostas. 

O focus group, segundo Oliveira & Freitas (2006, p. 325), é “um tipo de entrevista em 

profundidade realizada em grupo, cujas reuniões têm características definidas quanto à 

proposta, ao tamanho, à composição e aos procedimentos de condução”. Quando utilizado 

para preceder um método quantitativo, auxilia o pesquisador a entender melhor o pensamento 

do público-alvo, permitindo-lhe que sejam realizadas inferências localizadas sobre a 

população pesquisada (OLIVEIRA & FREITAS, 2006). 

Para alcançar o objetivo geral desta pesquisa, sem deixar lacunas, fez-se necessário a 

aplicação da pesquisa focus group, também denominada Grupo de Foco, que consiste na 

realização de uma entrevista não-estruturada e natural, com pequeno grupo de entrevistados 

(MALHOTRA, 2006).  

 

 

3.2.2 Pesquisa quantitativa 

 

 

A pesquisa quantitativa é usualmente aplicada nos estudos descritivos, ou seja, os que 

buscam encontrar e classificar a relação entre variáveis, bem como nos que investigam a 

relação de causalidade entre fenômenos, e representa o intuito de garantir a exatidão dos 

resultados. (RICHARDSON, 1999). 

 Para Triviños (1987) o método quantitativo tem como pressuposto a utilização de 

amostra e uso da estatística para o tratamento dos dados, que, após serem coletados através de 

questionários, são padronizados. Desta forma justifica-se a escolha da pesquisa quantitativa 

neste estudo que pretende levantar as impressões dos gestores de hotéis sobre as competências 

adquiridas nas universidades de turismo e hotelaria e as competências necessárias para o 

mercado de trabalho a partir da visão desse grupo de profissionais da hospitalidade. 
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O planejamento da pesquisa foi baseado, de maneira antecipada, nos tipos de análises 

possíveis de serem realizadas para obtenção de informação relevante ao estudo central, ao 

qual o projeto inicial estava ligado. A análise permite a possibilidade da descoberta ou do 

conhecimento dos fatos, situações ou relações existentes na demarcação da pesquisa. 

(LABES, 1998) 

A estatística é um conjunto de técnicas e métodos de pesquisa que envolve 

planejamento, coleta de dados, raciocínio, processamento, análise e a propagação das 

informações obtidas. Tem como objetivo fornecer métodos e técnicas para lidarmos, 

racionalmente, com situações sujeitas a incertezas.  O aperfeiçoamento destas técnicas 

possibilita a adequação de fenômenos, fatos, eventos e ocorrências em diversas áreas do 

conhecimento. (BRASIL, ENCE, 2010) 

O questionário tornou-se essencial para alcançar os objetivos propostos. Para Hair et 

al. (2005b, pg. 159), “um questionário é um conjunto predeterminado de perguntas criadas 

para coletar dados dos respondentes. É um instrumento cientificamente desenvolvido para 

medir características importantes de indivíduos, empresas, eventos e outros fenômenos”. Para 

Richardson (1999) ele ainda cumpre pelo menos duas funções: descrever as características e 

medir certas variáveis de um grupo. 

De acordo com Luna (2002), o uso do questionário permite que as pessoas respondam 

as pesquisas mesmo que estas não sejam articuladas na escrita, ou que possuam alguma 

limitação. 

 

 

3.3 População e amostra da pesquisa 
 

 

A população8 de hotéis de Londrina perfaz um total de 35 estabelecimentos 

devidamente cadastrados no Sindicato de Hotéis, Bares & Restaurantes de Londrina. Com a 

finalidade de representar esse setor foram estabelecidos contatos com o Londrina Convention 

& Visitors Bureau, através de seu Diretor de Hotelaria, que durante as reuniões semanais com 

os gerentes de hotéis inseriu o assunto para o grupo de associados indicando o interesse da 

pesquisadora em realizar o estudo e solicitando que os mesmos a recebessem pessoalmente no 

período de junho/2008.  

                                                 
8 Usualmente, denomina-se população todos os habitantes de determinado lugar, ou seja, o conjunto de 
indivíduos/elementos que possuem determinadas características (Richardson, 1999, p. 157). 
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A amostra do focus group foi intencional, já que envolveu a seleção dos membros a 

partir do julgamento do pesquisador, de que pertençam à população-alvo, porém não são 

necessariamente representativos (HAIR et al., 2005b). Oliveira & Freitas (2006) argumentam 

que o grupo deve ter entre seis e dez pessoas. No caso de grupos maiores, não devem exceder 

a doze participantes. 

 

 

3.4 Procedimentos da pesquisa 

 

 

Inicialmente, foi realizado o levantamento bibliográfico para encontrar os melhores 

artigos e livros sobre os assuntos — “Competências” e “Formação Baseada em 

Competências” —, objetivando-se uma revisão da literatura da área para obter um 

embasamento teórico do estudo. 

Posteriormente, buscou-se conhecer e interpretar fatos da realidade dos hotéis, sem 

intervenção nos mesmos, para que fosse possível encontrar os elementos que permitissem 

obter resultados para o prosseguimento do estudo (RUDIO, 1999; TRIVIÑOS, 1987) 

Em função da falta de dados primários e pesquisas anteriormente desenvolvidas que 

possibilitassem caracterizar as impressões dos gestores hotéis a respeito dos estagiários e 

graduados dos Cursos de Turismo e Hotelaria foi realizado um focus group. Procurou-se 

através dessa metodologia registrar a percepção dos administradores dos hotéis a respeito das 

competências apresentadas pelos alunos e egressos. A finalidade real da aplicação foi ouvir, 

sem restrições e com naturalidade, o que os gestores hoteleiros pensam e percebem sobre os 

estagiários e novos profissionais que adentrarão no mercado de trabalho. 

No desenvolvimento do grupo focal foi possível, então, dispor das opiniões dos 

gestores participantes sem as “amarras” da administração dos hotéis dos quais faziam parte. 

Cada uma das opiniões foi avaliada de forma particular e conjunta, com o intuito de se 

levantar tudo aquilo que os profissionais mais experientes que foram ouvidos esperariam 

encontrar nos novos colaboradores que fossem a contratar.  

A metodologia foi aplicada em 05/12/2008, com duração de 1h30min, entre os hotéis 

conveniados ao Londrina Convention and Visitors Bureau, totalizando 11 convidados e 

obtendo a participação de sete destes durante apenas um encontro. Para serem obtidas as 

informações necessárias à pesquisa, elaborou-se um roteiro estruturado para ser seguido 

durante a aplicação da metodologia (Apêndice A). 
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Posterior a esse processo, após a transcrição e análise do vídeo confeccionado durante 

a aplicação da metodologia, foi elaborado um questionário para poder levantar de modo 

quantitativo as informações mais relevantes para o estudo incluindo um número maior de 

estabelecimentos hoteleiros. Com 27 questões fechadas (Apêndice B) o questionário foi 

distribuído, em 05/06/2009, via correio eletrônico, para todos os hotéis da cidade de Londrina, 

quantificando um número de 35 estabelecimentos hoteleiros. Vale ressaltar que os hotéis que 

não informaram e-mail ou que não retornassem o questionário até a data de 25/06/2009 foram 

abordados pessoalmente pela pesquisadora durante o mês de julho do mesmo ano. 

No mês de outubro de 2009, o mesmo modelo de questionário foi distribuído para 70 

hotéis da cidade de Balneário Camboriú-SC visando a comparação das percepções entre os 

dois pólos, distintos pelo tipo de turismo que possuem. Neste caso, o turismo de sol e praia e 

em Londrina, o turismo de negócios e eventos. 

O prazo de devolução dos questionários devidamente preenchidos em Balneário 

Camboriú-SC foi o mesmo do usado para Londrina-PR, aproximadamente trinta dias. 

 

 

3.5 Resultados da pesquisa qualitativa 

 

 

O grupo focal tem se mostrado cada vez mais uma ferramenta de alto valor para os 

pesquisadores. Sua capacidade de complementaridade com outras formas de pesquisa 

qualitativas e quantitativas, somada a sua formação, que possibilita a exploração profunda de 

percepções e contradições, fazem deste método um elemento de grande valor e força na 

pesquisa empírica. (RUEDIGER & RICCIO, 2004) 

O objetivo em aplicar essa metodologia com os gestores de hotéis da cidade de 

Londrina-PR foi a de observar quais eram as reais impressões que eles possuíam da graduação 

de Turismo e Hotelaria da região. Não somente da IES em si, mas também daqueles que 

enfrentarão o mercado de trabalho: os estagiários e os egressos. 

Através da experiência profissional do pesquisador, durante seis anos, ligada a 

hotelaria do município de Londrina-PR, percebeu-se, particularmente, a dificuldade do 

mercado em absorver os alunos da graduação referente à área abordada por este estudo. No 

entanto, foi necessário buscar as informações sob o ponto de vista de outros gestores. A partir 

da análise dessa percepção foram estipulados os próximos passos para o processo de estudo e 

encaminhamento da pesquisa. 
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Previamente, foram realizados encontros individuais com os gestores a fim de 

esclarecer os objetivos da pesquisa, a metodologia que seria utilizada e o período do ano mais 

favorável para a participação de todos. 

A descrição que se segue foi extraída da seção de focus group, caracterizada no sub-

capítulo 3.4. Um fator importante a ser ressaltado é que os hotéis que participaram, 

representados por seus gestores, não foram segmentados por categoria ou estrutura 

administrativa. Foram convidados todos aqueles que estavam, até o momento, devidamente 

associados ao Londrina Convention & Visitors Bureau. 

Segundo Ruediger & Riccio (2004), a imagem e identidade dos participantes do grupo 

foram preservadas e não serão divulgadas apesar de terem assinado Termo de Consentimento 

de Uso de Imagem (Apêndice C). Portanto, a cada participante foi denominada uma sigla 

(H_A, H_B, H_C e, assim, respectivamente) e o relatório foi restringido apenas às perguntas, 

respostas e possíveis interpretações. 

No primeiro momento foi tratada a questão da contratação dos colaboradores para os 

hotéis: H_C “Indicação e análise de currículo.”; H_A “Nós recebemos currículos (...) quase 

que diariamente.”; H_B “Eu tenho recorrido à Agência do Trabalhador e também aos 

currículos que o pessoal deixa.”, havendo concordância da maioria dos participantes pela 

preferência da seleção através dos Curricula que os interessados em trabalhar no 

estabelecimento deixam nas recepções dos hotéis.  

Somente H_D mencionou outro meio de contratação: “Quando a gente abre uma vaga 

no hotel, a gente vê se tem algum candidato dentro do próprio empreendimento ou da rede.” 

Nenhum dos participantes levantou, nesse momento, a possibilidade de contratação através 

dos estagiários e egressos da graduação de Turismo e Hotelaria da região. 

Em seguida, a próprio fluxo da discussão tratou de abordar o tema dos estagiários que 

ainda estavam cursando a graduação. Prática essa, normalmente, iniciada nos últimos 

períodos do curso de Turismo e Hotelaria da região. 

H_B “Eu tenho sempre buscado [estagiários] em todos os hotéis que eu trabalho (...) e 

aqui [Londrina] tem sido muito diferente porque, desde o início do hotel, eu solicitei 

estagiário. (...) e apareceram, desde fevereiro até agora, três estagiários. Mesmo assim, 

ficaram no hotel uma semana.” 

H_A “Eu nunca tive um professor que visitou um estagiário para ver como é que ele 

está fazendo o estágio, eu nunca tive um professor que me ligou questionando um comentário 
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de avaliação de um estagiário. Nunca! E olha que eu tenho convênio com a universidade há 

muitos anos. Muitos estagiários já passaram por aqui e nunca ninguém veio aqui.” 

No momento do debate deste assuntou, ouviu-se um “Não!” de todos os participantes 

concordando que nenhum deles recebeu visita ou acompanhamento da IES local para com os 

estagiários. Fato que causa transtorno aos gestores de hotéis que acabam disponibilizando 

seus próprios funcionários para ensinar as atividades práticas aos alunos e que acabam não 

sabendo definir de quais atividades os estagiários devem participar dentro do dia a dia do 

hotel. Existe também o agravante mencionado: H_A “(...) o fato de muitas instituições 

hoteleiras verem o estágio não como uma oportunidade de formar um bom profissional, vê 

uma oportunidade de reduzir custo.” e H_E “Tem que definir o que é estagiário, né? Muita 

empresa joga o estagiário para cobrir vagas e estagiário não é para isso.”  

