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Resumo 

O objetivo central deste estudo foi compreender como os gerentes de meios de hospedagem 

aprendem. Considerando isso, as perguntas de pesquisa que guiaram esta investigação foram: 

a) Como os gerentes aprendem em seu contexto prático-social? b) Como os gerentes 

aprendem por meio de suas experiências? c) Como os gerentes aprendem a estrategizar? 

Como arcabouço teórico foram considerados os estudos das áreas de aprendizagem no 

ambiente de trabalho, atividade profissional dos gerentes, aprendizagem situada, 

aprendizagem pela experiência e estratégia como prática (strategy as practice). Este é um 

estudo qualitativo de múltiplos casos, sendo realizado em três meios de hospedagem: Pousada 

do Amparo, Marolinda Cult Hotel e em um resort, todos na Região Metropolitana do Recife. 

Para a coleta de dados foram realizadas entrevistas semi-estruturadas (com doze gerentes), 

análise documental e observação não-participante. Na investigação de cada caso emergiram 

categorias analíticas e, em seguida, foi realizada uma análise cruzada dos casos. Como 

principais conclusões esta pesquisa indica que: a) No contexto prático-social os gerentes de 

meios de hospedagem aprendem interagindo com outros profissionais (mais experientes, 

subordinados e pares) e observando as preferências dos hóspedes; b) Os gerentes de meios de 

hospedagem aprendem por meio de experiências profissionais anteriores, experiências de vida 

pessoal e refletindo sobre as suas experiências e c) Os gerentes aprendem a estrategizar 

interagindo com múltiplos atores, legitimando-se entre os funcionários, observando o 

contexto, solucionando problemas do cotidiano e criando normas e procedimentos. 

Palavras-chave: Aprendizagem de gerentes. Aprendizagem situada. Aprendizagem pela 

experiência. Aprendizagem organizacional. Estratégia como prática. Meios de hospedagem. 

Gerentes hoteleiros. 



Abstract 

The main purpose of this study was to understand how hospitality managers learn. 

Considering this, the research questions that guided this investigation were: a) How the 

managers learn in their practical social context? b) How the managers learn through their 

experiences? c) How the managers learn to strategize? The theoretical foundation included the 

studies about learning in the workplace, managers´ professional activities, situated learning, 

learning through experience, and strategy as practice. This is a qualitative multiple cases study 

that was investigated in three means of hosting: Pousada do Amparo, Marolinda Cult Hotel 

and in a resort, all of them in the Recife´s Metropolitan Region.  To the data collection were 

conducted semistructured interviews (with twelve managers), document analysis and non-

participant observation. In the investigation of each case emerged analytical categories and, 

after that, a cross-case analysis was done.  The main conclusions of this research indicates 

that: a) In the practical social context the hospitality managers learn interacting with other 

professionals (more experienced ones, subordinates and peers) and observing the costumer´ 

preferences; b) The hospitality managers learn through previous professional experiences, 

experiences of personal life and reflecting on their experiences and c) The hospitality 

managers learn to strategize interacting with multiple actors, legitimizing themselves among 

their employees, observing the context, solving daily problems and creating rules and 

procedures. 

Key-words: Management learning. Situated learning. Learning through experience. 

Organizational learning. Strategy as practice. Means of hosting. Hospitality managers.
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1  Introdução 

O tema da aprendizagem é bastante complexo e acompanha a humanidade desde os 

primórdios. Diante dos desafios de diferentes naturezas, o ser humano busca soluções para 

adaptar-se ao mundo. Portanto, a capacidade reflexiva intrínseca do ser humano ajuda-o a 

conhecer, avançar, aprender. No entanto, o ser humano é um ser gregário e precisa do outro 

para viver. No convívio social, o ser humano consegue trocar experiências e obter novas 

visões de mundo e, conseqüentemente, aprender. 

Considerando o contexto atual de instabilidade nos campos social, político, econômico 

e ambiental, os indivíduos são impulsionados a aprender para se adaptarem a este ambiente 

incerto. Especificamente, as mudanças no mundo dos negócios – como o aumento da 

instabilidade nos mercados e o acirramento da competição – exigem das organizações uma 

capacidade de ajustamento contínuo. Assim, um dos fatores-chave para as organizações 

manterem-se competitivas reside na capacidade de transformar as experiências e 

conhecimento dos seus membros em soluções inovadoras.  

Neste contexto, entender a natureza e o papel da aprendizagem dos gerentes e as 

relações desta aprendizagem com a estratégia das organizações, torna-se um aspecto 

importante a ser estudado. Entender como ocorre este processo no ambiente de trabalho, 

dentro do contexto da prática social, pode levar a questionamentos sobre a crença do senso 

comum de que a aprendizagem acontece de uma maneira unicamente formal e a partir de uma 

“fonte de saber” para um indivíduo “vazio”. 

Diante disso, as organizações devem perceber que as experiências que os gerentes 

vivenciam – não só no ambiente de trabalho, mas ao longo de sua história de vida – são 

continuamente elaboradas e re-elaboradas a partir dos problemas que estes enfrentam. 

Portanto, “fugir” dos momentos de crise pode não ser a melhor solução para a aprendizagem. 
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Ao contrário, no momento em que o indivíduo enfrenta os problemas e incertezas deste 

contexto, indagando-se e refletindo sobre suas experiências, pode chegar a uma nova situação 

e à resposta que almeja. 

No que se refere ao campo teórico a ser estudado, esta dissertação pode ser 

considerada dentro da aprendizagem organizacional. Este campo tem produzido muitos 

debates acerca de como as organizações aprendem, sobretudo a partir da década de 1990, 

sendo identificado dentro dele duas abordagens: a aprendizagem organizacional (AO) e a 

organização de aprendizagem (OA) (EASTERBY-SMITH; SNELL; GHERARDI, 1998, p. 

259).  

A aprendizagem organizacional é mais conceitual e concentra-se na observação e 

análise dos processos envolvidos em aprendizagem individual e coletiva dentro das 

organizações. Esta abordagem desenvolveu-se a partir de estudos de cunho mais acadêmico, 

em diferentes disciplinas como Economia, Sociologia, Psicologia e Administração – 

destacando-se neste último, os estudos de estratégias dos negócios que indicam que a 

habilidade de aprender pode ser a chave para o sucesso dos negócios em longo prazo 

(EASTERBY-SMITH; ARAUJO, 2001, p. 15).  

Já a organização de aprendizagem tem uma orientação mais voltada para a ação e, por 

isso, utiliza métodos e ferramentas específicas para o diagnóstico e avaliação a fim de 

implementar processos de aprendizagem nas organizações. Esta abordagem foi desenvolvida 

principalmente por consultores e empresas que perceberam a importância comercial da 

aprendizagem organizacional. Por esta razão, os trabalhos desenvolvidos por esta corrente têm 

se concentrado nas intervenções práticas nas organizações e na busca de identificação de 

modelos ou de formas ideais que as organizações deveriam desenvolver para serem 

consideradas organizações propícias à aprendizagem (EASTERBY-SMITH; ARAUJO, 2001, 

p. 16-17). 
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Diante desta aparente contraposição da aprendizagem organizacional e da organização 

de aprendizagem, Easterby-Smith e Araujo (2001, p. 33) advogam que sejam desfeitas as 

distinções mais artificiais entre estas duas abordagens. Para os autores, todas as teorias 

descritivas têm implicações prescritivas. Da mesma forma, todas as proposições prescritivas 

são baseadas em modelos teóricos substantivos que freqüentemente permanecem implícitos.  

Neste ponto, parece importante clarificar que, no presente estudo, buscar-se-á entender 

como o indivíduo (gerente) aprende e, a partir disso, lançar luz à compreensão da 

aprendizagem organizacional. Para alguns autores, entender como as organizações aprendem 

deve ser conseqüência do entendimento da aprendizagem dos indivíduos (KIM, 1993, p. 37). 

Desta forma, buscar-se-á entender como os gerentes de meios de hospedagem aprendem – sob 

o enfoque da aprendizagem situada e da aprendizagem pela experiência – e como estes 

aprendem a estrategiar.   

No que tange ao segmento empírico, este estudo foi realizado em três meios de 

hospedagem da Região Metropolitana do Recife, Pernambuco, a saber: Pousada do Amparo, 

Marolinda Cult Hotel e resort (do qual foi omitido o nome real por solicitação da empresa). 

Como estratégia de pesquisa foi elaborado um estudo de múltiplos casos qualitativo. Para isto, 

buscou-se selecionar as organizações em função de três critérios: acessibilidade, destaque no 

seu segmento de atuação e diferentes tamanhos. Assim, buscou-se compreender se 

organizações de tamanhos diferentes geram desafios e, portanto, oportunidades de 

aprendizagem distintas para os gerentes.  

1.1  Problema e questão de pesquisa 

O presente estudo está inserido dentro do campo da aprendizagem organizacional, por 

isso, parece importante esclarecer alguns aspectos sobre os debates e as tendências atuais 

existentes na área e como o presente estudo se insere neste contexto. Dentro da abordagem da 
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aprendizagem organizacional existem distinções entre os autores que ora tendem a enfatizar a 

aprendizagem como um processo técnico, ora como social.  

A visão técnica concebe a aprendizagem organizacional com relação ao 

processamento eficaz, interpretação e resposta a algo, a partir de informações tanto internas 

quanto externas à organização (EASTERBY-SMITH; ARAUJO, 2001, p. 18). Já a visão 

social da aprendizagem organizacional “focaliza a maneira pela qual as pessoas atribuem 

significado a suas experiências de trabalho” (EASTERBY-SMITH; ARAUJO, 2001, p. 19).  

No presente estudo, a aprendizagem organizacional será observada sob uma 

perspectiva social, visto que a aprendizagem será considerada como algo que emerge de 

interações sociais, especificamente, no ambiente trabalho. Esta perspectiva de aprendizagem 

foi influenciada, em particular, por Lave e Wenger (1991) que, ao rejeitarem os modelos de 

transferência (que isolam o conhecimento da prática), enfatizaram a relevância dos contextos 

nos quais a aprendizagem ocorre.  

Sob esta perspectiva, as instruções formais estabelecidas pelas organizações são 

muitas vezes ineficientes e a aprendizagem no ambiente de trabalho pode ser mais bem 

entendida pelas comunidades que são formadas de maneira espontânea. Por esta razão, esta 

abordagem concebe a aprendizagem não como um conhecimento abstrato e restrito à mente 

dos indivíduos, mas situada nas práticas e nas comunidades de prática formadas por estes. 

Portanto, “a questão central na aprendizagem é tornar-se um praticante e não aprender sobre a 

prática” (BROWN; DUGUID, 1996, p. 69, ênfase no original). 

No presente estudo, a primeira abordagem a ser adotada para compreender como os 

gerentes de meios de hospedagem aprendem é a aprendizagem situada. Nesta abordagem, 

além da concepção de comunidades de prática, existe o conceito de “participação periférica 

legítima” que expressa a idéia de que aprender é, essencialmente, tornar-se um membro, um 

participante efetivo (LAVE; WENGER, 1991). Assim, os indivíduos aprendem não pela 
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transferência de conhecimento ou mesmo pela construção de conceitos abstratos, mas pela 

convivência e construção coletiva do conhecimento, dentro da comunidade de prática. 

Além disso, na perspectiva social da aprendizagem, pode-se incluir a aprendizagem 

como reorganização e reconstrução da experiência (ELKJAER, 2001, 2005). Neste sentido, 

um trabalho seminal foi desenvolvido pelo filósofo John Dewey (1938), no campo da 

educação. A teoria proposta por Dewey (1938, p. 28) está sustentada no princípio da 

continuidade da experiência que pode ser expressa no chamado “continuum experencial”, que 

se revela no seguinte fluxo: situação – problema – indagação – reflexão – nova situação.  

Para este estudo, portanto, a segunda abordagem da aprendizagem a ser utilizada é a 

da aprendizagem pela experiência. Nesta abordagem, as experiências reflexivas vivenciadas 

pelos indivíduos nos momentos de interação têm um papel central para a aprendizagem. Vale 

ressaltar que, para Dewey (1938), apesar da aprendizagem ocorrer em situações sociais é o 

aprendiz individual quem aprende. 

Buscando elaborar uma teoria social da aprendizagem Elkjaer (2001, 2004) propõe 

uma perspectiva integradora. Para a autora, o conceito de Lave e Wenger de participação em 

comunidades de prática é uma contribuição importante, pois enfatiza que para “aprender é 

necessário participar, estar engajado no projeto organizacional” (ELKJAER, 2001, p. 115). 

Assim, os conceitos de “significado, compreensão e aprendizagem são todos definidos em 

relação aos contextos acionais, e não, meramente, em relação à mente” (ELKJAER, 2001, p. 

108).  

No entanto, a referida autora ressalta que a noção de experiência também é importante 

para a busca de uma teoria social da aprendizagem. Ela advoga que esta visão não se 

contrapõe à anterior (da aprendizagem situada), mas a complementa. A noção de experiência 

(baseada nas idéias de Dewey) nos impede de focalizar somente na cognição individual – 

apesar da cognição ser uma parte importante na construção e reconstrução da experiência. 
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Segundo esta noção de experiência “a situação de aprendizagem é expandida por tentativas, 

ações e reflexão sobre as conseqüências, a fim de resolver quaisquer problemas potenciais” 

(ELKJAER, 2001, p. 115). 

Portanto, as distinções apontadas por Elkjaer (2001, p. 112) entre estas duas 

abordagens da aprendizagem estão apenas na ênfase em aspectos ligeiramente diferentes. Para 

a autora, enquanto a aprendizagem pela experiência considera de forma mais acentuada a 

intencionalidade do indivíduo, ou seja, “a habilidade de agir de modo propositado e 

significativo em processos de aprendizagem” (ELKJAER, 2001, p. 112), a aprendizagem 

situada enfatiza os processos de interação social. 

Neste sentido, Elkjaer (2001, p. 112) indica que estas duas abordagens podem levar a 

uma perspectiva mais integrada nos estudos de AO/OA. Diante disso, a autora sugere que os 

estudos neste campo ataquem o “nó da questão”, ou seja, busquem aperfeiçoar os “comos” da 

aprendizagem (ELKJAER, 2001, p. 116). Por conta disso, a referida autora deu uma 

contribuição bastante relevante para o presente estudo, pois, a partir do levantamento destas 

discussões, despertou insights na pesquisadora sobre a relevância de se estudar a 

aprendizagem situada e, ao mesmo tempo, a aprendizagem pela experiência. 

Neste ponto é preciso posicionar-se, como pesquisadora, sobre uma questão que não é 

unânime entre os autores da área de aprendizagem organizacional: afinal, quem aprende é o 

indivíduo ou a organização? Dewey (1938, p. 28) já defendia que, apesar da aprendizagem 

ocorrer em situações sociais, é o aprendiz individual quem aprende por meio das constantes 

reflexões e reconstrução de suas experiências.  

Na obra clássica Organizational Learning, organizada por Cohen e Sproull (1996), são 

apontadas dimensões diferentes entre os estudos sobre o tema. A partir da análise de artigos 

de diversos autores, Cohen e Sproull (1996, p. x) apresentam o seguinte questionamento: “Os 

resultados da aprendizagem organizacional estão guardados na mente dos indivíduos 
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membros das organizações ou na relação entre os indivíduos?”. Para os autores, “a 

aprendizagem organizacional pode ocorrer pela troca de memórias de muitos membros, 

individuais. Ou pode ser produzido pela modificação das relações entre os membros” 

(COHEN; SPROULL, 1996, p. xi). 

Ainda assim, a pergunta não parece ser completamente respondida, por isso, 

apresentam-se novas perspectivas na tentativa de consolidação do campo da aprendizagem 

organizacional. Segundo Antonello (2005), pode-se identificar seis focos na literatura de 

aprendizagem organizacional, dentre as quais está a “aprendizagem individual e coletiva”. 