Observou-se com muita atenção a atitude tomada, em um determinado período, pelo 

H_A: “(...). Eu fiz uma experiência uma vez, (...). Eu comecei a preencher algumas avaliações 

exatamente iguais, só mudava o nome, para ver se eu era questionado. Eu fiz isso um ano, um 

ano inteiro. (...), eu quis testar a instituição. Mesmo assim, nunca vieram me questionar, ou 

seja, nem lêem a avaliação.” 

Sobre a carga prática dos alunos de Turismo e Hotelaria, as opiniões foram unânimes 

no que diz respeito à importância daquilo que o futuro profissional aprende dentro da IES e o 

que ele aprenderá apenas quando já inserido no mercado de trabalho.  

H_D “(...) os grandes profissionais (...) que são formados em hotelaria (...) fizeram 

curso numa faculdade que tem a carga horária prática alta. (...), eles já sabem a realidade que 

eles procuram. (...). Diferente da faculdade que é só foco em teórica. A faculdade que é só 

teórica, mas foco em administração, o estagiário tinha como expectativa que ele vai trabalhar 

do lado do gestor, ou do gerente geral, (...) não imagina que ele vai repor “copinha de 

andares” ou que ele precisa aprender a fazer uma cama, a prática de hotelaria”. 

H_E “(...), falta para a faculdade [de Londrina] definir mais carga horária (...) de aulas 

práticas (...). Falta muito! E não tem isso. Aula prática em currículo mesmo é pouquíssima. 

(...). Como é que eu vou mandar no mensageiro se eu nunca carreguei uma mala?” Diante da 

citação deste participante, é importante ressaltar o mencionado por Nunes (2008), já inserido 

neste trabalho, sobre a importância do “saber fazer” complementar à informação. 

H_C “(...) contato com a hotelaria, prático, no curso ele [aluno] não tem.” 
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Vários assuntos foram abordados na aplicação do focus group realizado em Londrina-

PR, tais como: 

• Características pessoais: H_A “(...) a gente pensa se a pessoa tem postura. Se ela é 

alinhada, se ela tem boa higiene pessoal. Isso entra na parte do básico. (...).”; H_B 

“(...) tem que ter o prazer em servir, esse é o profissional de hotelaria.”; H_C 

“Iniciativa, atitude.”; H_D “Cuidado na apresentação pessoal. Uma coisa é a 

aparência, né? É a primeira impressão!”;  

• Características profissionais: H_D “(...) experiência profissional com a hotelaria.” 

Todos os outros participantes foram muito vagos nessa questão não sendo possível 

identificar uma resposta direta de cada participante, exceto a já mencionada. 

• Formação acadêmica em Turismo e Hotelaria x experiência profissional sem formação 

no momento da contratação: H_A e H_E “Depende da urgência!”; H_E “(...) Se de 

repente eu preciso para “ontem” é óbvio que eu vou pegar o experiente. Agora se eu 

tenho tempo (...) eu prefiro moldar [referindo-se a ensinar um novo colaborador].”; 

H_D “Formação. Mais do que experiência. (...).”; 

• A compreensão de competência para os gestores de hotéis: H_D “(...) o 

comprometimento é um dos fatores principais para você saber se o funcionário é 

mesmo competente ou não. Porque na hotelaria tem que fazer um pouco mais do que 

foi contratado para fazer.”; H_A “(...) comprometimento.”; H_C “Vestir a camisa.”; 

H_E “Competente é aquele que está la a hora que eu precisar, vai estar lá no momento 

que o hotel precisar. E fazer o algo a mais, o plus.”; 

De acordo com autores como Prahalad & Hamel (1990), Perrenoud (1999), 

Desaulniers (2000), Zarifian (2001), Le Boterf (2003) e Corominas et al. (2006), os gestores 

dos hotéis participantes mencionaram que as competências de seus colaboradores não 

poderiam ser medidas antecipadamente a sua atuação. Todos disseram que, independente do 

cargo, a competência só poderia ser avaliada com a prática do contratado nas atividades do 

hotel. 

No entanto, um dos momentos que mais chamou a atenção na aplicação da 

metodologia, foi a seguinte declaração: 

• H_D “O que acontece aqui [em Londrina] é que estou começando a trabalhar com 

outros cursos (...) para o estágio de hotelaria. Por exemplo, o curso de Administração 
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de Empresas. É que como eu comecei a não ter estagiário de hotelaria, eu comecei a 

buscar mais na administração. Hoje, tem aluno do curso de direito também.” 

O mesmo gestor informou que os poucos estagiários do hotel que cursam Turismo e 

Hotelaria são oriundos de universidade de outras localidades, inclusive do estado de Santa 

Catarina. Os participantes confirmaram a existência de vagas disponíveis no mercado e que, 

atualmente, a demanda por colaboradores é maior do que a oferta.  

Durante o processo de análise dos dados do focus group e justificada por afirmações 

como acima descritas, este estudo tomou como proposta buscar mais informações a respeito 

do tema em outra localidade que possuísse o curso superior de Turismo e Hotelaria. No caso, 

além de Londrina-PR, buscou-se outra região várias vezes citada pelos gestores de hotéis 

participantes do grupo focal como emissora de estagiários para seus estabelecimentos: o 

estado de Santa Catarina. 

Após chegar-se a conclusão da necessidade de confecção de um questionário para 

analisar a opinião dos temas discutidos na primeira etapa da metodologia, decidiu-se aplicar a 

pesquisa com a população dos hotéis de Londrina-PR e Balneário Camboriú-SC. Ambas 

dispõem, hoje, de IES que oferecem o curso superior de Turismo e Hotelaria. 

Cada um dos municípios possui peculiaridades e segmentações turísticas distintas 

(turismo de negócios e eventos e turismo de sol e praia). Tornou-se interessante a busca por 

estudar se existe diferenciação na maneira como os gestores de hotéis de cada município 

reagem à inserção dos alunos no mercado, como eles são avaliados e se os cursos formam os 

profissionais esperados para os tipos diferentes de turismo. 

 

 

3.6 Desenvolvimento da pesquisa quantitativa 

 

 

A análise dos dados consiste no processo de dar sentido ao que foi coletado. Trata-se 

de um procedimento complicado, que envolve tarefas de dedução e interpretação dos dados, à 

procura de significados, entendimentos ou insights que constituem os achados do estudo 

(MERRIAM, 1998). 

Os questionários enviados aos hotéis de Londrina-PR e de Balneário Camboriú-SC, 

uma vez respondidos, mostraram o que é sentido e percebido pelo mercado hoteleiro de 
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ambos os municípios, devidamente representados pelos gerentes. Na organização da base de 

dados gerada com todas as respostas foi utilizado o software Microsoft EXCEL®, de onde as 

matrizes foram exportadas para outro software estatístico, o STATISTICA®. 

A partir do processamento dos dados foi possível obter as informações que permitiram 

avaliar os relacionamentos entre as variáveis (as diferentes questões da enquete) assim como 

as semelhanças entre os diversos hotéis. Para tanto, os dados foram analisados com distintos 

enfoques.  

Inicialmente, com a finalidade de verificar se existiam diferenças significativas nas 

respostas, se consideraram as segmentações por tipo de administração (empresa familiar, rede 

local, rede nacional e rede internacional) para Londrina, cujos dados já haviam sido 

organizados. O mesmo tratamento seria realizado para os dados de Balneário Camboriú-SC. 

No entanto, esta última cidade demonstrou um número ínfimo de hotéis caracterizados como 

de rede internacional e isso acabou gerando dificuldade, ou praticamente a impossibilidade, 

de comparação entre os tipos de administração. Os mesmos foram, então, considerados e 

divididos apenas como “familiar” e “rede” para que pudesse ser realizada a análise entre as 

duas localidades e seus respectivos hotéis. 

Como era de interesse trabalhar as questões de maneira conjunta foram escolhidas 

metodologias multivariadas que, de acordo com Pereira (1999), são aquelas abordagens 

analíticas que consideram simultaneamente o comportamento de múltiplas variáveis.  

Por outra parte, como é a finalidade com a qual se processam os dados a que define a 

eleição do modelo mais apropriado e, sendo os modelos exploratórios muito menos restritivos 

que os confirmatórios, no presente estudo escolheram-se algumas técnicas exploratórias 

pertencentes ao modelo fatorial.  

Quando os atributos considerados foram de natureza qualitativa se utilizou a análise de 

correspondências, que é realizada a partir das freqüências com que as categorias ou 

modalidades das variáveis se apresentam e a métrica usada é a distância qui-quadrado (HAIR 

et al., 2005a). Com as variáveis tendo sido medidas de maneira quantitativa foi factível usar 

outras técnicas do modelo, como a correlação canônica entre a importância dada às 

competências para os hotéis e para a formação acadêmica.  

Finalizada a recepção dos questionários preenchidos pelos gestores de hotéis de 

Balneário Camboriú e concluída a montagem do banco de dados foi possível empregar a 

análise discriminante para confirmar se houve diferença entre as percepções dos 

administradores dos hotéis localizados nas duas cidades. Também foram avaliadas as cinco 

competências selecionadas pelos respondentes como as mais importantes desde sua ótica, o 
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que pode definir se houve predominância daquelas relativas à aprendizagem, às relações 

interpessoais, à autonomia ou aos valores. 
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4 ANALISE E TRATAMENTO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 
 

 

Neste capítulo serão tratados e analisados os resultados da pesquisa realizada com o 

objetivo de responder à pergunta central do estudo. No primeiro momento será estabelecido 

um perfil dos participantes da pesquisa quantitativa, ou seja, dos respondentes dos 

questionários encaminhados aos hotéis de Londrina-PR e Balneário Camboriú-SC. 

 

 

4.1 Características dos respondentes dos questionários. 

 

 

 Os questionários foram elaborados com o intuito de estabelecer características próprias 

aos seus respondentes e poder levantar quem são as pessoas responsáveis pela administração 

dos hotéis pesquisados. 

 Mais uma intenção da pesquisa foi conhecer aquilo que tais administradores percebem, 

dia a dia, dos alunos e egressos da graduação de Turismo e Hotelaria de suas respectivas 

regiões; como essas relações são estabelecidas entre coordenação de graduação e hotéis; o 

preparo dos estagiários; o conhecimento adquirido em sala de aula pelos egressos; dos modos 

de contratação de colaboradores; da importância dada pelos gestores de hotéis em empregar 

novos profissionais recém-formados e como se estabelece a relação entre universidade e 

mercado de trabalho. 

 O Apêndice D deste trabalho mostra o resumo dos percentuais obtidos depois de 

realizada a tabulação dos questionários (Apêndice B) respondidos por 32 hotéis da cidade de 

Londrina-PR e 47 hotéis de Balneário Camboriú-SC. É importante ressaltar que os 

questionários foram aplicados em Londrina pela própria pesquisadora e em Balneário 

Camboriú foram divididos entre a mesma e duas pessoas que auxiliaram na coleta dos dados 

dos hotéis que não os responderam por endereço eletrônico. 

As questões abordadas na tabulação excluem as de números 21 e 22, pois as mesmas 

receberão, posteriormente, uma abordagem estatística diferenciada. Tais questões geraram o 

pilar de sustentação com relação às competências abordadas durante todo o discurso desta 

pesquisa e terão tratamento exclusivo durante o decorrer da dissertação. 
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O perfil dos respondentes dos questionários distribuídos em Londrina-Pr e Balneário 

Camboriu-SC, respectivamente agora denominadas LDB e CBW9, foram estabelecidos 

através dos percentuais dos questionários tabulados. Os maiores respondentes foram os 

gerentes gerais dos estabelecimentos hoteleiros das duas cidades (LDB 47% - CBW 28%), 

seguidos em segundo lugar pelos gerentes de hospedagem (LDB 19%) e empatados entre os 

proprietários e Recursos Humanos (13%) em CBW. 

A maioria (LDB 56% - CBW 51%) possui ensino superior completo, sendo os de 

Londrina (34%) formados em Turismo e Hotelaria e, empatados em primeiro lugar em 

Balneário Camboriú, (17%) Psicologia e Turismo e Hotelaria. Nesse último caso, foram 

seguidos pela formação de Administrador (15%). 

Como são várias as matrizes para classificação hoteleira e os atuais estabelecimentos 

não são obrigados a seguir somente uma delas, ficou a critério dos respondentes classificar o 

seu hotel. Em Londrina, a maioria ficou sendo reconhecida como Econômico (19%), seguidos 

da categoria 2 estrelas (16%). Em Balneário Camboriú o primeiro lugar ficou com a 

classificação 3 estrelas (23%) e em segundo lugar a categoria Turística (17%). 

Para ambas as cidades, foi possível perceber que o principal meio de contratação de 

novos colaboradores (questão 1) utilizado pelos gestores de hotéis é a análise de currículos 

que são encaminhados através de email ou deixados diretamente no hotel. A segunda posição 

é ocupada pela indicação realizada pelas pessoas que já são colaboradores do hotel.  

 No momento da contratação de um novo colaborador (questão 20), a característica que 

é mais levada em consideração é a experiência profissional na área (LDB 88% - CBW 91%). 

 A possibilidade de realizar as contratações através dos estagiários e das graduações de 

Turismo e Hotelaria ocupa, respectivamente, o quarto e quinto lugares na preferência dos 

administradores dos hotéis. No entanto, isso acaba por ir de encontro à questão 5, onde 59% 

dos entrevistados de Londrina responderam que não consideram importante a graduação em 

Turismo e Hotelaria no momento da contratação. 

 No que diz respeito aos colaboradores já efetivados (questões 2 e 3), percebeu-se que 

mesmo que Londrina e Balneário Camboriú possuam IES que disponibilizem estagiários e 

egressos para o mercado hoteleiro, existe uma grande diferença na absorção desses 

colaboradores. Os hotéis de Londrina empregam mais de um aluno ou egresso em uma média 

de 56% dos estabelecimentos pesquisados. Já Balneário Camboriú, em sua maioria, não 

                                                 
9 Abreviações de acordo com o Código IATA também conhecido como identificador de localização.  Trata-se de 
um código de três letras que designa vários aeroportos ao redor do mundo, definido pela International Air 
Transport Association (IATA). 
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possui alunos de Turismo e Hotelaria em seu quadro de colaboradores e a quantidade de 

estabelecimentos que não possui egresso algum em seu quadro funcional é de 47%. Isso tudo 

mesmo tendo sido considerado, na questão 5, que a graduação em Turismo e Hotelaria é 

importante na hora da contratação (79%). 

 Se relacionarmos as percepções expostas pelos gestores de hotéis de Londrina e 

Balneário Camboriú com relação direta aos cursos superiores de Turismo e Hotelaria de suas 

regiões, é minoria o número de estagiários que estão inseridos no mercado hoteleiro que não 

sejam da área (questão 13).  

Não obstante, “às vezes” (LDB 59% - CBW 49%) os estágios são buscados sem a 

intermediação das universidades (questão 14) e um dos fatores mais importantes, a visita de 

coordenadores de estágio (questão 15) com a finalidade de acompanhar o processo junto dos 

gestores “jamais” acontece (LDB 44% - CBW 49%).  

Talvez a falta maior que essa comunicação constante entre gestores dos hotéis e as 

universidades gere, através de seus coordenadores de estágio, é a descrença do mercado de 

trabalho com relação a um diferencial entre os profissionais de outras áreas ou mesmo os que 

não possuam curso superior e os alunos e egressos das graduações de Turismo e Hotelaria. 

As duas cidades pesquisadas (LDB 78% - CBW 66%) tem a “certeza” de que o 

processo de treinamento (questão 6) é o mesmo entre os alunos e egressos de Turismo e 

Hotelaria e os outros colaboradores e que o tempo de preparo é “igual” para todos (LDB 81% 

- CBW 60%). 

Com relação a formação universitária (questão 17), Londrina menciona que “talvez” 

(53%) as pessoas graduadas em Turismo e Hotelaria recebam uma formação adequada. Em 

Balneário Camboriú, apesar da opção “talvez” também ter sido dada como maioria das 

escolhas (49%), o percentual é bem aproximado a resposta positiva (47%) sobre a formação. 

No entanto, Londrina e Balneário Camboriú (53% e 51%, respectivamente) acham que 

a carga de aulas práticas é parcialmente adequada (questão 18) e que a adaptação das 

disciplinas (questão 23) com a realidade do mercado hoteleiro seria “muito significativa” 

(59% e 49%). A respeito de uma nova metodologia de ensino nos cursos de Turismo e 

Hotelaria (questão 25) com ênfase em uma maior participação do aluno na solução de 

situações-problemas do cotidiano do mercado hoteleiro, Londrina respondeu que seria “muito 

significativo” (69%) para o desenvolvimento do curso e Balneário Camboriú respondeu que 

seria “significativo” (57%). 
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4.2 Análise de dados 

 

 

Durante o levantamento bibliográfico realizado para dar estrutura e cunho científico a 

este estudo não foi encontrada pesquisa anteriormente realizada tomando como base as 

cidades de Londrina-PR e Balneário Camboriú-SC. Em nenhum momento obteve-se prova 

científica que os administradores de hotéis tivessem sido questionados sobre a percepção que 

possuíam a respeito dos novos colaboradores (e profissionais) que as Universidades de suas 

respectivas regiões colocavam no mercado através do curso de Turismo e Hotelaria. Desta 

forma, identificou-se a necessidade de divulgar os resultados obtidos através de uma pesquisa 

realizada com os gestores de hotéis das cidades de Londrina e Balneário Camboriú, ambas 

possuidoras de IES com a graduação em Turismo e Hotelaria. 

A pesquisa foi preparada com a finalidade de gerar mais informações, referente a 

população de hotéis das cidades já mencionadas, e descrever quais as características 

apontadas pelos administradores de hotéis como competências necessárias aos estagiários e 

egressos. 

Optou-se por realizar o estudo em duas cidades que possuíssem a graduação 

especificamente em Turismo e Hotelaria para que fosse possível verificar a existência de 

diferenças entre as percepções já que cada município possui características turísticas distintas. 

Para que tais comparações fossem possíveis de serem estabelecidas, foi usada a 

questão 21, do referido questionário (Apêndice B), onde os administradores ressaltaram o 

grau de importância das habilidades/competências descritas tanto para o hotel quanto para a 

formação acadêmica. Também se utilizou a questão 22, onde foi solicitado que os gerentes 

colocassem em ordem de importância as habilidades/competências mais significativas para o 

conceito de administração dos seus empreendimentos hoteleiros. As questões 21 e 22 foram 

adaptadas do questionário utilizado no Projeto Tuning10 para América Latina.  

O Projeto Tuning para América Latina (TUNING AL) surgiu em um contexto de 

intensa reflexão acerca da educação superior tanto no nível regional como internacional. O 

Projeto vinha sendo uma experiência exclusiva aplicada na Europa com a participação de 

mais de 135 universidades européias que, desde o ano de 2001, continuam levando adiante 

um intenso trabalho a favor da criação do Espaço Europeu de Educação Superior.  

                                                 
10 Disponível em http://www.relint.deusto.es/TUNINGProject/spanish/doc_fase1/Tuning_Educational_13.pdf. 
Acesso em: Abril, 2009. 
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Em 2002, durante a IV Reunião de Seguimento do Espaço Comum de Ensino Superior 

da União Européia, América Latina e o Caribe (UEALC), na Cidade de Córdoba (Espanha), 

os representantes da América Latina que participaram do encontro, depois de ouvir a 

apresentação dos resultados da primeira fase do Tuning, visaram à idéia de pensar um projeto 

similar para América Latina. Surgiu, então, um projeto que foi apresentado por um grupo de 

universidades européias e latino-americanas à Comissão no final de 2003. (PERES, 2006) 

O primeiro trabalho realizado pelos participantes do arranjo inicial de instituições e 

pessoas (62 Universidades de 4 áreas de conhecimento) foi dedicado ao estudo das 

competências genéricas das respectivas áreas, objetivo alcançado anteriormente pelo Tuning 

Europeu.  

Atualmente, o TUNING AL é integrado por representantes de 120 Universidades de 

18 Países e contempla mais oito áreas de conhecimento. Os Centros Nacionais TUNING são 

de responsabilidade dos Ministérios de Educação de cada um dos Países, e no Brasil, está a 

cargo da Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação. 

Os objetivos do projeto são: 

• Contribuir ao desenvolvimento de titulações facilmente comparáveis e compreensíveis 

de forma articulada em toda América Latina; 

• Impulsionar, em escala latino-americana, um importante nível de convergência da 

educação superior em determinadas áreas temáticas por meio de definições em 

comum, produto de resultados profissionais e de aprendizado;  

• Desenvolver perfis profissionais em termos de competências genéricas e relativas a 

cada área de estudos incluindo destrezas, conhecimentos e conteúdo das áreas 

temáticas que são incluídas no projeto; 

• Facilitar a transparência nas estruturas educativas e impulsionar a inovação através da 

comunicação de experiências e a identificação de boas práticas;  

• Criar redes capazes de apresentar exemplos de práticas eficazes, estimularem a 

inovação e a qualidade por meio da reflexão e do intercâmbio mútuos;  

• Desenvolver e trocar informação relativa ao desenvolvimento dos currículos nas áreas 

selecionadas e criar uma estrutura curricular modelo expressada por pontos de 

referência para cada área, promovendo o reconhecimento e a integração latino-

americana de titulações; 

• Criar pontes entre as universidades e outras entidades apropriadas e qualificadas para 

produzir convergência nas áreas das disciplinas selecionadas. 
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Os resultados gerados pelo TUNING AL são documentos que contenham a 

identificação de competências genéricas para as titulações universitárias na América Latina e 

de competências específicas para cada área temática. Também se geram fóruns de discussão e 

debate da realidade da educação superior na América Latina. 

De acordo com TUNING AL (2009), o projeto tem quatro grandes linhas de trabalho: 

• Linha 1 – Competências (genéricas e específicas). 

Com relação às competências genéricas, trata-se de identificar atributos 

compartilhados que pudessem ser gerados em qualquer titulação e que são 

considerados importantes pela sociedade. Existem certos atributos como a capacidade 

de aprender, a capacidade de análise e síntese que são comuns a todas ou quase todas 

as titulações. 

Alem de analisar as competências genéricas, serão trabalhadas aquelas competências 

que se relacionam com cada área temática. Essas competências são cruciais para 

qualquer titulação porque estão especificamente relacionadas com o conhecimento 

concreto de uma área temática. São conhecidas também como destrezas e 

competências relacionadas com as disciplinas acadêmicas e são as que conferem 

identidade e consistência a qualquer programa.  

• Linha 2 - Enfoques de ensino, aprendizado e avaliação. 

É trabalhada em profundidade a tradução das competências tanto genéricas como 

específicas em atividades dentro do processo de ensino, aprendizado e avaliação. Para 

isso será preparada uma série de materiais que permitam visualizar quais serão os 

métodos de ensino, aprendizado e avaliação mais eficazes para o logro dos resultados 

do aprendizado e as competências identificadas. Cada estudante deve experimentar 

uma variedade de enfoques e ter acesso a diferentes contextos de aprendizado, 

qualquer que seja a sua área de estudo. 

• Linha 3 – Créditos acadêmicos. 

Nesta linha será levada adiante uma intensa reflexão acerca da vinculação das 

competências com o trabalho do estudante, a sua medida e conexão com o tempo 

calculado em créditos acadêmicos. 

• Linha 4 – Qualidade dos programas. 

A presente linha assume que a qualidade é uma parte integrante do desenho do 

currículo baseado em competências, o que resulta fundamental para ser articulada com 

as outras linhas expostas. Se um grupo de acadêmicos deseja elaborar um programa de 
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estudos ou redefini-lo, necessita um conjunto de elementos para oferecer qualidade a 

esses programas e titulações. 