Para a autora, o processo de aprendizagem individual tem um impacto significativo no 

conceito e nas práticas de AO, pois essa se inicia a partir dos indivíduos. Todavia, 

 
“as organizações não são meramente coleções de indivíduos, embora não 
existam organizações sem estas coleções. Da mesma forma, a AO não é 
meramente aprendizagem individual, embora as organizações aprendam 
somente através da experiência e da ação dos indivíduos” (ANTONELLO, 
2005, p. 18) 

 

Outros autores como Kim (1993) já são mais enfáticos na sua posição e ressaltam que 

é preciso distinguir a aprendizagem individual da organizacional. Segundo ele, pode-se correr 

o risco de antropomorfizar as organizações, ignorando-se o papel dos indivíduos ou conceber 

a aprendizagem organizacional como mera extensão da individual. 

Sintetizando estas posições, Antonello (2005) propõe, na socialização da 

aprendizagem individual, que “a organização possui uma capacidade de aprender que lhe é 

própria, sendo passível de constituir fonte de influência sobre os indivíduos que por ela 

passam e de sofrer influência de seus integrantes” (p. 19). 

Para a pesquisadora, a posição que parece mais ponderada e consistente com seu 

problema de pesquisa é a de que se pode ajudar a compreender a dinâmica da aprendizagem 

organizacional a partir do entendimento de como os indivíduos (gerentes de meios de 
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hospedagem) aprendem. Como indicado por Easterby-Smith e Araujo (2001, p. 24-25), “o 

ponto de partida de uma perspectiva social é a habilidade de indivíduos de aprender, com base 

em suas experiências, e aprender dos/com outros em ambientes de trabalho”. 

Além disso, a partir de uma análise multiparadigmática, Antonello e Godoy (2007) 

propõem que a aprendizagem organizacional, dentro da ciência da administração, gera seis 

perspectivas diferentes – dentre as quais está a perspectiva da estratégia/gerencial. Segundo as 

autoras, esta é uma tendência emergente na literatura de AO, pois a aprendizagem torna-se 

uma fonte de diferenciação entre organizações, criando uma base para uma possível vantagem 

competitiva. Portanto, os pesquisadores que seguem esta abordagem acreditam que “os 

gerentes têm um papel ativo e importante no processo de AO, criando um ambiente de 

aprendizagem dentro da organização, identificando problemas e tomando decisões 

estratégicas” (ANTONELLO; GODOY, 2007, p.10). 

Portanto, parece consistente propor um estudo que responda a alguns destes anseios 

sugeridos pelos pesquisadores da área da aprendizagem organizacional. Assim, este estudo 

buscará analisar a aprendizagem dos gerentes de meios de hospedagem sob as óticas da 

aprendizagem situada e da aprendizagem pela experiência. Além disso, irá analisar como os 

gerentes aprendem a estrategiar, estando em consonância com a perspectiva da estratégia e 

sob o enfoque da prática social, conforme sugerido por Antonello e Godoy (2007) e pela 

comunidade da estratégia como prática (strategy as practice).  

Diante do que foi exposto anteriormente, a questão que motiva esta pesquisa é: como 

os gerentes de meios de hospedagem aprendem?  

1.2  Objetivo geral 

O objetivo geral deste estudo é compreender como os gerentes de meios de 

hospedagem aprendem. Para que este objetivo geral seja atendido, é necessário que o mesmo 
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se desdobre em objetivos específicos que guiarão o estudo e que serão detalhados na seção a 

seguir. 

1.3  Objetivos específicos 

Os objetivos específicos têm uma ligação estreita com o arcabouço teórico a ser 

utilizado na pesquisa: aprendizagem situada, aprendizagem pela experiência e estratégia como 

prática. Desta forma, o estudo será norteado por cada um destes objetivos específicos que 

irão, por sua vez, colaborar para o alcance do objetivo geral.  

Assim, os objetivos específicos deste estudo são: 

a) Entender como os gerentes aprendem em seu contexto prático-social; 

b) Compreender como os gerentes aprendem por meio de suas experiências; 

c) Descrever como os gerentes aprendem a estrategiar. 

1.4  Relevância e justificativas da pesquisa 

A fim de indicar a relevância do presente estudo será feita, primeiramente, uma 

contextualização da importância econômica e social do setor de turismo. Os meios de 

hospedagem – que compõem o setor hoteleiro – são considerados como um dos segmentos do 

setor de turismo. Este, por sua vez, tem como parte de sua composição, empresas privadas 

prestadoras de serviço, tais como: agências de viagem, transporte aéreo, locadoras de 

automóveis, meios de hospedagem, operadoras de receptivo, operadoras de turismo e 

promotores de eventos e feiras (EMBRATUR, 2006b, p. 1).  

A indústria do turismo está vivendo, na década atual, um período de consolidação em 

todo o mundo. De acordo com a OMT (Organização Mundial do Turismo), as tendências do 

Turismo até 2010 são de crescimento, principalmente, nos países da Ásia, América Latina e 

países do leste europeu que empregam cada vez mais mão-de-obra (MARINO NETO, 2000). 
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As pesquisas realizadas pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC - 

World Travel & Tourism Council), organismo especializado da ONU, indicam crescente 

impacto do turismo na geração de empregos, arrecadação de impostos e movimentação 

econômica mundial. Diante disso, o WTTC sugere ao setor público (federal, estadual e 

municipal) que: a) o setor do turismo seja considerado prioridade estratégica; b) os mercados 

turísticos sejam abertos e competitivos; c) promovam o desenvolvimento sustentável; e d) 

ocorra o fim das barreiras, visando o crescimento entre as nações (CARVALHO, 2000). 

 Diante disso, na esfera da gestão pública do turismo no Brasil, foi criado, no ano de 

2003, o Ministério do Turismo (Mintur) que anteriormente estava vinculado a outros 

ministérios. Esta iniciativa demonstrou a preocupação do governo federal em priorizar e 

profissionalizar as ações do setor de turismo no País. Assim, por meio do Decreto nº 4.898, 

foi estabelecida a transferência das competências da EMBRATUR (Instituto Brasileiro do 

Turismo) para o Ministério do Turismo (Mintur) no que se refere ao cadastramento de 

empresas, à classificação de empreendimentos dedicados à atividade turística e ao exercício 

da função fiscalizadora (DECRETO nº 4.898,  de 26 de novembro de 2003). 

A partir de então, o Ministério do Turismo iniciou e consolidou uma série de estudos 

sobre o setor, além de tornar grande parte destes de uso público, por meio do portal do 

ministério. Dentre estes vários estudos, destaca-se o Plano Nacional do Turismo (PNT) que 

objetiva desenvolver o setor de forma estruturada e coordenada. Outro estudo que merece 

destaque é “Turismo: 2007-2010” que fornece previsões e cenários sobre o setor, indicando 

algumas ações com relação às variáveis que estão sob o controle e influência do Ministério do 

Turismo, quais sejam: a) governança pública e investimentos; b) acessibilidade e logística; c) 

estrutura de mercado; d) turismo internacional; e) turismo doméstico; f) investimentos 

privados, incluindo-se neste último item, o setor hoteleiro (EMBRATUR, 2006). 
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Alguns dados sobre o crescimento do setor de turismo – e, especificamente, do setor 

hoteleiro – serão destacados para ilustrar o seu crescimento nos últimos anos. O fluxo de 

turistas em âmbito mundial em 2001 era de 668,5 milhões passando para 808,4 milhões, em 

2005, atingindo, assim, um número recorde de viajantes em todo o planeta (EMBRATUR, 

2006d, p. 3). Já no Brasil, o fluxo receptivo – ou seja, o número de turistas que entraram no 

País – dobrou em pouco menos de 10 anos, passando de 2,7 milhões, em 1996, para 5,4 

milhões, em 2005 (EMBRATUR, 2006d, p. 4). 

No que diz respeito à receita cambial gerada pelo turismo, este setor movimentou US$ 

681,5 bilhões em todo o mundo, em 2005 (EMBRATUR, 2006d, p. 7). No Brasil, a receita 

gerada pelo turismo, passou de US$ 0,8 bilhões em 1996 para US$ 3,9 bilhões, em 2005, 

aumentando em quase cinco vezes no referido período (EMBRATUR, 2006d, p. 8). 

Segundo os estudos sobre a conjuntura econômica do turismo no Brasil, o setor de 

turismo vem se destacando na economia do País. Em 2005, obteve desempenho superior a 

outros setores tradicionais da economia (EMBRATUR, 2006b, p.8). Além disso, o setor de 

turismo é reconhecido como um grande gerador de empregos. Projeções do Ministério do 

Turismo (Mintur), apontam que somente a rede hoteleira deve gerar 227.962 empregos diretos 

e indiretos no período de 2005 a 2008 (EMBRATUR, 2006a, p. 1).  

Quanto ao investimento em empreendimentos hoteleiros no País, segundo um 

levantamento da consultoria BSH International, a pedido do Ministério do Turismo (Mintur), 

até 2008 serão investidos R$ 3,6 bilhões em 117 projetos hoteleiros e imobiliários no Brasil. 

Destes, 60% dos recursos e 46% dos projetos estão concentrados no Nordeste (JORNAL DO 

COMMERCIO, 2006). 

Atualmente, Pernambuco apresenta o terceiro maior parque hoteleiro da região 

Nordeste (EMBRATUR, 2006d, p.18) e apresenta perspectivas de crescimento. Segundo o 

presidente da consultoria BSH International, José Ernesto Marino, nos últimos tempos, o 
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capital internacional que entra no turismo brasileiro vem de grupos da Itália, Espanha e 

Portugal – como os que estão sendo inaugurados em Porto de Galinhas, Pernambuco. Além 

disso, com a perspectiva da diminuição do investment grade – classificação de risco de 

investimentos – do País, nos próximos dois anos, ampliará o interesse de grandes fundos de 

investimentos, especialmente, de origem norte americana, investirem não somente em 

aquisições como também em vários novos investimentos (JORNAL DO COMMERCIO, 

2006). 

Além disso, no que se refere às perspectivas do setor de turismo no estado de 

Pernambuco, existem condições bastante positivas. Em janeiro de 2007, foram liberados pelo 

BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) R$ 58 milhões para o PRODETUR II 

(Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste), sendo estes recursos iniciais 

voltados para obras de infra-estrutura do município de Tamandaré (litoral sul do estado).  

Dentre os estados nordestinos, a fatia de Pernambuco no PRODETUR II é a maior de todas, 

sendo o total de recursos previstos para o estado na ordem de US$ 125 milhões (JORNAL DO 

COMMERCIO, 2007). 

Com estes recursos previstos do PRODETUR II, o governo de Pernambuco pretende 

priorizar a chamada via de Penetração Sul, no Centro Turístico de Guadalupe e obras do 

sistema viário de Porto de Galinhas, ambos no litoral sul. Além disso, estão previstas obras de 

esgotamento sanitário de Fernando de Noronha e intervenções no Alto da Sé, no sítio histórico 

da cidade de Olinda (JORNAL DO COMMERCIO, 2007). 

1.4.1  Justificativas teórico-acadêmicas 

Considerando que o presente estudo encontra-se no campo da aprendizagem 

organizacional, foram buscadas algumas lacunas existentes nesta literatura que pudessem ser 

supridas pelo estudo. Easterby-Smith e Araujo (2001, p. 26-31) apontam que um dos 
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principais problemas neste campo, atualmente, é a carência de estudos empíricos, sobretudo, a 

partir da abordagem da aprendizagem organizacional (AO) que poderia assumir uma postura 

crítica e um pouco mais voltada para a realidade das organizações. 

A partir de uma revisão de autores que desenvolveram trabalhos empíricos originais 

neste campo, Easterby-Smith e Araujo (2001, p. 26-28) identificaram alguns aspectos 

contrastantes nos estudos sobre a aprendizagem organizacional. Estes traços contrastantes 

foram sintetizados em: papel do pesquisador, enfoque metodológico, unidade de análise, foco 

na aprendizagem e postura epistemológica. Em suma, Easterby-Smith e Araujo (2001) 

defendem que: 

“há escassez de estudos que buscam induzir teorias, com base nas práticas 
existentes, usam pequena amostra de casos estudados em profundidade, 
centram-se em micropráticas dentro do ambiente organizacional ou 
transorganizacional e estudam processos conducentes a resultados de 
aprendizagem” (p. 27) 

 

A partir disto, os referidos autores concluem que para aqueles que concordam com as 

suas sugestões, há necessidade de haver mais estudos enfocando os microprocessos de 

aprendizagem nas organizações e que se afastem dos métodos positivistas tradicionais, 

utilizando-se de métodos qualitativos de pesquisa (EASTERBY-SMITH; ARAUJO, 2001, p. 

27). 

Diante destes problemas e oportunidades, defende-se que o presente estudo pode 

colaborar para as pesquisas no campo da aprendizagem organizacional. Primeiro, este estudo 

apresenta um enfoque nos microprocessos, pois busca entender a aprendizagem dos gerentes 

de meios de hospedagem no cotidiano da prática social, a partir do arcabouço teórico da 

aprendizagem situada e da aprendizagem pela experiência. Segundo, o estudo será baseado 

em uma estratégia de pesquisa qualitativa. 

Ademais, a abordagem da estratégia como prática (strategy as practice) está em 

consonância com este enfoque ao voltar-se para as questões micro do “fazer a estratégica”. 



   

 

31 

Como há uma escassez de pesquisas no campo da estratégia seguindo a abordagem da 

estratégia como prática no Brasil (como referência, os primeiros artigos publicados no 

EnAnpad iniciaram-se em 2006), espera-se colaborar para a expansão de publicações desta 

abordagem – em consolidação no exterior, mas que apresenta poucas evidências empíricas 

sobre a realidade brasileira. 

Advoga-se, portanto, que este estudo pode colaborar para o fortalecimento da 

literatura em Administração e, especificamente, para os campos da aprendizagem 

organizacional e da estratégia como prática. A primeira está em busca de sua consolidação no 

Brasil (ANTONELLO; GODOY, 2007). A segunda é uma área de estudos bastante recente 

em âmbito internacional (década de 90) e nacional. Desta forma, o presente estudo pode 

contribuir com novos insights e achados empíricos nestes dois campos, relativamente 

recentes. 

De forma mais específica, esta pesquisa pode colaborar para os estudos da área de 

Hotelaria (Administração Hoteleira) e Turismo. As pesquisas acadêmicas nestas áreas no País 

são escassas devido, em parte, pelo fato dos cursos superiores de hotelaria e turismo serem 

bastante recentes – tendo o primeiro deles surgido apenas no final da década de 70 e sua 

expansão observada a partir da década de 90 (REJOWSKI, 2001). Ao voltar-se para o campo 

empírico da hotelaria, poderão ser esclarecidos alguns aspectos da aprendizagem dos gerentes 

de meios de hospedagem, fortalecendo as pesquisas nestas áreas. 

Ainda no que se refere às contribuições teórico-acadêmicas, espera-se colaborar para 

os estudos sobre aprendizagem de gerentes no Brasil. Os estudos sobre o tema ainda são 

incipientes no País, sendo as primeiras pesquisas realizadas na Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), principalmente, a partir do ano 2000, ano da defesa da tese de Silva 

(MORAES; SILVA; CUNHA, 2004). Atualmente, no Programa de Pós-Graduação em 

Administração (PROPAD), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), são produzidos 
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também alguns trabalhos sobre o tema sendo elaboradas dissertações de Mestrado sobre o 

tema desde 2005 (MELO, 2005). Assim, busca-se consolidar as pesquisas do grupo de 

pesquisa do qual a pesquisadora faz parte. 

1.4.2  Justificativas para a prática 

Para indicar as justificativas práticas é preciso esclarecer quem são considerados os 

interessados (stakeholders) neste estudo. Entende-se que os grupos de interessados nos 

resultados desta pesquisa podem ser formados por: a) gerentes de meios de hospedagem; b) 

futuros gerentes (estudantes e profissionais do setor hoteleiro) e c) profissionais que atuam na 

formação de gerentes. 