De acordo com o estudo de Maura & Tirados (2008) que considera o aluno como 

pessoa que se constrói no processo de aprendizagem profissional, faz-se necessária a inter-

relação entre competências genéricas e específicas no processo de formação profissional 

universitária. Baseando-se nisso, as autoras levantaram as reflexões de um grupo de docentes 

e egressos universitários, bolivianos e cubanos, sobre a importância das competências e seu 

desenvolvimento no contexto universitário. 

Já no estudo realizado por Nelson & Dopson (2001) os resultados obtidos geraram 

quatro tabelas que mostraram a importância das habilidades classificadas de acordo com a 

pontuação média dos respondentes e da amostra total. Uma delas, a utilizada para demonstrar 

a importância dada pelos gestores de hotéis foi adaptada, Quadro 4, para explanar sobre as 

percepções destes. 

Os autores utilizaram umas escala de importância de cinco pontos, onde: 4 = 

“extremamente importante” (média calculada entre 3,5 e 4); 3 = “muito importante” (média 

calculada entre 2,5 e 3,49); 2 = “pouco importante”(média calculada entre 1,5 e 2,49); 1 = 

“importante” (média calculada entre 0,5 e 1,49) e 0 = “sem importância” (menor que 0,5). 

Quadro 3 Nível de importância das habilidades/competências para os gestores de hotel 
(CONTINUA) 

Habilidade/Competência 
Nível de Importância 
Executivos de Hotéis 

Identificar e resolver problemas gerenciais 

Extremamente 
Importante 

Demonstrar liderança 
Controlar custos de forma eficiente 

Desenvolver relações positivas com os clientes 
Adaptar a empresa para atender às necessidades dos clientes 
Treinar e preparar colaboradores 
Administrar situações de crise 
Resolver problemas dos clientes 
Desenvolver relações positivas com os colaboradores 
Demonstrar boa capacidade de comunicação oral e escrita 
Usar pensamento crítico para tomar decisões 

Muito Importante 

Demonstrar aparência e conduta profissional 
Administrar o estresse profissional; 
Gerenciar e desenvolver pessoas 
Facilitar o trabalho de e em equipes 
Analisar relatórios financeiros e gerenciais 
Usar a ética para tomar decisões 
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Quadro 3 Nível de importância das habilidades/competências para os gestores de hotel 
(CONTINUAÇÃO) 

Habilidade/Competência 
Nível de Importância 
Executivos de Hotéis 

Capacidade de delegar 
Muito Importante Tomar decisões em termos de desenvolvimento imobiliário 

Aumentar e gerenciar budget 
Gerenciar a força de trabalho 

 
 
 
 
 

Importante  
 
 
 
 
 

 

Gerar idéias criativas e inovadoras 
Desenvolver e implementar planos estratégicos 
Trabalhar bem com seus pares 
Negociar de maneira eficaz 
Empregar técnicas no campo de gerenciamento 
Equilibrar vida pessoal e profissional 
Desenvolver empregabilidade (aprender a aprender) 
Usar adequadamente sistemas gerenciais hoteleiros,  
sistemas de contabilidade, marketing, recepção, etc 
Demonstrar paciência com os outros 
Promover mudanças 
Demonstrar competências para apresentações 
Identificar mercados-alvo 
Usar adequadamente editores de texto, planilhas eletrônicas e 
bancos de dados 
Planejar e antecipar as necessidades de pessoal e 
desenvolver escalas; 
Conduzir avaliações eficientes de performance; 
Analisar e determinar a localização de empreendimentos 
Administrar e solucionar problemas e reclamações 
Usar técnicas eficientes de vendas 
Projetar receitas 
Desenvolver um plano de marketing 
Usar computadores para conseguir e analisar informações 
Desenvolver e cultivar um ambiente diversificado 
Administrar reuniões 
Conduzir entrevistas de seleção 
Usar adequadamente multimídia, internet e e-mail 
Lidar com a cultura e ética corporativas 
Usar técnicas de relações públicas 
Desenvolver memorandos, agendas e relatórios; 
Usar técnicas promocionais 
Recuperar dados pela contabilidade 
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Quadro 3 Nível de importância das habilidades/competências para os gestores de hotel 
(CONCLUSÃO) 

Habilidade/Competência 
Nível de Importância 
Executivos de Hotéis 

Coordenar e analisar pesquisas de marketing Importante 
 

Desenvolver estratégias de merchandising; 
Analisar oportunidades de investimento 

Fonte: Adaptado de Nelson e Dopson (2001). 
 

Conforme demonstrado, nenhum dos gestores dos hotéis pesquisados por Nelson e 

Dopson (2001) relacionou quaisquer das habilidades/competências como menos do que 

importante. 

Com base nos resultados do estudo dos autores mencionados, demonstrou-se que 

existe grande variação naquilo que a indústria hoteleira, através de seus executivos, acha 

importante. E, talvez isso, devido ao fato do mercado hoteleiro ser composto de características 

distintas. 

Diante destes aspectos, a pesquisadora optou por comparar o quadro anteriormente 

descrito com as habilidades/competências relacionadas nos questionários aplicados em 

Londrina-PR e Balneário Camboriú-SC. A finalidade foi verificar se haveria semelhança entre 

ambos os estudos. 

No entanto, quando aplicados, os questionários distribuídos por esta pesquisadora 

solicitavam aos administradores hoteleiros que avaliassem a importância das 

habilidades/competências diante de dois pontos de vista distintos: para o hotel e na formação 

acadêmica.  

Primeiramente, realizou-se a equiparação das escalas de importância que se fizeram 

necessárias, pois a utilizada por Nelson & Dopson (2001) foi de 5 e a desta pesquisa foi de 6.  

Chegou-se aos seguintes valores que permitiram igualar os graus de importância concedidos 

pelos gestores hoteleiros de Londrina-PR e Balneário Camboriú-SC:  “extremamente 

importante” = média calculada entre 5,375 e 6; “muito importante” = média calculada entre 

4,125 e 5,374; “importante” = média calculada entre 2,875 e 4,124; “pouco importante” = 

média calculada entre 1,625 e 2,874 e  “sem importância” = média calculada entre 1 e 1,624. 

Após serem tomados os devidos cuidados para que os quadros pudessem ser 

comparados, obtivemos Quadro 4: 
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Quadro 4 Nível de importância das habilidades/competências para os gestores de hotel de 
LDN e CBW (CONTINUA) 

Habilidade/Competência 

Nível de Importância 
Londrina-PR Baln. Camboriú-SC 

Hotel Formação Hotel Formação 
Acadêmica Acadêmica 

Capacidade a aplicar Extremamente Importante Extremamente Importante 
os conhecimentos na prática 
Conhecimentos da profissão Extremamente Importante Extremamente Importante 
Comunicação oral e escrita Extremamente Importante Extremamente Importante 
Capacidade de aprender Extremamente Importante Extremamente Importante 
Capacidade de resolver problemas Extremamente Importante Extremamente Importante 
Trabalho em equipe Extremamente Importante Extremamente Importante 
Compromisso ético Extremamente Importante Extremamente Importante 
Preocupação com a qualidade Extremamente Importante Extremamente Importante 
Motivação Extremamente Importante Extremamente Importante 
Conhecimentos gerais básicos  Extremamente Importante Muito Imp. Ext. Imp. 
Criatividade Extremamente Importante Muito Imp. Ext. Imp. 
Tomada de decisões Extremamente Importante Muito Importante 
Capacidade de trabalhar em equipe 
multidisciplinar Extremamente Importante Muito Imp. Ext. Imp. 

Capacidade de análise Muito Importante Muito Importante 
Planejamento e gestão de tempo Muito Importante Muito Importante 
sobre a área de estudo 
Liderança Muito Importante Muito Importante 
Interesse por buscar informações  Muito Importante Muito Importante 
diferentes e de outras culturas 
Iniciativa e espírito empreendedor Muito Importante Muito Imp. Ext. Imp. 
Conhecimento de outro idioma Importante Ext. Imp. Muito Importante 
Habilidades de pesquisa Importante Muito Imp. Muito Importante 
Capacidade para adaptar-se a novas 
situações Ext. Imp. Muito Imp. Muito Importante 

Habilidades interpessoais Muito Imp. Ext. Imp. Muito Importante 
Habilidade para trabalhar  Importante Muito Imp. Muito Importante 
em um contexto internacional 

Conhecimento de culturas  
de outros países 

Importante Muito Imp. Muito Importante 

Habilidade para trabalhar  Importante Muito Imp. Muito Importante 
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Quadro 4 Nível de importância das habilidades/competências para os gestores de hotel de 
LDN e CBW (CONCLUSÃO) 

Habilidade/Competência 

Nível de Importância 
Londrina-PR Baln. Camboriú-SC 

Hotel Formação Hotel Formação 
Acadêmica Acadêmica 

Habilidades básicas de uso de 
computadores e softwares 

Muito Imp. Ext. Imp. Muito Imp. Ext. Imp. 

Capacidade de comunicar-se com  
Ext. Imp. Muito Imp. 

Ext. Imp. Muito Imp. 
pessoas que não tem a mesma formação 
de forma independente 
Gestão de projetos Importante Muito Imp. Importante Muito Imp. 

Fonte: Questionário aplicado 

 

 

4.2.1 Agrupamento das competências genéricas 

 

 

Como forma de possibilitar a comparação das respostas dadas pelos gestores das duas 

localidades pesquisadas, ocorreu o agrupamento das competências genéricas, Quadro 5, 

baseando-se no exemplo já aplicado por Maura & Tirados (2008). 

Quadro 5 Agrupamento de competência (CONTINUA) 
Grupo de competências relativas à aprendizagem 
Capacidade de análise 
Capacidade a aplicar os conhecimentos na prática 
Planejamento e gestão de tempo 
Conhecimentos gerais básicos sobre a área de estudo 
Conhecimentos da profissão 
Habilidades de pesquisa 
Capacidade de aprender 
Habilidade para buscar informações 
Capacidade de resolver problemas 
Grupo de competências relativas às relações interpessoais 
Comunicação oral e escrita 
Conhecimento de outro idioma 
Habilidades básicas de uso de computadores e softwares 
Trabalho em equipe 
Habilidades interpessoais 
Liderança 
Habilidade para trabalhar em um contexto internacional 
Capacidade de trabalhar em equipe multidisciplinar 
Capacidade de comunicar-se com pessoas que não tem a mesma formação 
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Quadro 5 Agrupamento de competência (CONCLUSÃO) 
Grupo de competências relativas à autonomia 
Capacidade crítica e autocrítica 
Capacidade para adaptar-se a novas situações 
Criatividade 
Habilidade para trabalhar de forma independente 
Tomada de decisões 
Gestão de projetos 
Grupo de competências relativas aos valores, motivação e empreendedorismo. 
Iniciativa e espírito empreendedor 
Compromisso ético 
Preocupação com a qualidade 
Motivação 
Interesse por buscar informações diferentes e de outras culturas 
Fonte: Adaptado de Maura & Tirados (2008) 
 

 

4.3 Análise estatísticas dos dados levantados. 

 

 

De acordo com Labes (1998), a estatística utilizada, basicamente, nesta pesquisa, trata-

se da estatística indutiva: àquela que procura levar o pesquisador à previsões baseadas nos 

dados levantados. 

Para a análise dos dados foram determinados testes não-paramétricos – TNP11 – onde, 

inicialmente, foram ordenados os dados em ordem crescente para os quais se atribuíram 

postos (“ranks”) aos valores ordenados utilizando, assim, a comparação de duas amostras 

independentes através dos Testes de Mann-Whitney12. 