Com relação aos gerentes de meios de hospedagem, defende-se que estes podem ser 

levados a uma reflexão sobre sua prática e à busca do aprimoramento profissional por 

processos de aprendizagem que não apenas os métodos formais ou tradicionais. A partir dos 

objetivos específicos propostos podem emergir outros aspectos importantes sobre a 

aprendizagem que ocorre no ambiente de trabalho (no contexto prático-social) e por meio de 

experiências. Além disso, pode colaborar para o entendimento de como os gerentes aprendem 

a prática estratégica. 

Quanto aos futuros gerentes (estudantes e profissionais do setor hoteleiro), advoga-se 

que os resultados desta pesquisa podem ajudá-los a identificar quais caminhos devem seguir 

para o seu crescimento pessoal e profissional. Assim, estes futuros gerentes podem perceber 

que a formação profissional deve ser complementada por outras experiências de 

aprendizagem. 

No que se refere aos profissionais que atuam na formação de gerentes, consideram-se 

os professores e os profissionais de recursos humanos. Os resultados deste estudo podem 

ajudar os primeiros a indicarem aos seus alunos quais formas de aprendizagem podem 
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complementar a sua formação técnica ou universitária, tais como os estágios e práticas dos 

alunos dentro das organizações. Quanto aos segundos – profissionais de recursos humanos – 

os resultados deste estudo podem esclarecer a importância da aprendizagem no contexto 

prático-social. Sendo assim, estes gestores de pessoas podem refletir sobre a utilização de 

forma mais intensa de práticas que enfatizem aspectos relacionais tais como a mentoria e o 

treinamento cruzado. 

1.5  A pesquisadora 

Além das razões expostas anteriormente, os problemas e objetivos desta pesquisa são 

resultado do interesse da própria pesquisadora. Neste sentido, a formação acadêmica e a 

experiência de trabalho da mesma no setor hoteleiro estão diretamente relacionadas ao 

interesse em estudar a aprendizagem de gerentes de meios de hospedagem. 

A formação técnica em Turismo (conclusão em 1999) e bacharelado em Hotelaria 

(conclusão em 2004) levaram ao aumento da curiosidade da pesquisadora em estudar de 

forma mais aprofundada o setor de turismo e hotelaria. Assim, no momento de optar pelo 

curso de mestrado em Administração, a pesquisadora sempre teve em mente a importância de 

buscar um orientador que também tivesse interesse em estudar o setor hoteleiro.  

Além disso, a experiência profissional de cerca de dois anos no setor ratificaram o 

interesse da pesquisadora em buscar entender como os gerentes deste setor aprendem. A 

pesquisadora iniciou sua carreira na rede Blue Tree Hotels (na unidade do Cabo de Santo 

Agostinho), passando para a Atlantica Hotels International, em Recife, e, finalmente, no Club 

Med (unidade de Rio das Pedras), no município de Mangaratiba, Rio de Janeiro.  

A princípio, pela experiência vivida nestas organizações, percebeu-se que a formação 

em turismo ou hotelaria não era considerada pelas empresas como um fator imprescindível. 

Ao contrário, o que parecia ser valorizado era o gestor – em nível de gerência geral e média – 
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ter acumulado ao longo de vários anos, uma larga experiência de trabalho, passando por 

vários setores dentro do hotel e, preferencialmente, em redes hoteleiras consolidadas. 

Portanto, as lições deste tempo de “convivência no mercado” parecem dizer que a 

aprendizagem pela experiência e no ambiente de trabalho é mais valorizada do que a 

formação acadêmica em si. 

Ademais, o fato de a pesquisadora ser, desde 2006, professora de cursos superiores de 

Turismo e Hotelaria em instituições públicas e privadas sustenta a intenção de estabelecer 

contatos com gerentes de meios de hospedagem a fim de produzir novas pesquisas sobre o 

setor. Além disso, sedimentar os seus conhecimentos sobre pesquisa acadêmica no setor de 

hotelaria contribuíra para a orientação de pesquisas futuras dos seus alunos.  

1.6  Estrutura da dissertação 

No capítulo introdutório, o tema a ser pesquisado é problematizado chegando-se à 

declaração da questão de pesquisa seguida da declaração do objetivo geral e dos objetivos 

específicos que irão nortear o estudo. Posteriormente, é indicada a relevância do campo 

empírico a ser estudado (setor de turismo e hotelaria) além das justificativas teórico-

acadêmicas e práticas que sustentam a realização do mesmo. Apresentam-se também algumas 

informações sobre a pesquisadora: sua formação, experiência de trabalho e origem do seu 

interesse pelo tema da pesquisa. 

No segundo capítulo, apresenta-se uma revisão de literatura sobre os temas que 

embasarão o estudo. Assim, são detalhados os conceitos de aprendizagem no ambiente de 

trabalho, da atividade profissional dos gerentes, assim como, da aprendizagem situada, da 

aprendizagem pela experiência e da estratégia como prática (strategy as practice). Finaliza-se 

a sessão indicando-se as principais pesquisas anteriores realizadas sobre a aprendizagem de 

gerentes. 
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No terceiro capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos a serem 

utilizados no estudo. O capítulo divide-se nas seções de perguntas de pesquisa, definição dos 

conceitos básicos, delineamento da pesquisa, validade, seleção do campo, coleta de dados, 

análise dos dados e limitações.  

O quarto capítulo desta dissertação é composto pelos resultados do estudo, o que 

inclui a descrição densa de cada caso seguida da análise cruzada entre os casos. Logo após, no 

quinto capítulo, apresenta-se a discussão dos resultados, confrontando os dados obtidos com a 

literatura acadêmica da área, com o objetivo de apresentar contribuições ao campo do 

conhecimento estudado.  

Finalmente, segue-se o capítulo de conclusões em que são apontadas, primeiramente, 

as principais conclusões a que se pôde chegar neste estudo (a partir de cada um dos objetivos 

específicos que nortearam o estudo). Encerra-se este último capítulo indicando-se as 

implicações para a prática e as recomendações para estudos futuros. 
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2  Fundamentação teórico-empírica 

Neste capítulo será apresentado o arcabouço teórico que embasará o presente estudo. 

A primeira seção trata da aprendizagem no ambiente de trabalho. Esta, por sua vez, inclui três 

subseções: atividade profissional dos gerentes, aprendizagem situada e aprendizagem pela 

experiência. Nas duas seções seguintes apresenta-se a visão da estratégia como prática 

(strategy as practice) e, finalmente, os principais estudos sobre aprendizagem de gerentes.  

2.1  Aprendizagem no ambiente de trabalho 

Com relação à aprendizagem que ocorre dentro organizações, há uma visão muito 

limitada, causada principalmente por duas razões. Primeiro, percebe-se a aprendizagem como 

algo separado de qualquer outra atividade na organização, associando-a com momentos 

específicos como assistir uma aula, ler um livro ou assistir a um vídeo instrucional 

(GHERARDI; NICOLINI; ODELLA, 1998). No entanto, a maior parte do conhecimento que 

distingue um expert de um aprendiz é adquirido no dia-a-dia, por meio da ação e reflexão 

(SCHÖN, 1983).  

A segunda razão para esta visão é a concepção de que a aprendizagem é uma ação 

totalmente individual. Na vida cotidiana, assim como nas organizações de trabalho, pessoas e 

grupos criam conhecimento, negociam o significado das palavras, ações, situações e artefatos 

materiais (GHERARDI; NICOLINI; ODELLA, 1998). Assim, os indivíduos que participam 

deste ambiente, seja profissional ou não, contribuem para que ele seja socialmente e 

culturalmente estruturado e constantemente reconstruído pelas atividades de todos aqueles 

que pertencem a este mundo (GHERARDI; NICOLINI; ODELLA, 1998). 

Uma abordagem que estuda a aprendizagem dos executivos tanto no ambiente de 

trabalho quanto a partir de programas formais de educação é denominado aprendizagem 
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gerencial. Este campo originou-se a partir da descrença com relação à efetividade dos 

programas de educação e desenvolvimento gerencial, especialmente, em países de maior 

tradição em educação de gerentes como os Estados Unidos e o Reino Unido (FOX, 1997). 

Mas, afinal, o que se entende exatamente por aprendizagem gerencial? Para Burgoyne 

e Reynolds (1997, p. 5) a aprendizagem gerencial refere-se “tanto ao que é adquirido quanto 

ao como essa aquisição ocorre quando indivíduos e grupos sociais adquirem a habilidade de 

gerenciar”. Pode-se ainda definir como área de interesse da aprendizagem gerencial “os 

processos de aprendizagem que contribuem para a prática da gestão, incluindo tanto a 

educação quanto o desenvolvimento gerencial” (FOX, 1997, p. 34-35). 

É importante apresentar também a distinção entre a educação gerencial, 

desenvolvimento gerencial e prática gerencial. Segundo Fox (1997), a primeira tende a 

desenvolver habilidades analíticas e críticas a partir de disciplinas acadêmicas relevantes para 

o gerenciamento (como economia, contabilidade, finanças, marketing e estratégia) e utiliza-se 

de métodos mais tradicionais de educação (leitura e seminários, por exemplo).  

 
 

 

 

 

 

   Figura 1: Aprendizagem Gerencial: o escopo 
   Fonte: Fox (1997, p.23) 

 

Por outro lado, o desenvolvimento gerencial tende a desenvolver aspectos de 

conhecimentos e habilidades pessoais (por exemplo, gerenciamento do tempo e do estresse, 

trabalho em grupo, negociação, vendas, desenvolvimento pessoal), utilizando-se para isto uma 

grande variedade de métodos e é amplamente sustentado por mecanismos de marketing (FOX, 
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1997). Já o mundo da prática gerencial corresponde à aprendizagem que ocorre no ambiente 

de trabalho dos gestores (FOX, 1997), conforme apresentado na Figura 1. Assim, a 

aprendizagem gerencial pode ser concebida como uma área de interface entre a pesquisa e a 

prática, ou seja, entre as pesquisas e práticas formais de ensino que colaboram na formação do 

gerente e a realidade vivenciada no dia-a-dia do trabalho do executivo.  

No caso do presente estudo, optou-se por considerar e enfatizar a dimensão do 

“mundo da prática gerencial”. Desta forma, ficará de acordo com o primeiro objetivo 

específico do estudo (que pretende entender como os gerentes aprendem em seu contexto 

prático-social). 

2.1.1  Atividade profissional dos gerentes 

Desde que o engenheiro francês Henri Fayol, no início do século XX, descreveu a 

função administrativa composta pelas ações de prever, organizar, comandar, coordenar e 

controlar esta concepção tem sido considerada sinônimo de administrar (FAYOL, 1984). No 

entanto, esta definição sobre as atividades e atribuições do gestor foi modificando-se ao longo 

do tempo, sobretudo com a consolidação da escola humanista nas décadas de 30 e 40 

(MOTTA; VASCONCELOS, 2005).  

Neste ínterim, mais precisamente, no ano de 1938, uma obra considerada clássica 

sobre o trabalho do executivo foi lançada: As funções do executivo, de Chester Barnard. O 

autor apresentou uma teoria global do comportamento cooperativo nas organizações formais, 

revelando uma mudança na concepção original sobre o trabalho do gerente estabelecida por 

Fayol.  

Para Barnard (1979), a cooperação tem origem na necessidade do indivíduo de atingir 

objetivos para os quais ele é, biologicamente e isoladamente, inapto. Assim, para o autor, as 

funções do executivo abrangem promover um sistema de comunicação, manter a disposição 
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dos indivíduos para a cooperação e assegurar a contínua integridade do propósito da 

organização. 

Já a partir da década de 70, uma nova visão sobre a natureza do trabalho do gerente 

começou a emergir, a partir da seguinte obra de referência: The Nature of Managerial Work, 

de Mintzberg. Para autor, os executivos exercem seu papel a partir da sua autoridade formal e 

do status que desfrutam como ocupantes de um cargo gerencial. Apoiado nestes dois 

elementos é que o gerente exerce seus papéis interpessoais, informacionais e decisoriais 

(MINTZBERG, 1973). 

Graças ao papel de destaque atribuído ao gerente pela autoridade formal e status, ele 

consegue cumprir os papéis interpessoais. Isto inclui o relacionamento com clientes, 

fornecedores e representantes da comunidade como políticos e outros líderes. A partir disto, o 

gerente estaria apto a exercer o seu papel informacional, pois é por meio da rede de 

relacionamentos que o gerente consegue para captar informações preciosas e, posteriormente, 

disseminá-las na organização (MINTZBERG, 1973).  

Finalmente, como resultado dos papéis descritos, o gerente exerce o seu papel mais 

importante: o de tomador de decisões. Mas, conforme apresentado na Figura 2 decidir sobre 

como a empresa deve funcionar, sua estratégia, como e onde os recursos serão alocados é 

resultado daquilo que o gerente construiu por meio dos papéis interpessoais e informacionais 

exercidos anteriormente (MINTZBERG, 1973). 

 

 

 

 

 
Figura 2: Os papéis do executivo 

  Fonte: adaptado de Mintzberg (1973, p. 59) 
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Ainda segundo Mintzberg (1973), o trabalho dos executivos é muito distinto do que 

considerado inicialmente por Fayol. Para aquele autor este trabalho pode ser muito mais 

caracterizado por grande quantidade de trabalho com poucas horas livres, brevidade, 

variedade, fragmentação, concentração nos problemas de curto prazo e rotineiros, contatos 

interpessoais, principalmente por mídias verbais e rede de relacionamentos. 

Em estudo posterior, The Manager´s Job: Folklore and Fact, publicado em 1975, 

Mintzberg (1986, p. 9-19) questiona quatro mitos do trabalho do executivo e apresenta uma 

descrição, segundo ele, mais adequada do cotidiano deste trabalho. Primeiramente, segundo o 

autor, os executivos trabalham num ritmo intenso e suas atividades se caracterizam pela 

brevidade, variedade e descontinuidade e são firmemente orientados à ação. Segundo, o 

trabalho do executivo envolve uma série de questões rotineiras como rituais, cerimônias, 

negociações além do processamento de pequenas informações que ligam a organização ao seu 

ambiente.  

A terceira característica do trabalho do executivo apresentada por Mintzberg (1986) é 

de que os executivos preferem a mídia verbal a sistemas de informação gerencial, sobretudo 

telefonemas e reuniões. Quarto, os programas dos executivos – sobre como organizar o 

tempo, como processar informações e tomar decisões – permanecem dentro das cabeças dos 

executivos sendo orientadas pelo seu próprio julgamento e intuição.  

Esta visão revisitada da natureza do trabalho do executivo apresentada por Mintzberg 

é corroborada por outros autores como Stewart (1982) e Kotter (2000). Diante das várias 

contribuições em busca da melhor compreensão do trabalho e do comportamento dos 

gerentes, Stewart (1982) propõe um modelo composto de três conceitos: demandas (aquilo 

que deve ser feito), limitações (fatores internos e externos que limitam o que o profissional 

pode fazer) e escolhas (atividades que o profissional pode fazer, mas não tem que fazer). Para 

a autora é preciso levar em conta que os indivíduos é que tomam as decisões e, portanto, é 
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preciso ter uma visão mais realista das escolhas e dos comportamentos dos mesmos. Desta 

forma, pode-se chegar a melhores decisões sobre como selecionar, avaliar e desenvolver 

gerentes e reconhecer o tipo de gerente que a organização realmente deseja.  

Da mesma forma, Kotter (2000), num artigo publicado originalmente na Harvard 

Business Review, em 1982, questiona “o que os gerentes gerais eficazes realmente fazem?”. A 

partir da apresentação detalhada das atividades de um dia típico de um executivo, o autor 

chega a conclusões semelhantes à de Mintzberg (1973, 1986) apontando características de 

brevidade e fragmentação no trabalho do executivo tais como conversas rápidas e soltas, 

maior parte do tempo com outras pessoas, variedade de temas nas discussões, não seguimento 

de nenhum planejamento na maior parte das atividades do dia, dentre outras. Assim, segundo 

Kotter (2000), comportamentos aparentemente antigerenciais tais como falta de planejamento 

do dia e conversas rápidas e soltas são, na verdade, os mais importantes e gerenciais de todos. 

Outra contribuição de Kotter (2000) é a proposta dos conceitos de agenda e construção 

de redes que ajudaria o gerente a enfrentar os desafios e dilemas da vida de executivo. O autor 

apresenta o conceito de agenda como a organização de metas, planos de médio, longo e curto 

prazo que incluem uma vasta gama de questões financeiras, organizacionais e relativas a 

produto e mercado.  

Já a rede de relacionamentos de cooperação serve para o gerente colocar em prática a 

sua agenda. Em outras palavras, os gerentes dedicam seu tempo para montar uma rede de 

relacionamentos com as pessoas que consideram importantes para viabilizar a sua agenda que 

pode incluir tanto seus subordinados quanto pares e até mesmo pessoas de fora da empresa 

(KOTTER, 2000). 
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2.1.2  Aprendizagem situada 

No conceito da aprendizagem situada há uma forte relação entre a aprendizagem e o 

contexto social. Esta abordagem apresentada por Lave e Wenger (1991) considera aspectos 

locais como a aprendizagem que ocorre por meio de experiências no ambiente de trabalho. 

Sua abordagem é considerada inovadora para a pesquisa em educação, psicologia cognitiva e 

teoria da aprendizagem porque é elaborada a partir de muitos insights relevantes da sociologia 

e da antropologia levados para processos sociais e da prática, extrapolando os limites da sala 

de aula (FOX, 1997). 

Para Lave e Wenger (1991), há uma interdependência entre os sistemas complexos de 

trabalho e aprendizagem. Para os autores, a aprendizagem tem sua origem nas relações entre 

“sua história, tecnologia, desenvolvimento de atividades de trabalho, carreira e as relações 

entre os indivíduos novatos e os experientes e entre pares e profissionais” (LAVE; WENGER, 

1991, p. 61).  

Além disso, a aprendizagem é um aspecto integral e inseparável da prática social. A 

partir disto, os autores apresentam como conceito central para a aprendizagem vista como 

uma atividade situada a “participação periférica legítima” que pode ser entendida como o 

processo por meio do qual os aprendizes se tornam membros completos e obtêm legitimação 

através da participação (LAVE; WENGER, 1991).  

Assim, no processo de aprendizagem situada, o principiante busca sua participação de 

forma legitimada por meio da ajuda de membros mais experientes da comunidade. A posição 

periférica – que não tem conotação negativa – é fundamental desde que permita ao 

principiante observar a prática dos participantes de mais habilidade, sendo então possível ser 

apreendida por este novo membro (LAVE; WENGER, 1991; FOX, 1997). 

O conceito de atividade situada envolve uma perspectiva teórica baseada no caráter 

relacional da aprendizagem e do conhecimento e sobre a negociação de significados. Além 
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disso, tem interesse em compreender a natureza da atividade da aprendizagem a partir das 

pessoas envolvidas. Este foco significa buscar entender o envolvimento do indivíduo – mais 

do que um mero receptor de conhecimento sobre o mundo – numa perspectiva de que este 

indivíduo participa deste mundo e deve ser um agente, ativo, influenciando o mundo ao seu 

redor e sendo influenciado por ele (LAVE; WENGER, 1991). 

Outro conceito central da aprendizagem situada é a comunidade de prática. Esta, por 

sua vez, pode ser compreendida como uma prática de trabalho ou social que gera uma 

comunidade onde o aprendiz adquire e desenvolve conhecimentos e habilidades. Uma das 

características desta comunidade de prática é que ela acompanha um ciclo de início, meio e 

fim. No entanto, a comunidade de prática reproduz a si mesma socialmente com ciclos mais 

longos do que a prática de trabalho em si e pode ser tanto de natureza formal quanto informal 

(LAVE; WENGER, 1991; FOX, 1997). 

A partir do conceito proposto por Lave e Wenger (1991) de “currículo de 

aprendizagem” (que enfatiza a perspectiva da participação do aprendiz), Gherardi, Nicolini e 

Odella (1998) propõem o conceito de “currículo situado”. Este pode ser entendido como uma 

trajetória específica estabelecida por toda comunidade, das atividades que os novatos devem 

aprender para se tornar um membro efetivo (full member).  

Dessa forma, o currículo situado abrange todas as oportunidades de aprendizagem 

oferecidas aos indivíduos que têm a mesma ocupação em suas carreiras profissionais. Estas 

oportunidades incluem o currículo de ensino durante a fase escolar, o currículo situado na 

comunidade de prática a que eles pertencem e todas as outras ocasiões formais e informais de 

aprendizagem ocorridos no dia a dia das organizações (GHERARDI; NICOLINI; ODELLA, 

1998). 
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2.1.3  Aprendizagem pela experiência 

A aprendizagem pela experiência acontece no cotidiano e é por meio dela que os 

indivíduos decidem sobre as formas de agir em determinadas circunstâncias. Estas 

experiências estão envolvidas em um processo complexo que envolve comportamento, 

conhecimento e habilidades das pessoas num determinado ambiente, assim como, as fontes 

materiais e informacionais do mundo ao redor. Além disso, o indivíduo aprende por meio de 

suas próprias experiências pessoais (MILLER; BOUD, 1996, p. 3). 

Do ponto de vista acadêmico, a aprendizagem pela experiência apresenta diferentes 

enfoques para a análise do processo de aprendizagem. Alguns modelos desenvolvidos por 

importantes autores surgem inspirados, em grande parte, pelas indagações feitas pelo 

respeitado filósofo John Dewey, que, desde 1938, propunha uma Teoria da Experiência. Para 

Dewey (1938, p. 25), “toda educação genuína acontece por meio da experiência.” A partir 

destas proposições iniciais feitas pelo autor, alguns estudos e modelos foram sendo 

desenvolvidos a fim de compreender melhor como se dava o fenômeno da aprendizagem pela 

experiência. 

A partir da análise de trabalhos importantes publicados sobre a aprendizagem pela 

experiência, Miller e Boud (1993, p. 9-10) oferecem um agrupamento de proposições chaves 

sobre este tipo de aprendizagem. Primeiro, a experiência é o fundamento, um estímulo para a 

experiência e o aprendizado só pode ocorrer, efetivamente, se houver engajamento do 

aprendiz. Segundo, os aprendizes constroem ativamente sua própria experiência, ou seja, cada 

experiência é influenciada pelo passado único de cada aprendiz, assim como, pelo contexto 

atual. Terceiro, o aprendizado é holístico, sendo assim, há uma continuidade entre as 

experiências e estas não podem ser percebidas de forma dissociada do contexto, dos processos 

e da própria experiência passada.  
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Quarto, o aprendizado é socialmente e culturalmente construído. Em outras palavras, 

quando os aprendizes constroem suas próprias experiências, eles fazem isto num contexto 

social particular, com valores culturais e econômicos e circunstâncias políticas que podem 

fundamentar o aprendizado, distorcê-lo ou limitá-lo. Por fim, o aprendizado é influenciado 

pelas emoções e sentimentos que são considerados fatores-chave para a criação de 

possibilidades ou barreiras para o aprendizado (BOUD; COHEN; WALKER, 1993, p. 10). 

O desenvolvimento das pesquisas sobre aprendizagem pela experiência levou a duas 

importantes e distintas correntes: a educacional e a das ciências sociais (BOUD; MILLER, 

1993, p.14). A primeira delas está relacionada com a tradição dos treinamentos em relações 

humanas, aconselhamento e aprendizagem de adultos que tem se baseado na psicologia 

humanista, desenvolvendo-se sobretudo na América do Norte. Nos últimos anos, este tem sido 

o paradigma dominante com relação à aprendizagem pela experiência.  

A segunda corrente – das ciências sociais – foi desenvolvida no contexto dos 

movimentos coletivos sociais e da ação política, sendo mais focada nos grupos do que nos 

indivíduos. Ela consolidou-se principalmente na Europa e a partir dos valores, práticas e 

pesquisas sobre a ação participativa – tendo suas origens no terceiro mundo (BOUD; 

MILLER, 1996, p. 14). 

Dentre as várias abordagens sobre o tema, optou-se neste trabalho, orientar-se pela 

corrente educacional, em função da sua relação com a aprendizagem de gerentes. Um dos 

autores que trata desta abordagem é o americano David Kolb que em 1984 propôs uma teoria 

denominada de Experiential Learning Theory (ELT). Segundo o autor (KOLB, 1984, p. 4) o 

modelo da aprendizagem pela experiência tem por objetivo estabelecer ligações entre 

educação, trabalho e desenvolvimento pessoal. Para Kolb (1984, p. 4) o ambiente de trabalho 

deve ser reconhecido como um espaço onde se pode aprimorar e complementar a educação 

formal.  
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O modelo apresentado pelo autor relaciona quatro modos: (1) a experiência concreta; 

(2) a conceitualização abstrata; (3) a observação reflexiva e (4) a experimentação ativa 

(KOLB, 1984, p.42), conforme pode ser visualizado na Figura 3:  

 

 

Figura 3: Ciclo de Aprendizagem de Kolb  
Fonte: adaptado de KOLB (1984, p. 42). 

 

Primeiro, a experiência concreta envolve uma abertura e interesse do indivíduo em 

envolver-se em novas experiências. Já a conceitualização abstrata refere-se ao fato de que as 

habilidades de observação e de reflexão podem fazer com que estas novas experiências sejam 

vistas de diferentes perspectivas. A terceira etapa – da observação reflexiva – diz respeito às 

habilidades analíticas pelas quais os conceitos e idéias integrativas podem ser criadas por 

meio da observação. Finalmente, a experimentação ativa relaciona-se às habilidades de 

tomada de decisão e resolução de problemas que estas novas idéias e conceitos podem criar 

por meio das observações (MERRIAM; CAFARELLA, 1999, p. 224).  

No entanto, Jarvis (1987) entende que o modelo apresentado por Kolb (1984) é muito 

simplista para explicar o complexo fenômeno da aprendizagem pela experiência e, por isso, 

propõe uma ampliação do mesmo. Para Jarvis (1987, p. 165) este modelo não está de acordo 

com as discussões acadêmicas sobre aprendizagem na medida em que sugere que a 

experiência é concreta e distinta do abstrato. 
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Para Jarvis (1987, p. 165) a experiência envolve o relacionamento entre as pessoas e o 

ambiente sócio-cultural-temporal, onde podem existir tanto experiências importantes e ricas 

de significado quanto outras de pouca importância. Portanto, para o autor, “nem toda 

experiência resulta em aprendizagem, mas a experiência em si é apenas uma base potencial 

para a aprendizagem” (JARVIS, 1987, p. 165), corroborando, assim, a afirmação de Dewey 

(1938) que ressalta que “nem toda experiência pode ser considerada genuinamente ou 

igualmente educativa” (p. 25).    

Diante disso, o autor propõe uma ampliação no modelo apresentado por Kolb (1984) – 

mantendo o aspecto central da reflexão. Para Jarvis (1987, p. 165-166), como algumas 

experiências podem não resultar em aprendizagem, isto significa que pode haver mais de uma 

rota para a experiência em si. Além disso, Jarvis ressalta, no seu modelo, que a observação 

pode ser uma forma de experiência (ver Figura 4). 

 

Figura 4: Um modelo revisado do processo de aprendizagem 
Fonte: adaptado de Jarvis (1987, p. 166). 

 

Como pode ser observado na Figura 4, há uma relação muito estreita entre a reflexão e 

a experimentação ativa que apresentam uma influência recíproca e não unilateral como 
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proposta por Kolb (1984). Assim, para o autor, as habilidades são adquiridas por meio da 

interação entre a experimentação e a reflexão até que sejam internalizadas (KOLB, 1984, p. 

166). Jarvis (1987) também ressalta que “quando não há um desnível entre o estoque de 

conhecimento do indivíduo e sua percepção do mundo sócio-cultural-temporal, então a sua 

ação pode ser dada como certa e pouca ou nenhuma reflexão ou aprendizado ocorre” ( p.169). 

Além disso, no modelo apresentado por Jarvis (1987), não há uma etapa específica de 

conceitualização abstrata como proposto por Kolb (1984). Para Jarvis (1987, p. 166), a partir 

da contínua e recíproca relação entre a experimentação ativa e a reflexão, haveria uma etapa 

de avaliação – que por meio da internalização, gera uma pessoa mais experiente. Por isso, 

para Jarvis (1987, p. 169), “o significado que uma pessoa dá às suas experiências é bastante 

subjetivo e o conhecimento é criado fora da experiência por meio da síntese entre o 

conhecimento prévio e a percepção de suas experiências presentes” (JARVIS, 1987, p. 169).  

Diante dos modelos descritos anteriormente, neste estudo será tomado por base o 

modelo ampliado e proposto por Jarvis (1987) por considerar-se que o mesmo expressa de 

uma forma mais consistente o processo de aprendizagem pela experiência. Além disso, 

deverão ser aprofundados nas discussões dos resultados os conceitos da aprendizagem pela 

experiência proposta originalmente por Dewey (1938). 

2.2  Visão da estratégia como prática 

A área de estudos denominada “estratégia como prática” (strategy as practice) surgiu 

como um movimento social de pesquisadores, na Europa, a partir do final da década de 90 

(WHITTINGTON, 2004). Em oposição aos estudos clássicos em estratégia, que se 

concentram no nível macro das organizações, alguns autores como Johnson et al (2003) 

propuseram uma “visão baseada em atividades” que se preocupa com o detalhamento dos 

processos e práticas que constituem o dia-a-dia da vida da organização e suas relações com os 
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resultados estratégicos. Portanto, nesta abordagem, a estratégia é concebida não como um 

atributo exclusivo das organizações, mas também como uma atividade realizada pelas pessoas 

(JONHSON et al, 2003). 

Desta forma, a abordagem da estratégia como prática (Strategy as Practice) está se 

associando a um movimento comum às ciências sociais de recuperação da prática 

(WHITTINGTON, 2004) e de uma visão mais contextualizada e dinâmica que leve ao 

“reengajamento dos pesquisadores em Administração com os cientistas sociais” 

(PETTIGREW, 2001).  

Para Whinttington (2004), que é um dos iniciadores desta nova abordagem da 

estratégia, por um longo período, a estratégia esteve vinculada ao modernismo, tendo-se 

desenvolvido e consolidado nos Estados Unidos, sobretudo, a partir da década de 60. Porém, 

com as críticas advindas do pós-modernismo, “o monopólio modernista começa a se 

desintegrar” (p. 45). Assim, as generalizações do modernismo tornaram-se apenas uma das 

possibilidades para a pesquisa em administração estratégica (WHITTINGTON, 2004). 

A abordagem da estratégia como prática, por estar apoiada na Sociologia e 

relativamente desvinculada da teoria econômica, propõe um programa de pesquisa sobre a 

estratégia “após o modernismo” (WHITTINGTON, 2004). Por isso, é indicada uma “agenda 

dupla” de pesquisa baseada na estratégia como prática: (1) agenda sociológica – que está 

centrada na compreensão das elites da estratégia, suas habilidades e tecnologias e suas 

implicações para a sociedade como um todo e (2) agenda gerencial – que transforma esta 

compreensão sociológica em vantagens para a prática ao propor, por exemplo, como os 

administradores se tornam estrategistas, como as habilidades estratégicas são adquiridas e 

como as tecnologias estratégicas podem ser mais bem desenhadas e utilizadas 

(WHITTINGTON, 2004).  
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Além disso, Jarzabkowski et al (2006) elaboraram um framework conceitual para as 

pesquisas em estratégia como prática a fim de estruturar uma agenda de pesquisa da área. 

Corroborando os estudos já realizados por Whittington (2002), estes autores defendem que os 

três elementos da teoria da prática podem ser isolados em: prática, práticas e praticantes, 

conforme detalhado na Figura 5. 