Utilizando o Teste de Kruskal-Wallis��, que substitui a Análise de Variância quando 

esta não pode ser utilizada por não cumprir alguns dos seus pressupostos, foram comparadas 

as importâncias dadas pelos gerentes às competências nas duas localidades pesquisadas (LDB 

e CBW), segundo os tipos de administração familiar (F) e rede (R) e dos pontos de vista da 

organização (H) e da formação acadêmica (F). Quando não foi aceita a igualdade na 

comparação múltipla utilizou-se o teste de Dunn para as comparações em pares (ZAR, 1996) 
                                                 
11 Testes não-paramétricos são menos restritivos que os paramétricos e utilizados quando não se cumprem os 
pressupostos destes últimos. Baseiam-se na ordenação dos dados e a comparação de seus pontos. (DOWNING & 
CLARK, 1999) 
12 Requer que as duas amostras sejam independentes e medidas em escala qualitativa ordinal ou quantitativa. Os 
dados são reunidos num único conjunto que é ordenado e transformado em postos, utilizados no cálculo da 
estatística U. (DOWNING & CLARK, 1999) 
13 Não exige homogeneidade das variâncias, nem que as amostras tenham sido tomadas ao acaso ou tenham 
distribuição normal. As amostras devem ser independentes e medidas nas escalas ordinal, intervalar ou de razão, 
tomadas na mesma ou em diferentes populações. (MORCILLO, 2004) 



62 
 

O teste apresentou significância, ou seja, p < 0,05, somente no caso das somas do 

grupo MVE como pode ser constatado através do Quadro 6. 

Quadro 6 Comparação do grupo MVE entre tipos de administrações, pontos de vista e 
localidades pesquisadas: 

Comparações Diferença SE Q Conclusão 

CBW_R vs. LDB_R 28,2 2,676322 10,52662 Diferentes 

CBW_R vs. LDB_F 11,5 3,485685 3,310479 Diferentes 

CBW_R vs. CBW_F 22,7 5,617574 4,047883 Diferentes 

LDB_R vs. LDB_F 16,6 3,425395 4,855887 Diferentes 

LDB_R vs. CBW_F 5,4 4,988041 1,089272 Iguais 

LDB_F vs. CBW_F 11,2 4,782782 2,341734 Iguais 
Fonte: Questionários aplicados. 
 

As conclusões obtidas foram: 

1. Os gerentes dos hotéis de rede de CBW e de LDB (CBW_R vs. LDB_R) tem 

percepções diferentes quanto à dimensão de MVE com relação à formação; 

2. Os gerentes dos hotéis de rede de CBW quando comparados com os gerentes de hotéis 

familiares de LDB (CBW_R vs. LDB_F) tem percepções diferentes quanto a 

dimensão de MVE com relação à formação; 

3. Os gerentes dos hotéis de rede de CBW quando comparados aos gerentes de hotéis 

familiares de CBW (CBW_R vs. CBW_F) tem percepções diferentes quanto a 

dimensão de MVE com relação à formação; 

4. Os gerentes de hotéis de rede de LDB comparados com os gerentes de hotéis 

familiares de LDB (LDB_R vs. LDB_F) tem percepções diferentes quanto a 

dimensão de MVE com relação à formação; 

5. Os gerentes de hotéis de rede de LDB comparados com os gerentes de hotéis 

familiares de CBW (LDB_R vs CBW_F) tem percepções iguais quanto a dimensão de 

MVE com relação à formação; 

6.  Os gerentes de hotéis familiares de LDB comparados com os gerentes de hotéis 

familiares de CBW (LDB_F vs. CBW_F) tem percepções iguais quanto a dimensão de 

MVE com relação à formação. 

De acordo com a aplicação do teste de Mann-Whitney, foi detectada diferença nas 

percepções dos gerentes, tanto dos hotéis de administração familiar como nos de rede, quando 
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referidos aos grupos Aprendizagem e Motivação-Valores-Empreendedorismo do ponto de 

vista da formação universitária.  

A questão 22 do questionário aplicado solicitou que os gestores de hotéis colocassem, 

por ordem de maior importância, conforme as suas percepções, cinco das 

habilidades/competências descritas na questão 21 onde foram, anteriormente, atribuídas notas 

(de 1 a 6) conforme o valor de cada uma percebido pelo gestor. 

A tabulação dessas cinco habilidades/competências selecionadas foi observada de 

forma separada entre as cidades de Londrina-PR e de Balneário Camboriú-SC. 

Posteriormente, foram segmentadas pelo tipo de administração dos hotéis participantes (R – 

rede; F – familiar) e caracterizado para saber se haviam diferenças entre as opções feitas por 

cada um. Foram considerados os seguintes pontos: 

• As cinco habilidades/competências mais importantes para os gestores de hotéis de 

administração familiar (CBW e LDB); 

• As cinco habilidades/competências mais importantes para os gestores de hotéis de 

administração de rede (CBW e LDB); 

• A área de competência (Autonomia; Aprendizagem; Relações Interpessoais e 

Motivação, Valorização e Empreendedorismo) mais relevante para os gestores de 

hotéis de administração familiar (CBW e LDB); 

• A área de competência (Autonomia; Aprendizagem; Relações Interpessoais e 

Motivação, Valorização e Empreendedorismo) mais relevante para os gestores de 

hotéis de administração de rede (CBW e LDB); 

• Síntese das médias totais por cidade pesquisada. 

Quadro 7 As cinco habilidades/competências mais importantes para os gestores de hotéis de 
administração familiar – Londrina-PR. 
Importância Habilidade/Competência Grupo 

1º Conhecimentos da profissão Aprendizagem. 

2º 

Conhecimentos da profissão Aprendizagem. 

Preocupação com a qualidade Motivação–Valores–Empreendedorismo. 

Motivação Motivação–Valores–Empreendedorismo. 

3º Capacidade de resolver problemas Aprendizagem. 

4º Capacidade de resolver problemas Aprendizagem 

5º 
Tomada de decisões. Autonomia 

Motivação. Motivação–Valores–Empreendedorismo. 

Fonte: Questionários aplicados 
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Com relação aos dados acima dispostos, é importante ressaltar a importância das 

habilidades/competências “conhecimento da profissão” e “capacidade de resolver problemas” 

que se repetem em posições distintas. Isso vem comprovar, conforme relatado no focus group 

aplicado em Londrina-PR, a busca de colaboradores que já possuam conhecimento na área da 

atividade possibilitando a agilidade do hotel sem que seja necessária a interferência de outros 

colaboradores ou mesmo da gerência para a solução de problemas com os hóspedes. 

O “conhecimento da profissão” pode ser desenvolvido dentro da formação acadêmica 

com a participação constante do mercado de trabalho, neste caso os hotéis, em parceria com 

as universidades possuidoras da graduação de Turismo e Hotelaria. Existe, dessa maneira, a 

possibilidade de poder oferecer aos graduandos maiores informações com relação aos dados 

gerados diariamente no mercado de hospedagem. 

É exatamente essa convivência com o mercado hoteleiro que poderá possibilitar ao 

graduando a “capacidade de resolver problemas”, pois terá maior contato com a realidade do 

ambiente.  

Quadro 8 As cinco habilidades/competências mais importantes para os gestores de hotéis de 
administração familiar – Balneário Camboriú-SC. 
Importância Habilidade/Competência Grupo 

1º Compromisso ético. Motivação–Valores–Empreendedorismo. 

2º Compromisso ético. Motivação–Valores–Empreendedorismo. 

3º 

Trabalho em equipe. Relações Interpessoais. 

Capacidade de trabalhar em 

equipe multidisciplinar. 

Relações Interpessoais. 

4º Capacidade de resolver 

problemas. 

Aprendizagem 

5º Motivação. Motivação–Valores–Empreendedorismo. 

Fonte: Questionários aplicados 
 

Em Balneário Camboriú-SC percebe-se que não existe concordância entre a maioria 

das habilidades/competências escolhidas pelos gestores de hotéis cuja administração é 

familiar se comparada às escolhas de Londrina-PR. A primeira e terceira escolhas são 

distintas tanto com relação às atividades quanto aos grupos a que elas pertencem. No caso da 

segunda posição, apesar de as escolhas serem relativas ao mesmo grupo, são competências 

diferentes. 

Nesta cidade, os gestores de hotéis familiares valorizam mais o “compromisso ético” e 

o “trabalho em equipe” provavelmente porque possuem uma maior rotatividade em seu 



65 
 

quadro de colaboradores. Habituados a treinar pessoal torna-se muito mais significativo que 

exista um comprometimento com a ética profissional e que as relações interpessoais dentro do 

local de trabalho sejam harmônicas. 

No entanto, a quarta e quinta escolhas (“capacidade de resolver problemas” e 

“motivação”) são semelhantes e demonstram a preocupação com o conhecimento do 

colaborador e os valores que ele agrega. 

Quadro 9 As cinco habilidades/competências mais importantes para os gestores de hotéis de 
administração de rede – Londrina-PR. 
Importância Habilidade/Competência Grupo 

1º Motivação Motivação–Valores–Empreendedorismo. 

2º Conhecimentos da profissão. Aprendizagem. 

3º 
Capacidade de aprender. Aprendizagem. 

Preocupação com a qualidade. Motivação–Valores–Empreendedorismo. 

4º Compromisso ético. Motivação–Valores–Empreendedorismo. 

5º Trabalho em equipe. Relações Interpessoais. 

Fonte: Questionários aplicados 
 

Os administradores de hotéis familiares em Londrina consideram a “motivação” como 

elemento fundamental para o colaborador. É a comprovação de que todas as outras atividades 

inerentes ao hotel serão desenvolvidas de maneira satisfatória. Apesar de ser uma 

característica considerada intrínseca, ela poderá ser desenvolvida dentro da organização do 

currículo dos cursos superiores de Turismo e Hotelaria. 

Nenhuma das habilidades se repete como sendo importantes em posições distintas. 

Apesar de integrar o mesmo grupo de competências, sendo as mais mencionadas as que 

pertencem à motivação-valores-empreendedorismo, as que se caracterizam pela 

aprendizagem, “conhecimento da profissão” e “capacidade de aprender”, também são 

ressaltadas nas primeiras posições. 
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Quadro 10 As cinco habilidades/competências mais importantes para os gestores de hotéis de 
administração de rede – Balneário Camboriú-SC. 
Importância Habilidade/Competência Grupo 

1º Capacidade de aplicar os conhecimentos na prática. Aprendizagem 

2º 
Conhecimentos da profissão. Aprendizagem. 

Tomada de decisões. Relações Interpessoais. 

3º Capacidade de aprender. Aprendizagem. 

4º Trabalho em equipe. Relações Interpessoais. 

5º 

Conhecimentos da profissão. Aprendizagem. 

Tomada de decisões Relações Interpessoais. 

Trabalho em equipe. Relações Interpessoais. 

Capacidade de trabalhar em equipe interdisciplinar. Relações Interpessoais. 

Capacidade de comunicar-se com pessoas que não 

tem a mesma formação. 

Relações Interpessoais. 

Interesse em buscar informações diferentes e de 

outras culturas. 

Motivação–Valores–

Empreendedorismo. 

Fonte: Questionários aplicados 
 

A administração de hotéis de rede é caracterizada por uma menor autonomia com 

relação às atividades desenvolvidas. Provavelmente essa seja uma característica relacionada a 

este tipo de administração já que hotéis, quando pertencentes a uma mesma rede, mesmo que 

em localidades diferentes, tendem a seguir uma padronização com relação aos serviços 

prestados para poder criar uma identidade e fidelizar o cliente. 

Em Balneário Camboriú-SC deu-se uma justaposição entre algumas habilidades 

relacionadas quando comparadas a administração de rede dos hotéis de Londrina sendo que a 

segunda, terceira e quinta posição foram ocupadas, em ambos os municípios, pelas mesmas 

competências. 

As Figuras a seguir procuram apontar quais são os grupos de competências onde se 

encontram as preferências dos administradores de hotéis tanto de Londrina-PR como de 

Balneário Camboriú-SC. 

No primeiro momento, Figura 3, 4, 5 e 6, foram demonstradas a preferência do grupo 

de competências separado por tipo de administração (F – familiar e R – rede). 
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Figura 3 Grau de importância por grupo de competências para os gestores de hotéis de 
administração familiar – Londrina-PR. 
Fonte: Questionários aplicados 
 

 
Figura 4 Grau de importância por grupo de competências para os gestores de hotéis de 
administração familiar – Balneário Camboriú-SC. 
Fonte: Questionários aplicados 
 

Os três primeiros lugares foram ocupados por grupos diferentes nos dois municípios 

onde a pesquisa se deu.  Pode-se perceber que houve semelhança apenas no que diz respeito 

ao grupo relacionado a Autonomia, ocupando o quinto e último lugar na preferência dos 

gestores. O percentual de ambos, neste caso, ficou muito aproximado.  