 

 

Fazer a estratégia é composto pela interseção entre prática, práticas e praticantes. A, B e C representam 

focos mais fortes em uma destas interconexões dependendo do problema de pesquisa a ser respondido 

Figura 5: Um framework conceitual para analisar a estratégia como prática 
Fonte: adaptado de Jarzabkowski et al (2006, p. 8)  

 

Para estes autores, é possível engajar-se no entendimento do praticante da estratégia – 

aqui chamado de gerente –, na prática ou nas práticas. A prática pode ser entendida como a 

“interconexão entre ações de diferentes, dispersos indivíduos e grupos e aquelas instituições 

envolvidas socialmente, politicamente e economicamente nas quais os indivíduos agem e 

contribuem” (JARZABKOWSKI et al, 2006, p. 5). Já as práticas são “intrinsecamente 

conectadas ao ‘fazer’, na medida em que fornecem os recursos comportamentais, cognitivos, 

processuais, discursivos e físicos através dos quais os atores constroem sua atividade” 

Fazer a estratégia 

 

Praticantes 
Atores que moldam a construção 
da prática por meio de quem são, 
como agem e quais os recursos 

nos quais se sustentam 

 

Práticas 
Recursos cognitivos, 

comportamentais, processuais, 
motivacionais e físicos são 

combinados e adaptados para 
construir a prática 

B 

Prática 
Estratégia como um fluxo de 

atividades situado e socialmente 
definido que gera como 

conseqüências os direcionamentos 
e a sobrevivência da empresa 

 
 

A 

C 



   

 

51 

(JARZABKOWSKI et al, 2006, p. 6). Com relação aos praticantes, estes podem ser 

conceituados como “os atores, os indivíduos que definem as práticas e as ações. Praticantes 

são, portanto, inter-relacionados com as práticas e a prática” (JARZABKOWSKI et al, 2006, 

p. 7).  

Neste estudo, será enfatizada para análise e discussão dos resultados a interseção “C”, 

representada pelos praticantes e pela prática (no singular). Segundo Jarzabkowski et al 

(2006), os pesquisadores que se voltam para esta área buscam entender quem é o estrategista. 

Para isto, pode-se buscar entender os padrões na maneira como os praticantes constroem a 

atividade estratégica. Assim, é possível desenvolver um entendimento mais completo sobre de 

onde vem a estratégia e como ela é construída. 

A estratégia como prática é definida como uma atividade socialmente situada e 

construída por meio de ações e interações de múltiplos atores (JARZABKOWSKI, 2005, p. 

7). Diante disso, percebe-se que esta abordagem está em consonância com a visão da 

aprendizagem situada, pois esta valoriza o contexto social e as interações para a aprendizagem 

dos indivíduos.  

Além disso, nos processos de interação do fazer a estratégia são articulados dois fluxos 

principais: os procedimentos administrativos formais e as interações face a face. Para 

Jarzabkowski (2005, p. 81), os gerentes, no processo de formação das estratégias de suas 

firmas, precisam lidar tanto com procedimentos formais quanto com as interações face a face. 

Isto reforça a importância da abordagem da aprendizagem situada neste estudo, já que a 

mesma reconhece a importância da formação de comunidades de prática – muitas vezes, 

informais – para a aprendizagem dos indivíduos dentro das organizações e, em particular, para 

o processo do fazer a estratégia. 
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2.3  Estudos sobre a aprendizagem de gerentes 

Diferentes pesquisas sobre aprendizagem gerencial podem ser encontradas atualmente. 

Embora as mesmas sejam influenciadas por diferentes perspectivas teóricas, trazem 

descobertas similares e reveladoras sobre o processo de aprendizagem de executivos 

(MORAES; SILVA; CUNHA, 2004). Assim, buscar-se-á nessa seção apresentar alguns 

trabalhos para ilustrar resultados de pesquisas anteriores sobre o tema. 

Em âmbito mundial, pode-se apontar o estudo de Akin (1987) que se propôs a 

entender o que os gerentes aprendem, por meio de um estudo realizado com 60 gerentes de 

sucesso de hospitais. Em sua pesquisa, o autor buscou identificar quais eram as variedades das 

experiências de aprendizagem que levavam ao sucesso gerencial. A conclusão a que se pôde 

chegar é que os fatores mais importantes são: habilidades interpessoais, analíticas, de 

comunicação, conhecimento do trabalho, da organização e das normas profissionais e 

autoconfiança.  

Outro estudo que merece destaque é o de La Paro (1991). O objetivo do estudo foi 

determinar o que e como os gerentes de um centro médico aprendem. Os resultados da autora 

mostram que, com relação ao conteúdo da aprendizagem, os gerentes aprendem acerca de si 

mesmos, sobre a organização e sobre o trabalho. Neste sentido, três pontos foram essenciais: 

as novas responsabilidades, as dificuldades e os esforços de melhoria. Como relação às 

modalidades de aprendizagem, ou seja, como os gerentes aprendem, a autora indica três 

modos principais: relacionamentos, treinamento e educação e informação escrita.  A autora 

conclui que os relacionamentos com os outros foram identificados como a mais importante 

modalidade de aprendizagem e que os programas de desenvolvimento não foram responsáveis 

para “o que” e “como” estes gerentes aprenderam (LA PARO, 1991, p. 2). 

Já a pesquisa de Daudelin (1996), realizada no  Center for Creative Leadership com 

48 executivos, tinha por objetivo o entendimento da natureza da reflexão e recomendar 
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ferramentas para aumentar a aprendizagem gerencial. Este estudo procurou responder a 

seguinte pergunta de pesquisa: qual tipo de reflexão é mais efetivo para ajudar os executivos a 

aprimorar sua aprendizagem a partir das experiências de trabalho? A conclusão que a autora 

chegou é de que existe um grande potencial de aprendizagem existente nas experiências e  que 

a reflexão sobre aspectos de uma situação desafiante pode aumentar significativamente a 

aprendizagem daquela situação. 

Ainda em âmbito internacional, um trabalho de grande destaque na área de 

aprendizagem gerencial é o de Gherardi, Nicolini e Odella (1998) que apresenta um estudo de 

caso com um gerente de uma empresa italiana de construção civil. O objetivo era entender 

quais eram as maneiras pelas quais certas habilidades práticas e tácitas eram transferidas 

dentro de comunidades de prática. As autoras chegaram à conclusão de que a linguagem foi o 

principal meio e que a competência é definida tacitamente pelas relações de poder que só 

podem ser modificados pela comunicação. 

Com relação às pesquisas sobre aprendizagem gerencial no Brasil, percebe-se que 

ainda são incipientes comparando-se com os estudos realizados no exterior. Neste contexto, 

destacam-se os estudos desenvolvidos, inicialmente, pelo grupo de pesquisadores do 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção/PPCEP, da Universidade Federal de 

Santa Catarina/UFSC (MORAES; SILVA; CUNHA, 2004). 

A pesquisa considerada como a pioneira neste programa foi o de Silva (2000 apud 

MORAES; SILVA; CUNHA, 2004) que buscou entender o processo de aprendizagem dos 

professores que se tornaram dirigentes de unidades universitárias na UFSC. A autora chegou à 

conclusão de que os professores autodirecionavam sua aprendizagem por meio de recursos 

informais e que havia uma ênfase no desenvolvimento de habilidades voltadas para a prática e 

para o conhecimento pessoal, bem como de habilidades referentes à administração do tempo, 
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trabalho em equipe e relacionamentos (SILVA, 2000 apud MORAES; SILVA; CUNHA, 

2004). 

Dando continuidade ao trabalho descrito anteriormente e à agenda de pesquisa sobre o 

tema de aprendizagem gerencial, Moraes (2000) voltou-se para as questões de reflexão e dos 

relacionamentos. A autora estudou gerentes de uma organização hospitalar e chegou à 

conclusão de que a aprendizagem gerencial não é nem totalmente formal, nem informal,  

ocorrendo muitas vezes no cotidiano de forma não planejada e por meio dos relacionamentos. 

Além disso, a autora conclui que a aprendizagem não se restringe ao domínio instrumental de 

conhecimento, sendo a reflexão crítica importante para as mudanças de consciência que levam 

à aprendizagem destes profissionais e que podem contribuir tanto para atualizar a estratégia 

empresarial quanto levar à transformação pessoal. Por fim, a autora conclui que a 

aprendizagem dos executivos está relacionada às experiências vivenciadas em sua atividade e 

à natureza de seu trabalho (MORAES, 2000, p. 197-207). 

Já o trabalho de Gottwalt (2001 apud MORAES; SILVA; CUNHA, 2004), numa 

multinacional do setor automobilístico, buscou compreender o processo de aprendizagem, 

focando, especialmente, na influência da cultura organizacional. Dentre as várias conclusões 

apresentadas pela autora, ressalta-se que a cultura organizacional é formada e apreendida por 

meio da reflexão e assimilação, mas principalmente por meio da vivência na matriz. Neste 

sentido, foi detectado que a falta de domínio do idioma alemão dificultava a aprendizagem 

gerencial por meio desta prática. 

Ainda como fruto dos estudos realizados na UFSC, foi realizada a pesquisa do 

doutorado de LUCENA (2001) sobre a aprendizagem profissional de gerentes-proprietários 

do setor de varejo de vestuário de Florianópolis. O objetivo desta pesquisa era entender 

porque, como e o que estes gerentes tinham aprendido ao longo de suas carreiras 

profissionais. O autor chegou à conclusão de que os fatores que motivavam a aprendizagem 
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dos sujeitos eram as demandas de trabalho, causalidades e recompensas. Verificou-se também 

que a aprendizagem ocorria em grande parte baseada nos relacionamentos sociais e 

sustentava-se mais no desempenho e na reflexão das atividades de trabalho do que em 

treinamento e educação. Ademais, o conteúdo de aprendizagem dos executivos pesquisados 

era influenciado pela mídia e pelo contexto de trabalho e o aprendizado dos participantes 

envolvia tanto o nível individual quanto organizacional (LUCENA, 2001, p. 121-142). 

Posteriormente, pesquisas sobre aprendizagem gerencial começam a ser desenvolvidas 

também no Programa de Pós-Graduação em Administração, da Universidade Federal de 

Pernambuco, sendo a primeira dissertação sobre o tema defendida por Melo (2005). O autor 

estudou a aprendizagem profissional de gerentes gerais de agências da Caixa Econômica 

Federal, situadas na Região Metropolitana do Recife. Por meio deste estudo, o autor chegou 

às seguintes conclusões:  (a) os relacionamentos possibilitam às pessoas aprenderem umas 

com as outras e fornecem apoio de modo a facilitar a aprendizagem; (b) as comunidades de 

prática potencializam os benefícios dos relacionamentos para a aprendizagem e (c) o conteúdo 

da aprendizagem dos gerentes entrevistados estava compreendido entre as habilidades 

operacionais, habilidades relevantes à comunicação com as pessoas e questões referentes à 

sua conduta (MELO, 2005, p. 121-122). 

Uma segunda dissertação desenvolvida neste mesmo programa sobre aprendizagem de 

gerentes (FERREIRA JR, 2006) versava sobre a aprendizagem de gerentes hoteleiros sob a 

ótica das abordagens que enfatizam os relacionamentos sociais. O autor chegou às seguintes 

conclusões: (a) o contexto de trabalho influenciou os processos pelos quais os respondentes se 

tornaram gerentes; (b) os respondentes desenvolveram conhecimentos relacionados à gestão 

ao trabalharem em diferentes setores da empresa; (c) os participantes desenvolveram as 

habilidades por meio da aquisição da experiência e ao executarem trabalhos operacionais; (d) 

os gerentes aprenderam por meio dos relacionamentos tanto ao obterem orientação quanto 
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pela observação dos seus superiores; e, finalmente, (e) os relacionamentos interpessoais 

forneceram apoio para que os participantes se desenvolvessem emocional e profissionalmente 

(FERREIRA JR, 2006, p. 4; 128-132). 

Neste capítulo foi apresentada a fundamentação teórica que sustentará as discussões 

deste estudo. Assim, para atender aos objetivos específicos norteadores foram elucidados 

temas como aprendizagem no ambiente de trabalho, atividade profissional dos gerentes, 

aprendizagem situada, aprendizagem pela experiência, visão da estratégia como prática e, 

finalmente, estudos sobre a aprendizagem de gerentes. O próximo capítulo trata dos 

procedimentos metodológicos adotados ao longo do desenvolvimento do estudo. 
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3  Procedimentos metodológicos 

No capítulo anterior – da fundamentação teórica – foi apresentado o referencial teórico 

que irá embasar o presente estudo. Já neste capítulo serão apresentados os procedimentos 

metodológicos que serão utilizados ao longo da pesquisa. Inicialmente, é preciso reforçar 

quais são as perguntas de pesquisa que nortearão o estudo. Em seguida, é apresentada a 

definição dos conceitos básicos utilizados a fim de clarificar sob qual ótica se observará o 

fenômeno estudado. Posteriormente, será apresentado o delineamento da pesquisa na qual 

questões filosóficas são levantadas assim como as razões da escolha da abordagem qualitativa 

e do estudo de caso.  

Em seguida, são indicados os critérios e a justificativa para a seleção da amostra. 

Posteriormente, é explicado como foi feita a coleta de dados – quais os instrumentos foram 

utilizados e o porquê. Por fim, neste capítulo, serão apresentados quais os métodos utilizados 

para a análise dos dados, finalizando-se com as limitações do presente estudo. 

3.1  Perguntas de pesquisa 

Conforme descrito no capítulo de introdução, o objetivo geral deste estudo é  

compreender como os gerentes de meios de hospedagem aprendem. Para Merriam (1998, p. 

60) após a declaração do objetivo da pesquisa, normalmente, seguem-se as perguntas de 

pesquisa. Estas, por sua vez, refletem o pensamento do pesquisador sobre quais são os fatos 

mais significantes a serem pesquisados. Além disso, as perguntas de pesquisa são 

fundamentais, pois guiam a pesquisa e determinam como os dados serão coletados 

(MERRIAM, 1998, p. 60; STAKE, 1995, p.15).  

Para Stake (1995, p.15) elaborar boas questões de pesquisa é, talvez, a tarefa mais 

difícil para o pesquisador. Isto acontece porque a elaboração das perguntas de pesquisa requer 
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uma organização conceitual que expresse a necessidade do que se quer compreender e se 

estabeleçam pontes conceituais com o que já se sabe sobre o assunto. Além disso, enquanto o 

levantamento de hipóteses é normalmente utilizado na pesquisa quantitativa, a declaração dos 

objetivos na pesquisa qualitativa tem papel semelhante (MERRIAM, 1998, p. 60; STAKE, 

1995, p.15-16).  

Por esta razão é importante indicar quais são as perguntas de pesquisa que irão nortear 

o presente estudo e levar à compreensão de como os gerentes de meios de hospedagem 

aprendem, a saber: 

a) Como os gerentes aprendem em seu contexto prático-social? 

b) Como os gerentes aprendem por meio de suas experiências? 

c) Como os gerentes aprendem a estrategiar? 

3.2  Definição de conceitos básicos 

Nesta seção são apresentadas algumas definições de conceitos considerados 

fundamentais para o desenvolvimento desta pesquisa: 

a) Pesquisa qualitativa: “é um conceito guarda-chuva cobrindo uma série de formas 

de investigação que nos ajudam a entender e explicar o significado de um 

fenômeno social com a menor quebra possível do ambiente natural” (MERRIAM, 

1998, p. 5). 

b) Estudo de caso: “investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos” (YIN, 

2001, p. 32). 

c) Categorias: “são conceitos, derivados dos dados, que são baseados nos 

fenômenos” (STRAUSS; CORBIN, 1998, p. 114). 
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d) Aprendizagem organizacional: concentra-se na observação e análise dos processos 

envolvidos em aprendizagem individual e coletiva dentro das organizações 

(EASTERBY-SMITH; ARAUJO, 2001, p. 17) 

e) Aprendizagem situada: perspectiva teórica que se sustenta no caráter relacional do 

conhecimento e da aprendizagem, no aspecto da negociação dos significados e no 

interesse pela natureza da atividade de aprendizagem para as pessoas envolvidas 

(LAVE; WENGER, 1991, p. 33). 

f) Aprendizagem pela experiência: forma de aprendizagem que envolve a contínua 

construção e reconstrução da experiência, envolvendo o seguinte fluxo: situação > 

problema > indagação > reflexão > nova situação (DEWEY, 1938). 

g) Praticantes da estratégia: “são os atores que moldam a construção da prática por 

meio de quem são, como agem e em quais recursos se sustentam” 

(JARZABKOWSKI et al, 2006, p. 8). 

3.3  Delineamento da pesquisa 

Como parte dos procedimentos metodológicos será apresentado nesta seção o 

delineamento da pesquisa. Para Merriam (1998, p. 3) uma consideração fundamental num 

projeto de pesquisa é a orientação filosófica do autor. Em outras palavras, é preciso que o 

pesquisador se questione sobre o que ele(a) acredita sobre a natureza da realidade, sobre o 

conhecimento e sobre a produção do conhecimento (MERRIAM, 1998, p. 3). 

Morgan e Smircich (1980, p. 491) ressaltam que os métodos de pesquisa nas ciências 

sociais devem estar diretamente ligados com os pressupostos da ontologia, da epistemologia e 

da natureza humana. Para isto, os autores propõem um continuum sobre os pressupostos da 

ontologia e da natureza humana que vão desde o extremo subjetivista até o objetivista. 
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No presente estudo, o pressuposto adotado é de que a realidade é socialmente 

construída, estando mais próxima, portanto, de uma visão subjetivista. Nesta perspectiva, o 

mundo social é percebido como um processo contínuo criado nos encontros da vida cotidiana 

por intermédio da linguagem, rótulos, ações e rotinas que constituem um modo de ser no 

mundo.  

A realidade social, de acordo com estão visão, está envolvida na natureza e uso destes 

modelos de ação simbólico (MORGAN; SMIRCICH, 1980, p. 494). O uso destes modelos 

simbólicos, por sua vez, pode resultar no desenvolvimento de realidades múltiplas e 

compartilhadas que ocorrem apenas naqueles momentos em que são ativamente construídas e 

sustentadas (MORGAN; SMIRCICH, 1980, p. 494). 

 Segundo Merriam (1998, p. 6), o pressuposto filosófico básico da pesquisa qualitativa 

está baseado na visão de que a realidade é construída pelos indivíduos por meio da interação e 

situada dentro dos mundos sociais destes indivíduos. Portanto, “o pesquisador qualitativo está 

interessado em compreender o significado que as pessoas têm construído” (MERRIAM, 1998, 

p. 6). Sendo assim, esta pesquisa segue esta orientação ao observar o fenômeno segundo a 

construção dos sujeitos pesquisados. 

Diante das várias tradições e orientações teóricas que baseiam a pesquisa qualitativa  

Patton (2002, p. 75-142) oferece uma distinção entre as mesmas. No presente estudo esta 

orientação teórica é baseada na construção social e no construtivismo, na medida em que seus 

pressupostos estão de acordo com as questões de pesquisa que norteiam o estudo. 

Segundo Patton (2002, p. 96), “os construtivistas estudam as múltiplas realidades 

construídas pelas pessoas e as implicações destas construções para as suas vidas e as 

interações com os outros”. Para deixar ainda mais claro, o autor apresenta as questões 

fundamentais dentro desta orientação teórica, quais sejam: a) Como as pessoas têm, neste 
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ambiente, construído a realidade? b) Quais são as conseqüências de suas construções para 

seus comportamentos e para aqueles com os quais interagem? (PATTON, 2002, p. 96). 

Além de elucidar o pressuposto filosófico é importante esclarecer o que se entende por 

um estudo qualitativo e qual a razão para a sua escolha nesta pesquisa. Segundo Merriam 

(1998, p. 6) enquanto a pesquisa quantitativa toma um fenômeno de forma separada para 

examinar as partes que o compõe, a pesquisa qualitativa pode revelar como todas as partes 

juntas formam o todo. Assim, na pesquisa qualitativa, entende-se que o significado está 

envolvido nas experiências das pessoas e que a compreensão do fenômeno deve revelar a 

perspectiva do participante, não do pesquisador (MERRIAM, 1998, p. 6). 

Vale destacar quais são, segundo Merriam (1998, p. 6-8), as cinco características 

principais da pesquisa qualitativa. Primeiro, conforme discutido anteriormente, os 

pesquisadores qualitativos estão interessados em compreender o significado que as pessoas 

constroem. Segundo, o instrumento principal para a coleta e análise dos dados na pesquisa 

qualitativa é o pesquisador. Terceiro, a pesquisa qualitativa normalmente envolve um estudo 

de campo. Quarto, a pesquisa qualitativa envolve principalmente uma estratégia de pesquisa 

indutiva. Finalmente, em função das características anteriores, o produto de um estudo 

qualitativo é rico em descrição (MERRIAM, 1998, p. 6-8). 

Diante disso, a pesquisa qualitativa foi considerada a opção mais adequada para a 

elaboração deste estudo. Por meio dele, busca-se entender a aprendizagem de gerentes de 

meios de hospedagem segundo a perspectiva dos mesmos e qual o significado está envolvido 

nas suas experiências de aprendizagem. Além disso, o pesquisador foi o principal meio na 

coleta e análise dos dados, sendo, portanto, necessária atenção aos possíveis vieses do mesmo 

e ao rigor na elaboração do estudo. Esta pesquisa envolveu também um estudo de campo (em 

três meios de hospedagem), uma estratégia de pesquisa indutiva e é rico em descrição.  
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Entre os diferentes tipos de pesquisa qualitativa pode-se enumerar: os estudos 

qualitativos genéricos, etnografia, fenomenologia, grounded theory e estudo de caso 

(MERRIAM, 1998, p. 12). Para esta pesquisa optou-se pelo estudo de caso em função das 

suas características serem consistentes com os objetivos que se almejam atingir, ou seja, uma 

descrição rica dos casos e entre os casos (MERRIAM, 1998). Assim, pretende-se analisar os 

pontos de convergência e divergência entre os casos, levando a resultados mais robustos 

(MILES; HUMBERMAN, 1994). 

Além disso, ao estudar fenômenos individuais e organizacionais considerados 

complexos e contemporâneos como a aprendizagem organizacional, o uso do estudo de caso 

pode ser aplicado, conforme as orientações de Yin (2002). Segundo o autor, o estudo de caso 

pode ser definido como uma “investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos” (YIN, 2001, p. 32).  

Para outros autores, o estudo de caso pode ser visto mais como uma unidade de análise 

do que estratégia de pesquisa onde a correta definição e delimitação têm papel central 

(STAKE, 1995). O estudo de caso pode ainda ser entendido como um produto final resultante 

da análise de um fenômeno ou de uma unidade de análise particular (MERRIAM, 1998, p. 27; 

WOLCOTT, 2001).  

A característica mais singular e que melhor define a pesquisa de estudo de caso reside 

na delimitação do objeto de estudo, ou seja, na determinação das “fronteiras” do caso 

(MERRIAM, 1998, p. 27). Este aspecto é também apontado por Stake (1995, p. 2) ao afirmar 

que “o caso é um sistema integrado”, corroborando o conceito originalmente proposto pelo 

etnógrafo Louis Smith de “sistema cercado”, delimitado (bounded system). Neste estudo, em 

que o problema de pesquisa volta-se para o entendimento de como os gerentes de meios de 
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hospedagem aprendem, o sistema (ou caso) será delimitado pelas organizações selecionadas 

para o estudo. 

Além disso, Miles e Huberman (1994, p. 172) apontam que por vários anos muitos 

pesquisadores privilegiaram os estudos de caso únicos. Porém, os autores ressaltam que há um 

substancial crescimento nos chamados multicasos (ou casos múltiplos). Nestes, o objetivo 

principal é “ver os processos e resultados entre os vários casos, para entender como eles estão 

influenciados pelas condições locais e, além disso, desenvolver descrições mais sofisticadas e 

explanações mais poderosas” (MILES; HUBERMAN, 1994, p. 172). Desta forma, o 

pesquisador pode encontrar casos negativos para fortalecer uma teoria, além de construir 

análises das similaridades e diferenciações entre os casos (MILES; HUBERMAN, 1994). 

3.4  Validade 

No desenvolvimento de pesquisas é preciso atenção do pesquisador para a validade do 

estudo. Nas pesquisas qualitativas, em particular, alguns autores sugerem algumas formas 

para se aumentar a validade. Yin (2001) defende três princípios: a utilização de várias fontes 

de evidência e sua triangulação; a criação de um banco de dados para o estudo (a fim de 

organizar e documentar os dados encontrados); e a manutenção do encadeamento de 

evidências como forma que o leitor perceba como cada evidência conduziu o pesquisador à 

conclusão do estudo. 

Para Merriam (1998, p. 204-205), um pesquisador pode utilizar seis estratégias básicas 

a fim de garantir validade interna. São elas: a) Triangulação: utilizando múltiplos 

investigadores, fontes de dados ou métodos; b) Checagem com membros: levando 

interpretações iniciais de volta para as pessoas das quais foram coletadas e perguntando-as se 

os resultados são plausíveis; c) Observação prolongadas: no local da pesquisa ou repetidas 

observações sobre o mesmo fenômeno; d) Avaliação dos pares: perguntando aos colegas para 
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comentar sobre os achados que emergiram; e) Modos de pesquisa participativa ou 

colaborativa: envolvendo participantes em todas as fases da pesquisa; f) Vieses do 

pesquisador: clarificando os pressupostos do pesquisador, sua visão de mundo e orientação 

teórica no início do estudo. 

Diante disso, pode-se defender que neste estudo foram utilizadas algumas destas 

estratégias para aumentar a validade do estudo. A primeira foi a utilização da triangulação (o 

uso de diferentes instrumentos de coleta de dados). A segunda foi o cuidado em manter o 

encadeamento das evidências. Terceiro, a avaliação dos pares que foi realizada nos encontros 

da comunidade de pesquisa formada por dois mestrandos, duas alunas de graduação (Iniciação 

Científica) e um doutorando. Quarto, o esclarecimento dos vieses do pesquisador no início da 

pesquisa, o que foi explicado neste capítulo de procedimentos metodológicos. 

3.5  Seleção do campo 

Conforme indicado na seção anterior, esta pesquisa utilizou como estratégia de 

pesquisa o estudo de caso. Como foram selecionados diferentes meios de hospedagem é 

caracterizada, portanto, como um estudo de múltiplos casos. Os três meios de hospedagem 

escolhidos para a pesquisa se localizam na Região Metropolitana do Recife, a saber: Pousada 

do Amparo (Olinda), Marolinda Cult Hotel (Recife) e resort (na praia de Muro Alto, em Porto 

de Galinhas, do qual não será citado o nome real em respeito à solicitação de não-

identificação por parte da empresa). 

No que se refere à seleção do campo foi utilizado o método não-probabilístico 

intencional por considerá-lo mais apropriado neste estudo. A seleção do campo baseado em 

critérios probabilísticos é desnecessária ou sem justificativa para um estudo qualitativo 

(MERRIAM, 1998, p. 61), pois a amostra intencional possibilita selecionar aqueles 

participantes que possam ser, efetivamente, fontes úteis e ricas de informações.  Este critério 
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de seleção é baseado “no pressuposto de que o investigador quer descobrir, entender e obter 

insights e, assim, deve selecionar um campo de onde mais possa ser aprendido” (MERRIAM, 

1998, p. 61).  

Diante disso, buscou-se selecionar as organizações em função de três critérios: 

acessibilidade, destaque no seu segmento de atuação e diferentes tamanhos. O primeiro 

critério foi importante para que se pudesse garantir o acesso e disponibilidade de informações 

o que inclui o tempo dos gerentes para a realização das entrevistas, o fornecimento de 

documentos e a autorização para realização da observação, aspectos fundamentais num estudo 

qualitativo.  

O segundo critério – destaque no seu segmento de atuação, ou seja, uma pousada, um 

hotel executivo e um resort – foi considerado importante pelo fato de que se almejava realizar 

os estudos de caso em empresas consideradas exemplos (ou modelos) para os seus 

concorrentes. Neste sentido, a Pousada do Amparo é, hoje, a única pousada da Região 

Metropolitana do Recife a integrar o seleto grupo da Associação de Roteiros de Charme. O 

Marolinda Cult Hotel é conhecido por suas inovações no mercado, sendo um dos primeiros da 

cidade do Recife a oferecer o serviço de eventos além de ser o pioneiro no Brasil com o 

conceito de cult hotel. Finalmente, o resort escolhido é considerado o primeiro do seu 

segmento a atuar na praia de Muro Alto, Porto de Galinhas – que é, atualmente, uma das áreas 

de maior concorrência no setor hoteleiro de Pernambuco. 

 O terceiro critério estabelecido – empreendimentos de diferentes tamanhos – também 

tem sua justificativa. Ao selecionar os casos considerando-se a máxima variância (ou seja, 

casos mais distintos possíveis entre si) buscou-se analisar se organizações de tamanhos 

diferentes geram demandas de aprendizagem específicas para os gerentes. Vale destacar que 

as três empresas selecionadas, apesar de serem de portes diferentes, são todas familiares. 
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Além disso, espera-se identificar diferenças e similaridades entre os casos e a influência do 

ambiente de trabalho na aprendizagem dos gerentes. 

Para isto, a pesquisadora estabeleceu contatos com os gerentes e proprietários dos 

meios de hospedagem onde pretendia realizar o estudo. Somente a partir da percepção inicial 

acerca do interesse em participar da pesquisa, foram escolhidos os casos a serem, 

efetivamente, estudados. Posteriormente, foi seguido o procedimento formal de entrega de 

carta de apresentação para as empresas selecionadas (ver apêndice A). 

Dentro de cada caso estudado o número de respondentes foi diferente, totalizando 

doze entrevistados. Na Pousada do Amparo foram entrevistados três gerentes: a gerente geral 

e os dois gerentes-proprietários. No Marolinda Cult Hotel foram entrevistados o diretor e os 

três gerentes do hotel (responsáveis pelo setor de vendas, manutenção e gerência geral). No 

caso resort foram entrevistados cinco gerentes dos setores de: alimentos e bebidas, 

manutenção, esporte e lazer, hospedagem e operações (gerência geral). Portanto, neste estudo, 

foram considerados “gerentes” tanto os proprietários quanto os gerentes responsáveis pelos 

departamentos do meio de hospedagem. 

3.6  Coleta de dados 

Para Merriam (1998, p. 69) a coleta de dados qualitativos pode ser realizada, 

sobretudo, por meio de entrevistas, observações e documentos. A entrevista, segundo a autora, 

é provavelmente a forma mais comum da coleta de dados em estudos qualitativos em 

educação (MERRIAM, 1998, p. 70). Já a observação pode acontecer no ambiente natural ao 

invés da localização designada especificamente para a entrevista, podendo representar um 

encontro de “primeira mão” com o fenômeno de interesse. Na prática, porém, as entrevistas 

informais e as conversações são intercaladas com a observação no campo. (MERRIAM, 1998, 

p. 94). Quanto aos documentos, Merriam (1998, p. 70) define-os como aquilo que se “refere 
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aos materiais impressos e outros relevantes para o estudo, incluindo gravações públicas, 

documentos pessoais e artefatos físicos”. 

Patton (2002, p. 47) corrobora que os dados qualitativos consistem, basicamente, em 

citações, observações e excertos de documentos. Além disso, os dados qualitativos devem ser 

apresentados por meio de ricas descrições, devendo capturar e comunicar a experiência de 

alguém sobre o mundo, nos seus mundos. 

No entanto, não se pode afirmar, a princípio, qual destas fontes, isoladamente, é a mais 

importante. Neste sentido, Yin (2001, p. 120-121) ressalta que um dos princípios para a coleta 

de dados em estudos de caso é utilizar-se de várias fontes de evidência a fim de promover a 

sua triangulação. 

Na pesquisa qualitativa, as técnicas de coleta de dados utilizadas devem ser resultado 

da orientação teórica do pesquisador, do problema e do objetivo do estudo, assim como, pelo 

campo selecionado (MERRIAM, 1998, p. 70). Além disso, para Merriam (1998, p. 60), as 

perguntas de pesquisa freqüentemente identificam as áreas de investigação sobre o que 

observar no campo ou quais questões elaborar para as entrevistas. Assim, buscou-se escolher 

as técnicas de coleta de dados para o estudo a partir destas orientações.  