Nos hotéis com características de administração familiar, tanto em Londrina-PR como 

em Balneário Camboriú-SC, as competências relacionadas a Autonomia que obtiveram maior 

número de considerações dos respondentes foram “”tomada de decisões” e “habilidade para 

trabalhar de forma independente”.  
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No entanto, a ocupação do último lugar pelas habilidades relativas à Autonomia deu-

se porque essas características foram pouco mencionadas como relevantes para os 

respondentes dos questionários. Competências como  e “criatividade” e “gestão de projetos” 

foram mencionadas apenas uma vez, somente no caso de Balneário Camboriú-SC, e ligadas 

aos quarto e quinto lugares respectivamente. 

Já em Londrina-PR, não houve menção às duas competências acima descritas e nem a 

“capacidade crítica e autocrítica”.  

 
Figura 5 Grau de importância por grupo de competências para os gestores de hotéis de 
administração de rede – Londrina-PR. 
Fonte: Questionários aplicados 
 

 
Figura 6 Grau de importância por grupo de competências para os gestores de hotéis de 
administração de rede – Balneário Camboriú-SC. 
Fonte: Questionários aplicados 
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No caso dos hotéis pesquisados que possuíam administração de rede, é possível 

verificar que o segundo lugar (Aprendizagem) e o quinto (Autonomia) equiparam-se em 

relação ao posicionamento na preferência dos gestores. 

Londrina-PR deu prioridade às competências relacionadas a Motivação-Valores-

Empreendedorismo enquanto Balneário Camboriú-SC determinou as Relações Interpessoais 

como retentoras das principais habilidades para o bom desempenho das atividades dos hotéis. 

Novamente, com relação ao grupo Autonomia, houve equiparação dos resultados 

obtidos para os dois centros. Na administração de rede dos pólos pesquisados, este grupo foi 

citado apenas duas vezes e, em nenhum caso, nas duas primeiras posições. 

Isso provavelmente se deve pelas peculiaridades de subordinação que os colaboradores 

possuem com relação a hierarquia do hotel. A competência mais considerada no grupo de 

Autonomia ainda foi a “tomada de decisões” que também pode ser confundida pelos gestores, 

em certos momentos, com a competência “capacidade de resolver problemas”, relacionada 

com o grupo de Aprendizagem, conforme Maura & Tirados (2008). 

 
Figura 7 Síntese das médias totais – Londrina-PR 
Fonte: Questionários aplicados 
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Figura 8 Síntese das médias totais – Balneário Camboriú-SC 
Fonte: Questionários aplicados 

 

Quando consideramos as médias totais de Londrina-PR e Balneário Camboriú-SC fica 

claro a diferença das preferências pelos grupos de competências. Houve uma grande diferença 

no ranking e também no percentual dos mesmos.  

Como já esperado, através das análises anteriores, apenas a Autonomia equiparasse nos dois 

casos e isso se deve a pouca relevância encontrada nas habilidades/competências pertencentes 

a este grupo.  

As características da autonomia provavelmente encontram-se relacionadas, do ponto 

de vista dos gestores, como uma característica que não se aplica durante o desenvolvimento 

das atividades do hotel. A subordinação dos colaboradores impede o incremento de tais 

habilidades que não são procuradas nem sugeridas como significativas pelos administradores, 

tanto de hotéis familiares quanto dos de rede. 

Ao se concluir a tabulação dos dados, verificou-se muitas vezes a necessidade de 

considerar elementos de outras perguntas com nova variável. Isso ocorreu em função das 

respostas recebidas dos gestores mostrarem-se como diferenciadoras ou determinantes das 

causas. 

Essa situação obrigou a pesquisadora a refazer a tabulação dos dados, ou melhor, 

tabular parte dos dados sobre “competências” novamente levando em consideração as novas 

variáveis. 

Os gráficos estatísticos mostraram grande vantagem na análise por demonstrarem os 

resultados de uma forma que pode ser visualmente compreendida. Para a maioria das pessoas, 
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a representação simbólica é mais claramente percebida pela proporcionalidade das figuras ou 

linhas de um gráfico. Assim, tornou-se mais fácil a interpretação dos resultados. 

Para cada grupo de dados que foi demonstrado pelos gráficos estatísticos, foram 

buscados modelos que se apresentassem mais apropriados, dependendo do objetivo e da 

forma como os dados foram calculados.  

Com relação aos cálculos estatísticos, o objetivo desta pesquisadora foi, 

principalmente, obter dados exatos e baseados na cientificidade da análise e, mais além, 

mostrar ao leitor dessa dissertação o conhecimento de sua existência e importância. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

A introdução do ensino superior de Turismo e Hotelaria é resultado da evolução do 

processo de demanda do mercado de trabalho e seu interesse por qualificar a oferta da 

prestação de serviços. Ao mesmo tempo, deve ser considerado o interesse vocacional das 

pessoas que procuram um curso de graduação nessa área.  

Conforme anteriormente exposto neste estudo, confirma-se e concorda-se com a 

menção de Trigo (2005, p. 214) que referencia que a formação profissional em turismo passa 

a existir não no momento em que a atividade foi institucionalizada, com a criação da 

EMBRATUR, mas sim no momento em que a busca por mão de obra especializada foi o 

motivo que fez com que os empresários do setor dessem maior atenção aos profissionais 

ofertados pelas graduações de Turismo e Hotelaria. 

O principal questionamento deste estudo foi compreender a percepção que os gestores 

de hotéis, de Londrina-PR e Balneário Camboriú-SC, possuem dos estagiários e egressos em 

Turismo e Hotelaria das universidade de suas respectivas regiões e a importância dada a 

Formação Baseada em Competências nestas universidades para a melhoria da qualidade dos 

serviços prestados em seus estabelecimentos, ou seja, pelos colaboradores em seus hotéis.  

O resultado da pesquisa de campo permitiu concluir que as competências 

desenvolvidas pelos cursos superiores de Turismo e Hotelaria atendem parcialmente às 

exigências do mercado de trabalho do setor hoteleiro de Londrina-PR e Balneário Camboriú-

SC. Isso no que se refere ao tripé conhecimentos – habilidades e atitudes  necessários para o 

profissional do setor. 

Foi possível verificar, primeiramente através do focus group e posteriormente através 

da tabulação dos questionários aplicados, que os gestores dos hotéis das duas cidades 

consideraram que as universidades que possuíam a graduação nem sempre desenvolviam 

ativamente as trinta habilidades/competências listadas (Apêndice B) na pesquisa. 

Os resultados demonstraram que é muito baixo o índice de inserção de profissionais 

graduados em Turismo e Hotelaria no mercado de trabalho do setor hoteleiro e que não é 

elevado o grau de satisfação que os gestores tem dos egressos e graduados que chegam para 

fazer parte do quadro de colaboradores de seus empreendimentos de hospedagem.  

É extremamente alto o número de entradas, no setor turístico, de profissionais com 

baixo nível de escolaridade. Muitos postos não exigem uma formação superior e ainda 

pudemos verificar que mesmo as funções que exigem graduação são tomadas, muitas vezes, 
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por profissionais de outros cursos. Portanto, supõe-se que os bacharéis em Turismo e 

Hotelaria não estão apresentando diferenciais significativos frente aos demais profissionais. 

Percebeu-se que os dois mercados de trabalho do setor hoteleiro que foram avaliados 

consideraram distintamente como mais importantes as competências referentes aos grupos 

caracterizados como Aprendizagem (40%) em Londrina-PR e Relações Interpessoais 

(32,61%) para Balneário Camboriú-SC. Isso , possivelmente, demonstra que as características 

turísticas diferentes nas duas cidades influenciaram na escolha desigual de competências 

consideradas mais respeitáveis. 

Segundo Fornari (2006), o relatório da Comissão Internacional sobre a Educação – 

UNESCO - para o século XXI, o ensino deve transmitir cada vez mais saberes e propiciar o 

saber-fazer por serem as bases das competências do futuro.  

É insuficiente quando a IES disponibiliza uma experiência de ensino visivelmente 

construída sobre o acúmulo de conhecimentos numa determinada etapa de existência 

individual. Faz-se necessário empregar todas as condições possíveis de atualizar, enraizar e 

enriquecer os conhecimentos adquiridos e de capacitar à adaptação em um mundo profissional 

que vive em constante transformação. 

O mercado de trabalho do setor hoteleiro pesquisado prefere um profissional de 

turismo com um perfil generalista, pelo fato de que esse profissional tem um conhecimento de 

funções variadas, com possibilidades de atuar em diversas áreas e setores. Isso acontece 

porque o turismo e a hotelaria pertencem a uma área de conhecimento multi e interdisciplinar 

que opera dentro de um conjunto que se aplica a diversos segmentos. 

Os gestores dos hotéis pesquisados indicam, para a melhoria da formação acadêmica, a 

questão dos estágios curriculares e uma maior interação entre mercado de trabalho e 

instituições de ensino. Esta última sobressai-se quando inserida no tema da formação baseada 

em competências já que sua metodologia de ensino baseia-se, principalmente, nessa 

característica. Aparece constantemente, entre as percepções dos administradores de hotéis, a 

questão da aproximação entre os dois segmentos (mercado de trabalho e IES) visto que o 

“saber-fazer” está diretamente relacionado a possibilidade de práticas profissionais em 

organizações que sejam parceiras das instituições de ensino.  

Pode ser verificado que os cargos que são ocupados pelos graduandos e egressos em 

Turismo e Hotelaria são os operacionais. Quanto aos cargos de chefia/liderança, verificou-se 

que um profissional que possua as competências exigidas para o desempeno da função pode 

assumir esse cargo, independente da sua formação acadêmica. Notou-se que o caso da 

interdisciplinaridade do setor turístico se reflete na contratação de profissionais com perfis 
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adequados para ocupação dos cargos e não, necessariamente, por serem graduados em 

Turismo e Hotelaria. 

Dentre as principais razões para a alternativa de contratação de profissionais 

graduados em Turismo e Hotelaria ocuparem as vagas disponíveis no mercado de trabalho 

tem-se a experiência profissional anteriormente adquirida na área. Isso acaba por prevalecer 

sobre a formação acadêmica. 

Em ambos os municípios houve a comprovação do pouco contato que as IES possuem 

com os hotéis existentes e pesquisados. Percebeu-se que um número elevado de gestores de 

Balneário Camboriú-SC, mais do que em Londrina-PR, desconhecia as características 

desenvolvidas na formação profissional pelas universidades. Isso pode ser reflexo do baixo 

índice de inserção do profissional de trabalho do setor hoteleiro da cidade. 

Os gestores do mercado hoteleiro esperam profissionais que associem o conhecimento 

teórico e prático, posicionando-se de acordo com as situações com as quais terá de lidar no 

exercício de sua profissão.  

Os cursos de Turismo e Hotelaria deveriam buscar, cada vez mais, priorizar conteúdos 

para o desenvolvimento dos valores necessários, conforme o apontamento dos gestores de 

hotéis, a qualquer pessoa que procure a realização profissional. Por isso é importante essa 

interação entre as coordenações dos cursos da graduação e o mercado de trabalho. 

Por fim, observou-se que os dois pólos turísticos analisados (Londrina-PR e Balneário 

Camboriú-SC) demonstraram que possuem visões distintas sobre as competências 

consideradas importantes, a partir do ponto de vista dos seus respectivos gestores de hotelaria, 

para o sucesso de seus empreendimentos e com relação àquilo que deve ser desenvolvido na 

formação acadêmica. No entanto, suas percepções sobre o convívio entre seus 

empreendimentos e os coordenadores dos cursos de formação superior de Turismo e Hotelaria 

são muito parecidas, levando à comprovação de que uma maior comunicação entre as 

instituições de ensino superior e o mercado de trabalho poderá aumentar a absorção dos 

profissionais.  