Primeiramente, foi utilizada para a coleta de dados a entrevista semi-estruturada. O 

roteiro de entrevista foi organizado em três blocos a partir dos objetivos específicos do estudo 

(ver apêndice B). As perguntas, por sua vez, foram elaboradas tomando por base o referencial 

teórico do estudo (apresentado no capítulo 2). As entrevistas foram realizadas no ambiente de 

trabalho dos gerentes durante os meses de julho a setembro de 2007. No total, foram 

entrevistados doze gerentes, sendo três na Pousada do Amparo, quatro no Marolinda Cult 

Hotel e cinco no caso do resort. 

A segunda técnica de coleta de dados aplicada foi a observação não-participante. É 

preciso que o pesquisador seja um observador cuidadoso, pois, como instrumento de coleta de 
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dados, a observação não deve ser realizada de forma casual (MERRIAM, 1998, p. 94). Para 

isto, a pesquisadora guiou-se por alguns elementos-chave indicados por Merriam (1987, p. 97-

98) para a observação: o ambiente físico, os participantes, as atividades e interações, as 

conversas, os fatores subentendidos e o seu próprio comportamento.  

O terceiro instrumento empregado foram os documentos. Para Merriam (1998, p. 133) 

os principais tipos de documentos são as gravações públicas, os documentos pessoais e o 

material físico que existem previamente na organização. Neste estudo foram utilizados, no 

caso da Pousada do Amparo, o guia impresso e on-line da Associação dos Roteiros de 

Charme. No caso do Marolinda Cult Hotel foram utilizados e-mails recebidos com 

documentos sobre o lançamento de novos serviços do hotel, newsletter institucional e 

reportagem de jornal. No caso do resort foram utilizadas as informações apresentadas no site 

da empresa e no material impresso de divulgação do hotel. 

De forma complementar também foi utilizada a técnica do incidente crítico. Em sua 

tese sobre a aprendizagem de gerentes La Paro (1991, p. 60-64) utilizou esta técnica como um 

critério para a seleção da população. Neste estudo, a técnica foi utilizada por meio de pergunta 

incluída no segundo bloco do roteiro de entrevista. Foi solicitado que os gerentes 

descrevessem quais foram os momentos marcantes que fizeram diferença na sua maneira de 

gerenciar. Desta forma foi possível identificar os momentos críticos de aprendizagem 

(learning incidents), na visão dos próprios gerentes.  

3.7  Análise dos dados 

A análise dos dados na pesquisa qualitativa ocorre de forma simultânea à etapa de 

coleta de dados. Para Merriam (1998, p. 155) separar estas duas etapas – coleta e análise dos 

dados – na pesquisa qualitativa é um equívoco. Além disso, a análise na pesquisa qualitativa 
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busca transformar os dados em achados, não existindo, uma fórmula para esta transformação 

(PATTON, 2002, p. 432).  

No entanto, existem alguns direcionamentos que podem guiar esta atividade. Segundo 

Patton (2002, p. 234), apesar das diferentes maneiras em que os dados podem ser analisados e 

apresentados, um ponto em comum na análise qualitativa é o desafio de dar sentido a um 

grande volume de dados. Isto envolve, segundo o autor, “reduzir um volume de informações 

brutas, peneirar os dados que têm significado, identificar padrões significativos e construir 

uma estrutura para comunicar a essência que os dados revelam” (PATTON, 2002, p. 234). 

Para que sejam identificados estes padrões será utilizado, neste estudo, o método da 

comparação constante. Segundo Merriam (1998, p. 159) este método consiste em comparar 

continuamente os incidentes, como diz o próprio nome do método. Inicia-se por um incidente 

percebido pelo pesquisador nos dados coletados por meio das entrevistas, notas de campo ou 

documentos comparando-o com outro incidente no mesmo conjunto de dados (MERRIAM, 

1998, p. 159).  

No presente estudo, as categorias são indicadas no capítulo de resultados e 

representam os achados dentro de cada objetivo específico. A elaboração das categorias foi 

realizada por meio de uma construção indutiva (a partir dos achados empíricos) e de intensas 

comparações. Segundo Merriam (1998, p. 179) estas comparações devem capturar os padrões 

recorrentes e que acontecem com preponderância até a saturação das categorias. Em outras 

palavras, as comparações constantes devem conduzir à formação de categorias que são os 

conceitos derivados dos dados e sustentados pelos fenômenos (STRAUSS; CORBIN, 1998, p. 

114).  

Como indicado na seção anterior, também foi utilizado neste estudo o método de 

análise cruzada de casos (cross-case analysis). Para isto, foram seguidas as orientações de 

Miles e Huberman (1994), Merriam (1998) e Patton (2002) sobre como estabelecer uma 
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estratégia de análise dentro e entre os casos. Assim, foram consideradas as qualificações de 

cada caso, sendo os mesmos, posteriormente, comparados a fim de encontrar similaridades ou 

diferenças. Para isto, foram utilizadas as indicações dos referidos autores sobre a estruturação 

e apresentação dos dados por meio do uso de displays (ou quadros). 

Além disso, será utilizada para a validação dos dados a estratégia de triangulação 

conforme indicado por Yin (2001, p. 121-123) e Stake (1995, p.107-120). Para aumentar a 

validade e confiabilidade do estudo os autores indicam que os pesquisadores comparem várias 

fontes de evidências tais como os dados coletados por meio da entrevista, da documentação e 

da observação.  

Vale destacar que, neste estudo, a forma mais intensa para a coleta de dados foi a 

entrevista. Isto corrobora a afirmação de Merriam (1998, p. 71) de que “em todas as formas de 

pesquisa qualitativa, alguns e ocasionalmente todos os dados são coletados por meio de 

entrevistas”. A documentação, neste estudo, foi utilizada, principalmente, para caracterizar os 

meios de hospedagem – seu histórico, infra-estrutura e serviços. Já a observação foi útil para 

avaliar o ambiente de trabalho dos gerentes, já que o estudo objetivou entender a 

aprendizagem dos gerentes que ocorre dentro do ambiente profissional. 

3.8  Limitações 

Uma das limitações do presente estudo refere-se às questões próprias da pesquisa 

qualitativa. Como nesta abordagem o principal instrumento de coleta de dados é o próprio 

pesquisador (MERRIAM, 1998, p. 7) ao mesmo tempo que se tem a vantagem de se perceber 

o fenômeno na perspectiva do informante, por outro lado, corre-se o risco dos viéses do 

pesquisador. Como o que se pretende é alcançar a perspectiva dos sujeitos pesquisados –

gerentes de meios de hospedagem – o pesquisador deveria buscar livrar-se de seus 
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preconceitos e viéses. No entanto, estes pressupostos também são importantes para 

fundamentar a análise e são parte integrante da experiência do pesquisador.  

No caso da entrevista, especificamente, Yin (1994, p. 114) alerta que os relatos verbais 

estão sujeitos aos preconceitos tanto do investigador quanto do investigado, memória fraca e 

articulação fraca ou imprecisa. Isto não invalida a pesquisa, mas indica que é preciso uma 

atenção especial à sua validação e confiabilidade.  

A amostra selecionada para este estudo foi intencional (em três meios de 

hospedagem), buscando-se casos representativos em que se possuía um prévio contato – seja 

com os proprietários, gerentes ou profissionais da rede de relacionamentos da pesquisadora. 

Portanto, é possível a existência de algum viés em função deste contato anterior. No entanto, 

acredita-se que houve mais ganhos com a identificação destas empresas, pois estas se 

engajaram efetivamente na pesquisa, facilitando o acesso aos gerentes, o fornecimento de 

documentos e a autorização para observação. 

Além disso, os estudos de caso qualitativos não oferecem possibilidade de 

generalização estatística. Porém, o fato deste estudo ser de múltiplos casos colabora para 

evitar as críticas aos estudos de casos únicos. Apesar da generalização no sentido estatístico 

não ser o objetivo da pesquisa qualitativa (MERRIAM, 1998, p. 61), garantir algum nível de 

generalização pode ser útil e atingível por meio dos estudos de múltiplos casos. Para Miles e 

Huberman (1994, p. 173) a análise cruzada entre os casos (cross-case analysis) pode ajudar a 

indicar alguma relevância ou aplicabilidade dos resultados encontrados para outras situações 

similares, evitando-se assim, um particularismo exagerado. 

Por fim, pode-se apontar como questões limitadoras o tempo e recursos para a 

elaboração do estudo. Como esta pesquisa faz parte de um programa formal de pós-

graduação, existem cronogramas a cumprir o que limita o tempo para aprofundar algumas 

discussões. Somando-se as limitações de tempo à de recursos financeiros não foi possível 
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abranger mais do que três meios de hospedagem e que se localizassem fora da Região 

Metropolitana do Recife. Todavia, defende-se que o estudo conseguiu atingir os objetivos 

propostos. 
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4  Resultados 

O objetivo que norteou esta pesquisa foi compreender como os gerentes de meios de 

hospedagem aprendem. Para atingir a solução desta investigação, apresentam-se três 

perguntas de pesquisa, a saber: a) Como os gerentes aprendem em seu contexto prático-

social? b) Como os gerentes aprendem por meio de suas experiências? c) Como os gerentes 

aprendem a estrategiar? 

A partir desta linha de investigação, os dados obtidos foram interpretados e estão 

descritos neste capítulo. Este segmento está dividido em dois blocos, sendo o primeiro da 

análise de cada caso e o segundo da análise cruzada dos casos. Em cada caso são apresentados 

as características e o contexto de atuação dos gerentes, o perfil dos entrevistados e os 

processos de aprendizagem dos gerentes.  

4.1  Pousada do Amparo 

A pousada do Amparo foi fundada em 1997 e situa-se à rua do Amparo, considerada a 

rua mais antiga da cidade de Olinda, num casarão histórico do século XIX, tombado pela 

UNESCO. Desde o ano 2000, a Pousada do Amparo faz parte da Associação Roteiros de 

Charme. Esta associação sem fins lucrativos foi criada em 1992 por cinco empresários de 

pequenos hotéis brasileiros e nasceu inspirada na associação francesa Relais & Châteaux que 

tem como objetivo divulgar o charme em substituição ao luxo e o perfeito equilíbrio do 

serviço, do conforto, da comida e da paisagem.  

A Roteiros de Charme, por sua vez, tem como finalidade principal integrar as belezas 

do País e difundir suas peculiaridades regionais preservando o meio ambiente. Hoje a 

associação tem a sua sede no Rio de Janeiro e suas principais ações são promover, administrar 

a entrada, controle de qualidade e saída dos hotéis associados. Possui 47 hotéis e pousadas 
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independentes distribuídos do Nordeste ao Sul do Brasil e tem como ideal desenvolver a 

prática de uma atividade turística de qualidade, com responsabilidade ambiental e social 

(GUIA ROTEIROS DE CHARME, 2007). 

Além disso, a Associação Roteiros de Charme tem uma classificação própria que 

abrange desde refúgios ecológicos e pequenas pousadas até hotéis muito confortáveis, com 

estilo, requinte e serviço esmerado. Os símbolos utilizados na classificação são pedras 

preciosas, sendo a Pousada do Amparo classificada como “água-marinha”, pois é considerada 

confortável e cuja decoração, serviço singelo e capricho refletem os costumes locais. Além 

disso, é considerada pousada histórica por sua construção ser datada do século XIX (GUIA 

ROTEIROS DE CHARME, 2007). 

A Pousada do Amparo conta atualmente com 19 apartamentos, equipados com ar 

condicionado, cofre, TV e telefone, sendo 7 apartamentos com hidromassagem e 4 com 

banheiras de imersão. Além disso, a Pousada do Amparo oferece piscina externa, sauna a 

vapor, um bar, sala de estar e galeria de arte com exposição permanente de pintores 

pernambucanos (ver apêndice D). 

A Pousada do Amparo oferece também um restaurante – Flor do Côco (ver apêndice 

D) – com especialidades regionais, em ambiente agradável, com vista para o Recife (GUIA 

ROTEIROS DE CHARME, 2007). Este restaurante foi re-inaugurado em setembro de 2007, 

em sociedade com o renomado chef André Falcão. A nova proposta é desenvolver um 

restaurante gastronômico – caracterizado por alta gastronomia, serviços de alto padrão e que 

proporcionem uma experiência gastronômica.  

4.1.1  O contexto de atuação dos gerentes na organização 

Por meio do uso da técnica de observação, foram identificados alguns pontos que 

contribuem para caracterizar o contexto da organização estudada. Esta caracterização é 
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relevante na medida em que o enfoque deste estudo é entender como ocorre a aprendizagem 

dos gerentes de meios de hospedagem dentro do ambiente de trabalho. Portanto, 

considerando-se que a delimitação dos casos dá-se pelas organizações, é preciso descrever 

este contexto organizacional. 

O ambiente físico da Pousada do Amparo é extremamente familiar e aconchegante. As 

entrevistas foram realizadas nas dependências da pousada, na maioria das vezes, no 

restaurante Flôr do Côco, o que deixou a pesquisadora e o(a) entrevistado(a) mais à vontade. 

No entanto, a entrevista com um dos gerentes foi realizada na recepção da outra unidade da 

pousada, levando a entrevista ser interrompida em vários momentos. Apesar do desconforto 

que isto possa ter gerado foi interessante constatar a rotina de trabalho do gerente marcada por 

brevidade e fragmentação no trabalho tais como conversas rápidas e soltas, maior parte do 

tempo com outras pessoas, variedade de temas nas discussões, não seguimento de nenhum 

planejamento na maior parte das atividades do dia, dentre outras, corroborando os achados de 

Mintzberg (1973, 1986) e Kotter (2000).  

Quanto às atividades e interações percebe-se que os gerentes da Pousada do Amparo 

têm uma ampla rede de relacionamentos tanto interna quanto externa à organização. 

Sobretudo, a gerente-proprietária, Ângela, e a gerente geral, Sarah, interagiam freqüentemente 

com os hóspedes e com os funcionários. Estas interações não pareciam ter uma seqüência pré-

definida, mas emergiam da própria demanda do negócio (problemas nos apartamentos, 

compra de material, solicitações, dúvidas e reclamações dos hóspedes, motivação dos 

funcionários, dentre outros). Quanto ao proprietário, Kléber, observou-se que suas interações 

mais marcantes acontecem com membros externos à organização, tais como sócios, jornalistas 

e consultores. Estas interações também não têm uma seqüência prévia. 

Estas interações reforçam o que foi apontado por Barnard (1979) de que as funções do 

executivo abrangem a promoção de um sistema de comunicação, a manutenção da disposição 
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dos indivíduos para a cooperação e o esforço em assegurar a contínua integridade do 

propósito da organização. Neste sentido, percebe-se na Pousada do Amparo que aqueles 

gerentes que estão na condução diária do negócio (gerente-proprietária e gerente geral), 

relacionando-se com os hóspedes e funcionários, têm um papel preponderante nesta 

comunicação e garantia da cooperação. 

Já para Mintzberg (1973) os executivos exercem seu papel a partir da sua autoridade 

formal e do status que desfrutam como ocupantes de um cargo gerencial. Apoiado nestes dois 

elementos é que o gerente exerce seus papéis interpessoais, informacionais e decisoriais 

(MINTZBERG, 1973). O primeiro inclui o relacionamento com clientes, fornecedores e 

representantes da comunidade como políticos e outros líderes. No caso da Pousada do 

Amparo, este papel parece ser exercido mais intensamente pelo proprietário, Kléber Dantas.  

A partir disto, o gerente estaria apto a exercer o seu papel informacional, ou seja, a 

disseminação na organização daquilo que o gerente consegue captar de informações 

(MINTZBERG, 1973). Neste caso, percebe-se que o compartilhamento das informações 

captadas pelo proprietário, Kléber Dantas, tende a ser limitado à sua esposa que, em conjunto 

com ele, exerce o papel de tomador de decisão.  