A formação universitária do bacharel em Turismo e Hotelaria e sua absorção pelo 

setor hoteleiro das duas cidades deixam lacunas, impedindo, assim, que os profissionais 

graduados na área sejam valorizados pela sua formação. A entrada no mercado de trabalho 

ainda acontece, na maioria das vezes, pela maior adequação do colaborador aos paradigmas 

dos empreendimentos e pelo conhecimento adquirido, anteriormente, em atividades práticas 

desenvolvidas dentro do contexto das atividades hoteleiras. 
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Seria adequado que mais pesquisadores se dedicassem ao estudo da graduação de 

Turismo e Hotelaria e sua confiabilidade diante dos gestores atuantes na área. A finalidade é 

responder aos desafios pertinentes a esse importante setor e que é, cientificamente, pouco 

explorado por investigações. A continuação da pesquisa ajudaria, assim como os segmentos 

do Turismo já o fazem, a compreender as diversidades sócio-econômicas, culturais e 

ambientais existentes.  

Sendo uma atividade de economia crescente, gerando trabalho e renda, o Turismo e 

Hotelaria podem melhorar a qualidade de vida de todos os agentes neles envolvidos. Portanto, 

para isso, faz-se necessário entender a sua diversidade, dos pontos de vista empresariais e 

educacionais, para que se desenvolvam transformações aceitáveis e compatíveis com a 

finalidade de melhor preparar os colaboradores para a atuação no mercado de trabalho. 
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Roteiro estruturado para focus group 
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ROTEIRO ESTRUTURADO PARA FOCUS GROUP 
 
 

1. Modo de contratação. 

• Onde buscar novos funcionários. 

• Quais as características pessoais buscadas na contratação. 

• Quais as características profissionais buscadas na contratação. 

 

2. Treinamento. 

• Diferenciação de treinamento de um bacharel em turismo para um colaborador sem nível 

superior ou com uma formação diferente? 

• Percepção de diferença na execução das atividades pelos func. Bacharéis em turismo e os 

não formados na área. 

 

3. Estagiários. 

• Ligação entre os hotéis e as universidades. 

• Contribuição dos alunos na execução das atividades. 

• Avaliação dos estágios. 

 

4. Preparação dos alunos pela universidade. 

• Opinião. (Adequado? Há diferenciação?). 

• Opinião sobre melhoria/alteração nos cursos superiores de Turismo da região. 

 

5. O que conta mais: a experiência profissional ou a formação? 

6. Verificar a noção de “funcionário competente” entre os participantes. 

7. Conhecimento sobre a formação por competências.  

8. Opinião sobre a formação acadêmica. 
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APENDICE B 
 

Modelo de questionário 
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OPINIÃO DOS HOTÉIS SOBRE OS TURISMÓLOGOS ATUANTES NO 

MERCADO HOTELEIRO. 
 

O presente questionário, que está sendo respondido pelos hotéis das cidades de 

Balneário Camboriú-SC e Londrina-Pr, possui uma série de perguntas relacionadas às 

competências e habilidades que serão importantes para o bom desempenho da profissão de 

turismólogo.  

Seu retorno será valioso no planejamento deste estudo que tem como objetivo levantar 

dados sobre a satisfação dos hotéis em relação aos alunos e graduados do curso de Turismo e 

Hotelaria da região. 

Por favor, responda cada uma das questões. Aponte, em cada indagação, a resposta 

que considere mais oportuna. 

Agradecemos sua colaboração. 

Wanessa Pascoal Yasbick 
wanyasbick@hotmail.com 

 
1. Dentre as opções abaixo apresentadas, qual delas é mais usada pelo seu hotel para a 
contratação de novos colaboradores? Se desejar assinalar mais de uma opção, favor marcar 
por grau de importância. (Ex. 1º - currículos entregues no hotel; 2º Universidades locais de 
Turismo e Hotelaria; 3º... e assim sucessivamente). 
 
A  Currículos entregues diretamente no hotel; 
B  Indicação de outros funcionários; 
C  Indicação de terceiros (pessoas de fora do hotel); 
D  Agência do Trabalhador; 
E  Meios de comunicação (jornal, rádios, email); 
F  Efetivação de estagiários; 
G  Universidades locais de Turismo e Hotelaria; 
H  Universidades locais de outras graduações. 
I  Outros. Quais? 

 

2. Você possui colaboradores efetivados, em seu hotel, que são alunos do curso superior de 
Turismo e Hotelaria em alguma universidade de sua cidade ou da região? 

A  Sim (apenas 1); 
B  Sim (mais de 1); 
C  Não. 
 

3. Dentre os colaboradores efetivados de seu hotel, existem profissionais formados no curso 
superior de Turismo e Hotelaria em alguma universidade de sua cidade ou da região? 

A  Não;  
B  Sim (mais de 1). 
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C  Sim (apenas 1). 
Caso você tenha assinalado NÃO nas questões números 2 e 3, favor passar diretamente 
para questão número 5. 
 
4. Indique, no quadro abaixo, o número de colaboradores da área de Turismo e Hotelaria 
(estagiários e efetivados) que o hotel possui divididos por setor.  
No caso de não existir turismólogos na área, marque 0 (zero). Se em seu hotel não existir o 
setor citado, marque X. 
 
Setor Nº. Setor Nº. Setor Nº. 
Gerente geral  Recepcionista  Representante de vendas  
Gerente de A&B  Manobrista  Eventos  
Gerente de Marketing  Mensageiro  Reservas  
Gerente de RH  Telefonista  Chef  
Gerente de Manutenção  Concierge  Auxiliar de cozinha  
Gerente de Hospedagem  Auditor noturno  Garçom  
Gerente Financeiro  Governanta  Outros setores  
  Camareira    
  Manutenção    
 
5. Seu hotel considera o curso de Turismo e Hotelaria da região como uma opção importante 
na contratação de novos colaboradores? 
 
A  Sim; 
B  Não. 
 
6. O seu hotel oferece treinamento, de acordo com os setores, aos seus colaboradores? 
 
A  Não há treinamento; 
B  Somente na contratação; 
C  Quinzenal; 
D  Mensal; 
E  Trimestral; 
F  Semestral; 
G  Anual. 
 
7. Quando o colaborador da área de Turismo e Hotelaria ingressa no seu empreendimento, ele 
passa pelo mesmo processo de treinamento que todos os colaboradores? 
 
A  Nunca; (Caso escolha essa opção, passe para questão número 9). 
B  Talvez; 
C  Com certeza. 
 
8. Em sua opinião, o tempo de preparo de um profissional da área de Turismo e Hotelaria para 
as atividades de seu hotel é: 
 
A  Maior que o dos outros colaboradores; 
B  O mesmo que para todos os colaboradores; 
C  Menor que o dos outros colaboradores; 
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9. A sua administração espera que a postura diante da prestação de serviços do hotel 
(atendimento e execução das atividades) de um profissional de Turismo e Hotelaria seja 
diferente da postura de outros colaboradores que não possuam a mesma formação? 

A  Não; 
B  Sim; 
 
10. Qual a sua opinião sobre o conhecimento que o profissional de Turismo e Hotelaria traz 
da universidade para as atividades que serão executadas no seu hotel? 
 
A  Muito significativo; 
B  Significativo; 
C  Pouco significativo. 
 
11. Seu hotel possui estagiários do curso superior de Turismo e Hotelaria? 
 
A  Sim; 
B  Atualmente, não; 
C  Nunca tivemos. (Se escolher essa opção, NÃO responda às questões números 15 e 16) 
 
12. Há contato direto dos cursos locais de Turismo e Hotelaria com o seu hotel para estágio? 
 
A  Sempre; 
B  Às vezes; 
C  Nunca. 
 
13. O seu hotel tem ou já teve estagiários que não sejam da área de Turismo e Hotelaria? 
 
A  Não; 
B  Sim. Qual(is) área(s)? 
 
14. Os alunos procuram o seu empreendimento hoteleiro solicitando estágio sem a 
intermediação do curso de Turismo e Hotelaria? 
 
A  Sempre; 
B  Às vezes; 
C  Nunca. 
 
15. Seu hotel é visitado por coordenadores de estágio dos cursos de Turismo e Hotelaria da 
região para realizar um acompanhamento dos alunos com relação às atividades praticadas? 
 
A  Jamais; 
B  Às vezes; 
C  Sempre. 
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16. Como avalia a freqüência dos estagiários de Turismo e Hotelaria nas atividades diárias do 
hotel? 
 
A  Assídua; 
B  Com certas faltas; 
C  Ausente; 
 
17. Considera que as pessoas graduadas em Turismo e Hotelaria receberam uma formação 
universitária adequada para trabalhar em hotéis? 
 
A  Sim; 
B  Talvez; 
C  Não. 
 
18. Seu hotel acredita que a carga horária de aulas práticas dos alunos de Turismo e Hotelaria 
seja: 
 
A  Inadequada; 
B  Parcialmente adequada; 
C  Adequada. 
 

19. Como classificaria o conhecimento que o aluno, do curso de Turismo e Hotelaria, tem da 
realidade do mercado hoteleiro? 

A  Coerente; 
B  Pouco coerente; 
C  Incoerente. 
 

20. No momento da contratação de um novo colaborador, o que você leva mais em conta? 

A  Experiência profissional na área; 
B  Formação superior (independente da área); 
C  Formação superior em Turismo e Hotelaria. 
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21. Para cada uma das competências que se apresentam abaixo, indique, por favor: 
- A importância que a competência tem, em sua opinião, para o desenvolvimento do trabalho 
em seu hotel; 
- O nível em que, em sua opinião, a competência deve ser desenvolvida pelo curso de 
Turismo e Hotelaria formador dos turismólogos dispostos no mercado de trabalho de sua 
região; 
 
Utilize, por favor, a seguinte escala: 
 
   Menor importância                                                                                  Maior importância 

1               2               3               4               5               6 
 

Habilidade/Competência NÍVEL DE IMPORTÂNCIA 
Para o hotel Na formação 

acadêmica 

21.1. Capacidade de análise 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

21.2. Capacidade a aplicar os conhecimentos na 
prática 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

21.3. Planejamento e gestão de tempo 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

21.4. Conhecimentos gerais básicos sobre a área 
de estudo 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

21.5. Conhecimentos da profissão 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

21.6. Comunicação oral e escrita 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

21.7. Conhecimento de outro idioma 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

21.8. Habilidades básicas de uso de 
computadores e softwares 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

21.9. Habilidades de pesquisa 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

21.10. Capacidade de aprender 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

21.11. Habilidade para buscar informações 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

21.12. Capacidade crítica e autocrítica 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

21.13. Capacidade para adaptar-se a novas 
situações 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

21.14. Criatividade 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

21.15. Capacidade de resolver problemas 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
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21.16. Tomada de decisões 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

21.17. Trabalho em equipe 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

21.18. Habilidades interpessoais 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

21.19. Liderança 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

21.20. Capacidade de trabalhar em equipe 
multidisciplinar. 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

21.21. Capacidade de comunicar-se com pessoas 
que não tem a mesma formação 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

21.22. Interesse por buscar informações 
diferentes e de outras culturas 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

21.23. Habilidade para trabalhar em um 
contexto internacional 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

21.24. Conhecimento de culturas e costumes de 
outros países 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

21.25. Habilidade para trabalhar de forma 
independente 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

21.26. Gestão de projetos 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

21.27. Iniciativa e espírito empreendedor 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

21.28. Compromisso ético 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

21.29. Preocupação com a qualidade 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

21.30. Motivação 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

 
22. Usando a tabela acima como referência, por favor, classifique as cinco competências 
consideradas mais importantes segundo a sua opinião. Escreva nas linhas em branco o número 
referente à competência que aparece na tabela. Marque na primeira linha a competência que 
considera importante em primeiro lugar, e assim sucessivamente:  

22.1. Competência número:      

22.2. Competência número:      

22.3. Competência número:      

22.4. Competência número:    

22.5. Competência número:    
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23. Como você veria se as medidas para construção da grade curricular do curso de Turismo e 
Hotelaria fossem organizadas de forma conjunta ao próprio mercado hoteleiro local, com a 
finalidade de se adequar as disciplinas oferecidas às necessidades deste mercado? 

A  Pouco significativo; 
B  Significativo; 
C  Muito significativo. 
 
24. Você supõe que se houvesse adequação da grade curricular e abertura de convênios entre 
as Universidades e os empreendimentos, aumentaria a possibilidade de contratação dos alunos 
e graduados para trabalharem no seu hotel? 
 
A  Com certeza; 
B  Talvez; 
C  De modo algum; 
 

25. O que você pensa a respeito de uma metodologia de ensino nos cursos de Turismo e 
Hotelaria que enfatizasse uma maior participação do aluno na solução de situações-problemas 
do cotidiano do mercado hoteleiro? 

A  Pouco significativo; 
B  Significativo; 
C  Muito significativo. 

 

26. Seu hotel gostaria de receber o resultado dessa pesquisa? 

A  Sim; 
B  Não. 
 

Nome do hotel:            

Nº. UH’s:        

Classificação do hotel:         

Cargo ocupado pelo respondente no hotel:         

27. Seu grau de formação: 

A  Primeiro grau incompleto. D  Primeiro grau completo. 
B  Segundo grau incompleto. E  Segundo grau completo. 
C  Superior incompleto. F  Superior completo. 
  Qual curso?   Qual curso? 
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APÊNDICE C 
 

Autorização de Uso de Imagem 
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AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 
 
 
 
 
 

Eu, ___________________________________________________________, 

RG___________________, CPF_____________________________, representante do 

hotel ______________________________________, venho através desta autorizar o 

uso de minha imagem no processo de gravação da metodologia focus group, 

ocorrida nesta data, que será utilizada como parte integrante da dissertação de 

Wanessa Pascoal Yasbick, discente do Mestrado em Turismo e Hotelaria da 

Universidade do Vale do Itajaí – SC. 

 

 

 

Londrina, 05 de dezembro de 2008. 

 

 

 

 

_____________________________________ 
ASSINATURA. 
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APÊNDICE D 
 

Tabulação dos questionários aplicados 
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 (CONTINUA) 
QUESTÕES LONDRINA - PR (%) BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC (%) 

1. CONTRATAÇÃO 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º NC 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º NC 
Currículos 47 25 9 6 3 0 0 0 0 9 66 15 4 4 0 0 0 0 0 11 
Indic. Funcionários 6 28 28 13 3 0 0 0 0 22 19 26 13 2 0 0 0 0 0 4 
Indic. Terceiros 0 6 25 28 6 3 0 0 0 31 0 11 6 4 4 0 0 0 0 74 
Ag. Trabalhador 9 6 9 3 9 0 16 0 3 44 0 6 4 6 0 0 0 2 0 81 
Meios de comunic. 16 13 6 3 6 6 3 9 0 38 15 11 11 6 4 0 2 0 0 51 
Estagiários 0 9 6 16 13 6 0 0 0 5 0 4 4 6 0 2 0 0 0 83 
Graduação TH 0 3 6 0 13 3 3 3 0 69 0 0 0 4 4 0 2 0 0 89 
Outras graduações 0 0 0 0 0 9 0 13 3 75 0 2 0 0 0 4 0 0 0 94 
Outros 22 0 0 0 0 0 3 0 0 75 0 2 4 0 0 0 0 0 2 91 

2. ALUNOS TH Sim (1) Sim (+1) Não Sim (1) Sim (+1) Não 
9 59 32 26 34 4 

3. EGRESSOS TH Não Sim (+1) Sim (1) Não Sim (+1) Sim (1) 
34% 53% 13% 47% 47% 6% 

4. COLABORADORES 0 1 2 3 4 5 6 X NR 0 1 2 3 4 5 6 X NR 

Gerente Geral 31 38 0 0 0 0 0 3 28 19 13 0 0 0 0 0 0 68 
Gerente A&B 16 28 3 0 0 0 0 22 31 11 2 0 0 0 0 0 11 77 
Gerente de Marketing 19 6 0 0 0 0 0 44 31 11 4 0 0 0 0 0 9 77 
Gerente de RH 19 3 0 0 0 0 0 41 38 13 0 0 0 0 0 0 9 79 
Gerente de Manutenção 9 3 0 0 0 0 0 5 38 11 0 0 0 0 0 0 11 79 
Gerente de Hospedagem 19 38 0 0 0 0 0 9 34 4 19 0 2 0 0 0 4 7 
Gerente Financeiro 25 6 0 0 0 0 0 34 34 19 4 2 0 0 0 0 2 72 
Recepcionista 3 16 16 28 3 6 3 0 25 2 11 13 4 6 0 2 0 62 
Manobrista 28 13 3 3 0 0 0 16 38 19 2 0 0 0 0 0 0 79 
Mensageiro 19 13 6 3 0 0 0 25 34 17 6 0 0 0 0 0 0 77 
Telefonista 25 0 0 0 0 0 0 38 38 6 0 0 0 0 0 0 15 79 
Concierge 6 0 0 0 0 0 0 56 38 6 0 0 0 0 0 0 15 79 
Auditor noturno 56 3 0 0 0 0 0 3 38 17 4 0 0 0 0 0 0 79 
Governanta 53 6 0 0 0 0 0 6 34 19 2 0 0 0 0 0 0 79 
Camareira 63 0 0 0 0 0 0 0 38 19 2 0 0 0 0 0 0 79 
Manutenção 59 3 0 0 0 0 0 0 38 21 2 0 0 0 0 0 0 77 
Representante de vendas 25 22 16 0 0 0 0 13 25 6 15 2 0 0 0 0 4 72 
Eventos 19 41 0 3 0 3 0 9 25 6 15 2 4 0 0 0 0 72 
Reservas 22 47 3 0 0 0 0 3 25 4 28 9 4 0 0 0 0 55 
Chef 34 0 0 0 0 0 0 28 38 17 6 0 0 0 0 0 0 77 
Auxiliar de cozinha 63 0 0 0 0 0 0 0 38 19 2 0 0 0 0 0 0 79 
Garçom 53 6 0 0 0 0 0 6 34 19 4 0 0 0 0 0 0 77 
Outros setores 5 9 3 0 0 0 0 0 38 11 4 0 0 0 0 0 0 85 
5. IMPORTÂNCIA T.H. Sim Não NR Sim Não 
 NA CONTRATAÇÃO 38 59 3 79 21 
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(CONTINUAÇÃO) 
QUESTÕES LONDRINA - PR (%) BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC (%) 

6. TREINAMENTO Não Cont. 15 30 3 6 Anual Não Cont. 15 30 3 6 Anual 
25 28 6 9 9 9 13 17 43 9 15 4 9 4 

7. TREINAMENTO Nunca Talvez Com certeza Nunca Talvez Com certeza 
 TH 0 22 78 13 19 66 

8. TEMPO DE  Maior Igual Menor Maior Igual Menor NR 
PREPARO 0 81 19 4 6 21 15 

9. POSTURA Não Sim Não Sim 
12 88 28 72 

10. CONHECIMENTO Muito Significativo Pouco Muito Significativo Pouco 
  13 59 28 22 72 6 

11. ESTAGIÁRIO Sim Atual. não Nunca Sim Atual. não Nunca 
62 13 25 19 66 15 

12. CONTATOS DE  Sempre Às vezes Nunca Sempre Às vezes Nunca 
ESTÁGIO 12 41 47 11 47 42 

13. ESTAGIÁRIOS SEM Não Sim Não Sim NR 
GRAD. EM T.H. 56 44 51 47 2 

14. ESTÁGIOS SEM Sempre Às vezes Nunca Sempre Às vezes Nunca 
INTERMEDIAÇÃO 19 59 22 17 49 34 

15. COORDENADORES  Jamais Às vezes Sempre NR Jamais Às vezes Sempre NR 
DE ESTÁGIO 44 31 0 25 49 23 11 17 

16. FREQUÊNCIA Assídua Faltas Ausente NR Assídua Faltas Ausente NR 
44 25 6 25 28 21 34 17 

17. FORMAÇÃO Sim Talvez Não Sim Talvez Não 
ADEQUADA 25 53 22 47 49 4 
18. AULAS  Inad. Parc. Adeq. Adequada Inad. Parc. Adeq. Adeq. NR 
PRÁTICAS 31 53 16 11 51 36 2 

19. CONHECIMENTO Coerente Pouco coer. Incoeren. Coerente Pouco coer. Incoeren. 
DA REALIDADE 19 69 12 47 51 2 

20. CONTRATAÇÃO Experiên. Formação Form. TH Experiên. Formação Form. TH NR 
  88 6 6 91 4 2 2 

23. ADEQUAÇÃO DAS Pouco Significativo Muito Pouco Significativo Muito 
DISCIPLINAS 6 34 60 2 49 49 

24. ABERTURA DE  C/ certeza Talvez Modo algum C/ certeza Talvez Modo algum 
CONVÊNIOS 69 31 0 66 34 0 

25. METOD. DE Pouco Significativo Muito Pouco Significativo Muito 
MAIOR PARTIC. 6 25 69 7 57 36 

26. RESULTADO Sim Não Sim Não 
100 0 98 2 

Nº. U.H.'s 21 a 180 Nº. U.H.'s 16 a 209 
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(CONTINUAÇÃO) 
QUESTÕES LONDRINA - PR (%) BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC (%) 

CATEGORIA (%) CATEGORIA (%) 
1 estrela 3 1 estrela 0 
2 estrelas 16 2 estrelas 6 
3 estrelas 13 3 estrelas 24 
4 estrelas 3 4 estrelas 15 
5 estrelas 0 5 estrelas 2 
Clube 0 Clube 2 
Econômico 19 Econômico 9 
Guest House 0 Guest House 2 
Low Cost 3 Low Cost 0 
Luxo 9 Luxo 4 
Luxo Superior 6 Luxo Superior 0 
Resort 0 Resort 2 
Standart 0 Standart 2 
Superior 9 Superior 0 
Turismo e Lazer 0 Turismo e Lazer 2 
Turístico 0 Turístico 17 
Turístico Econômico 0 Turístico Econômico 2 
N.R. 19 N.R. 11 

CARGO (%) CARGO (%) 
Adminsitrador 0 Adminsitrador 2 
Chefe de Recepção 6 Chefe de Recepção 2 
Encarregado 0 Encarregado 2 
Encarregado de Recepção 0 Encarregado de Recepção 2 
Gerente 0 Gerente 2 
Gerente Administrativo 3 Gerente Administrativo 0 
Gerente Geral 47 Gerente Geral 28 
Gerente de Hospedagem 20 Gerente de Hospedagem 11 
Gerente de Rec. Humanos 0 Gerente de Rec. Humanos 4 
Gerente Operacional 3 Gerente Operacional 0 
Gerente de Vendas 6 Gerente de Vendas 0 
Proprietário 6 Proprietário 13 
Reservas 0 Reservas 2 
Recursos Humanos 0 Recursos Humanos 13 
Sócio Gerente 3 Sócio Gerente 2 
Sócio Proprietário 3 Sócio Proprietário 2 
Supervisor 0 Supervisor 4 
Supervisor de Recepção 0 Supervisor de Recepção 7 
N.R. 3 N.R. 4 
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(CONCLUSÃO) 
QUESTÕES LONDRINA - PR (%) BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC (%) 

GRAU DE FORMAÇÃO (%) GRAU DE FORMAÇÃO (%) 
1º grau incompleto 0 1º grau incompleto 2 
2º grau incompleto 6 2º grau incompleto 6 
Superior incompleto 9 Superior incompleto 15 
1º grau completo 4 1º grau completo 0 
2º grau completo 25 2º grau completo 26 
Superior completo 56 Superior completo 51 

GRADUAÇÃO (%) GRADUAÇÃO (%) 
Administração 6 Administração 14 
Comércio Exterior 0 Comércio Exterior 6 
Adm. Habilitação 
Marketing 0 Adm. Habilitação Marketing 7 
Comunicação Social 0 Comunicação Social 3 
Administração Hoteleira 0 Administração Hoteleira 7 
Direito 0 Direito 10 
Economia/Administração 0 Economia/Administração 6 
Farmácia 0 Farmácia 3 
Psicologia 0 Psicologia 17 
Psicologia/Relações 
Públicas 0 Psicologia/Relações Públicas 3 
Tecnologia em Hotelaria 13 Tecnologia em Hotelaria 0 
Turismo 3 Turismo 7 
Turismo e Hotelaria 34 Turismo e Hotelaria 17 
N.R. 44 N.R. 0 

Fonte: Questionários aplicados. 