Vale também destacar outros aspectos mais subjetivos identificados na observação e 

durante a entrevista. No início da entrevista, ainda que se explicasse que o pressuposto era de 

que os gerentes aprendem no cotidiano e por meio de suas experiências, os gerentes tendiam a 

demonstrar um comportamento defensivo. Sempre tentavam argumentar e justificar-se por 

não terem curso de hotelaria, de turismo ou de administração. Somente ao longo da entrevista 

é que os gerentes, ao receber sinais verbais e não-verbais de confirmação por parte da 

pesquisadora, se sentiam mais confortáveis em relatar as suas aprendizagens.  

Além dos aspectos supracitados, o contexto da Pousada do Amparo pode ser 

observado sob a ótica do ciclo de vida da organização. Segundo Machado-da-Silva, Vieira e 
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Dellangnelo (1992) as organizações apresentam três estágios no seu ciclo de vida: de 

empreendimento, de formalização e de flexibilização. No caso da Pousada do Amparo, que é 

uma organização familiar, de pequeno porte e de decisões centralizadas, percebe-se que a 

organização está no estágio de empreendimento. 

Esta fase é caracterizada por uma estrutura organizacional fluida, em que as regras e 

procedimentos são personalizados e o planejamento e coordenação são incipientes. Nesta 

organização, foi expresso pelo proprietário, Kléber Dantas, a intenção de formalizar alguns 

procedimentos (desde a contratação dos funcionários até o detalhamento dos procedimentos 

de cada setor). Porém, no momento da pesquisa, o que se constatou foi uma organização sem 

esta formalização e na qual a gerente geral conduz os processos de trabalho por meio da 

supervisão direta.  

Além disso, a organização apresenta outras características que reforçam a sua fase de 

empreendimento. O poder decisório na Pousada do Amparo é altamente centralizado nos 

proprietários. Ao mesmo tempo, há ênfase na inovação e criatividade estimuladas, sobretudo, 

pelo proprietário que está em constante comunicação com o ambiente externo. As 

informações gerenciais são predominantemente informais e discutidas, principalmente, entre 

os proprietários, com eventuais consultas à gerente geral. Existe também uma estratégia que 

leva a organização a atuar em busca de um nicho (típico da organização na fase de 

empreendimento), na medida em que para se diferenciar dentro do mercado hoteleiro, a 

Pousada do Amparo optou por ser uma pousada de charme. Por fim, a captação e coordenação 

dos recursos são atividades centralizadas pelos proprietários – em especial, por Kléber – que 

tem uma ampla rede de relacionamentos.   
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4.1.2  O perfil dos participantes 

Nesta etapa será apresentado o perfil dos respondentes do caso analisado. São 

detalhados dados como cargo, idade, formação e tempo de atuação na organização.  

 

Quadro 1: Caracterização dos entrevistados da Pousada do Amparo 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Kléber Dantas é diretor e um dos sócios da Pousada do Amparo. Está na pousada 

desde a sua fundação em 1997, junto com a sua esposa, a senhora Ângela Castelo Branco. 

Iniciou sua carreira profissional como bancário – onde atuou por 23 anos – tendo chegado ao 

cargo de gerente de negócios do Banco do Nordeste. Durante os últimos anos no banco 

montou a pousada como segunda atividade.  

Além disso, Kléber Dantas foi presidente ADDiper (Agência de Desenvolvimento 

Econômico de Pernambuco) onde atuou por cinco anos e meio. Finalmente, como gestor 

público, foi presidente da EMPETUR (EMPRESA PERNAMBUCANA DE TURISMO) 

durante 1 ano e meio. Sua participação na pousada se dá por meio das questões estratégicas e 

comerciais e menos na participação do cotidiano. Também teve uma participação muito 

intensa nas reformas, na parte de ambientação e decoração da pousada.  

Ângela Castelo Branco é esposa de Kléber e sócia-gerente da Pousada do Amparo, 

onde atua desde a sua fundação, em 1997. Formada em Direito, trabalhou como funcionária 

pública por alguns anos, mas decidiu solicitar demissão voluntária para se dedicar 

integralmente à pousada. Sempre atuou no papel de gerente da pousada e na condução diária 

do negócio. Apesar de haver sempre alguém no papel de gerente, ela sempre é que estava “por 

Entrevistado Cargo que ocupa Formação Tempo de atuação 
na empresa 

Idade 

Kléber Dantas Sócio Superior (Direito) 9 anos 49 

Ângela Castelo Branco Sócia-gerente Superior (Direito) 9 anos 51 

Sarah Thainá Gerente geral 
Superior incompleto 

(Turismo) 
1 ano e 6 meses 23 
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trás” da operação do negócio. Aprendeu a gerenciar a pousada, sobretudo por meio de 

viagens, observando e experimentando hotéis de charme.  

Sarah Thainá atua como gerente geral da Pousada do Amparo. É estudante de 

Turismo, mas a sua experiência internacional em hotelaria parece ter sido fator decisivo para 

sua aprendizagem e atuação gerencial. Trabalhou num hotel da rede americana Marriot, nos 

EUA, como camareira durante nove meses e, posteriormente, como vendedora e atendente no 

restaurante e no SPA neste mesmo resort durante mais nove meses. No Brasil, trabalhou 

como recepcionista num flat da Accor durante seis meses. Entrou na pousada do Amparo 

como recepcionista e foi promovida para gerente em 4 meses, atuando como gerente geral há 

aproximadamente um ano e meio. 

4.1.3  Entender como os gerentes aprendem em seu contexto 
prático-social 

Nesta seção serão apresentados os resultados que emergiram da análise do caso 

Pousada do Amparo referente ao primeiro objetivo deste estudo que busca entender como os 

gerentes aprendem em seu contexto prático-social. Neste caso observou-se que os gerentes 

aprendem interagindo com outros profissionais; legitimando-se pela relação de confiança e 

observando as preferências dos hóspedes. 

4.1.3.1  Interagindo com outros profissionais 

Os gerentes da Pousada do Amparo demonstram que no contexto prático-social 

aprendem interagindo com outros profissionais. Estas interações, por sua vez, acontecem 

entre diversos sujeitos, ou seja, entre gerentes e consultor; entre superiores (donos da 

pousada) e a gerente geral e entre os gerentes e os subordinados. 

No ano de 2007 a Pousada do Amparo contratou uma consultoria externa do grupo 

hoteleiro Dorisol do qual, posteriormente, se tornou parceiro na comercialização de pacotes – 
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que incluem hospedagem nos hotéis da referida rede e na Pousada do Amparo. Foi constatado 

que ocorreu aprendizagem dos gerentes da pousada em função da troca de experiências entre 

estes e o consultor. 

 

Com o consultor eu aprendi muita coisa. Eu falei pra ele: “olha, eu tenho 
muita dificuldade nessa questão de almoxarifado, controle de minibar”. E aí 
ele me ajudou a bolar as planilhas porque ele já também tem experiência 
fantástica em hotelaria porque está rodando o mundo há 18 anos. (SARAH) 

 

Além disso, a gerente geral, Sarah, enfatiza a importância da interação com os donos 

da pousada. Para ela a experiência dos proprietários na condução diária do negócio se torna 

fonte de informações sobre as especificidades da pousada. Para Sarah, que assumiu esta 

função de gerente geral pela primeira vez em sua carreira, interagir com os donos contribuiu 

para sua aprendizagem ao diminuir sua insegurança e dúvidas sobre a gestão e operação da 

pousada. 

 
Seu Kléber tem uma visão muito ampla e ele é muito “desenrolado”, ele 
também ama tudo isso. Então, eu aprendo muito com seu Kleber desde que 
eu entrei aqui, muito como gerenciar. E eu confesso que às vezes eu me sinto 
meio sem experiência como gerente, mas ele sempre conversa muito 
comigo. (SARAH) 

 

Além disso, no contexto da pousada do Amparo, que se caracteriza como um meio de 

hospedagem de pequeno porte, percebeu-se a importância da interação entre os gestores e os 

subordinados. Portanto, aprender como estabelecer esta interação com os subordinados parece 

ser fundamental para o trabalho do gerente. Neste sentido, um dos aspectos apontados como 

fundamentais é aprender a se comunicar com pessoas de diferentes níveis de escolaridade. 

 

Eu tenho uma gerente só, Sarah, e tenho uma relação muito direta com os 
funcionários, então isso me obriga a ter uma forma de diálogo diferente, do 
que eu tinha. Eu vou conversar com um jardineiro, direto, e, ao mesmo 
tempo, tenho que saber como conversar com a gerente. (KLÉBER) 

 



   

 

81 

Portanto, para exercerem plenamente as suas atribuições profissionais, os gerentes 

precisam aprender a interagir com outros profissionais. Por meio destas relações eles 

aprendem com profissionais mais experientes – seja no setor hoteleiro, seja na condução 

diária do negócio – assim como com os subordinados. 

4.1.3.2  Legitimando-se pela relação de confiança 

Os gerentes da Pousada do Amparo também aprendem no contexto prático-social 

legitimando-se diante dos funcionários. Os gerentes da pousada apontaram que a criação desta 

relação de confiança é um aspecto fundamental para a boa condução do negócio. Para a 

proprietária, Ângela, a construção dessa relação acontece a partir do momento que o gerente 

aprende a respeitar o funcionário e a lidar com repreensões. 

 

[Ganha-se confiança] respeitando a simplicidade deles [dos subordinados], 
tentando fazer reuniões periódicas a cada momento em que alguma coisa não 
dá certo, para você não chamar atenção perante os outros. Você chamar e 
depois tem uma conversa, uma reunião, “porque algo não deu certo?”, 
“como é que a gente pode fazer pra melhorar?”. Eu acho que isso aí ajuda 
muito, a atenção com eles é. (ÂNGELA) 

 

Além disso, a relação de confiança e respeito com os subordinados parece ser 

importante para que elevar o nível de comprometimento dos funcionários com a empresa. No 

contexto da pousada, que conta com um quadro de funcionários bastante reduzido, a gerente 

geral aponta como fundamental este comprometimento dos funcionários.  

 

É importante essa relação não só profissional, mas amiga, porque como o 
grupo é pequeno, então se a gente precisa: “olha, amanhã é tua folga, mas 
não folga amanhã não. Tem como trocar pra depois de amanhã?” [...] A 
gente sabe que pode contar com os funcionários. Mas se o funcionário é mal 
tratado, ele responderia: “posso não, desculpe”. E você saber que aqui não 
acontece; que você tem um grupo de pessoas que fica, sem problema 
nenhum, pela pousada. (SARAH) 
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Percebe-se, portanto, que por meio da manutenção de um bom relacionamento na 

organização os gerentes aprendem a criar uma relação de confiança e respeito que os tornam 

legítimos diante do grupo. 

4.1.3.3  Observando as preferências dos hóspedes 

A Pousada do Amparo é considerada um hotel de charme – conforme detalhado na 

apresentação deste caso – e neste tipo de meio de hospedagem um dos aspectos centrais é a 

personalização dos serviços. Neste contexto, parece ser fundamental para os gerentes 

aprenderem por meio da observação das preferências dos hóspedes. Em outras palavras, é 

preciso ter cuidado especial com os hóspedes e observar cotidianamente o seu 

comportamento, como fica claro no relato da proprietária, Ângela.  

 

Eu acho que aprendi muito com o cliente, com o hóspede, no caso do 
restaurante, por exemplo, você vai aprendendo observado o que ele gosta, 
como ele é. E os perfis: perfil do estrangeiro, de cada nacionalidade, como 
adaptar o café da manhã. (ÂNGELA) 

 

Para Kléber, proprietário da pousada, o gerente em hotelaria, sobretudo em hotéis de 

charme, precisa aprender a ter uma atenção maior e tentar “decodificar” o comportamento do 

cliente. No caso dele, esta aprendizagem ocorreu dentro da pousada – no contexto prático-

social – observando as preferências do cliente.   

 

Quando ele [cliente] diz um “sim” talvez ele esteja sendo gentil e não quis 
bem dizer um “sim”. Então é tentar dar muita atenção ao cliente, é tentar 
compreender o que está na alma dele que é, justamente, o desafio maior em 
relação à gestão da hotelaria. (KLÉBER) 

 

A gerente-proprietária, Ângela, enfatiza a importância desta convivência e observação 

do hóspede para melhor entendê-lo, no contexto de uma pousada de charme. Por isso, ela 

critica, de certa forma, a posição de alguns profissionais que acreditam dominar todos os 
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aspectos da gestão de hotéis porque estudaram numa faculdade de turismo ou hotelaria ou 

porque têm larga experiência em grandes hotéis. Para ela, grande parte da aprendizagem 

ocorre no contexto prático-social, a partir do profundo conhecimento das necessidades dos 

hóspedes e das especificidades de uma pousada de charme.  

 

O que vocês aprenderam na escola, o que viram em grandes hotéis é 
importante. Mas aí vocês vêm para gente que está observando o cliente a 
cada dia e sabe o que funciona e o que não funciona, qual o perfil do cliente; 
isso aí também eles [profissionais experientes ou com formação acadêmica] 
muitas vezes não sabem. (ÂNGELA) 

 

Portanto, percebe-se que no contexto desta pousada de charme, os gerentes aprendem 

por meio da observação das preferências dos hóspedes. Neste sentido, a proprietária, Ângela, 

afirma que esta característica é comum à maioria dos donos de pequenos hotéis do Roteiro de 

Charme que “são antigos empresários, pessoas que tiveram outra formação, nunca formação 

em hotelaria e turismo e só essa sensibilidade, o gosto pelo detalhe, a atenção com o cliente, o 

gosto de interagir”. (ÂNGELA) 

4.1.4  Compreender como os gerentes aprendem por meio de suas 
experiências 

Nesta seção procura-se responder ao segundo objetivo específico do estudo que é 

compreender como os gerentes aprendem por meio de suas experiências. Neste segundo caso, 

da Pousada do Amparo, observou-se que os gerentes aprendem por meio de experiências 

profissionais anteriores e de vida pessoal e, finalmente, refletindo sobre as experiências. 

4.1.4.1  Aprendendo por meio de experiências profissionais anteriores 

No caso da Pousada do Amparo, quando se trata da aprendizagem pela experiência, 

observou-se que os gerentes aprendem, sobretudo, por meio das experiências profissionais 
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anteriores. Para os gerentes algumas experiências foram marcantes ocorrendo tanto em cargos 

gerenciais e estratégicos quanto operacionais. 

No caso de Kléber, as experiências profissionais anteriores como gerente de banco e 

em cargos públicos estratégicos parecem ter sido os fatores mais marcantes para sua 

aprendizagem como gerente. Estas experiências, por sua vez, ampliaram seu repertório de 

conhecimento que foi levado, posteriormente, para a forma de conduzir seu empreendimento 

hoteleiro. 

 

Alguns conteúdos são básicos e se levam para qualquer que seja a empresa 
que você vai administrar. São conteúdos genéricos de motivação, trabalhar 
com equipes, dirigir resultados, foco em resultados, atributos de motivação, 
plano de cargos e salários. [...] Para mim é cumulativo, tudo isso vai se 
alimentando; a forma como eu me relaciono com meus fornecedores hoje, 
por exemplo, tem a relação consolidada com esse conhecimento, com a 
forma de negociar, afinal eu fui um dos mais importantes negociadores do 
Estado. (KLÉBER) 

 

Já para a gerente geral, Sarah, a experiência profissional anterior como camareira nos 

Estados Unidos foi fundamental para o conhecimento que detém hoje. Para ela esta 

experiência foi importante para aprender a prática profissional executada pela base 

operacional do hotel. Por isso, hoje, no papel de gerente, ela consegue ter mais segurança na 

atribuição de atividades aos seus subordinados. 

 

Eu acho que essa experiência foi a melhor de toda a minha vida: ter 
trabalhado como camareira. Hoje eu sei que se eu disser: “olha, eu preciso de 
cinco apartamentos”. Se a camareira responde: “ah, impossível!” Não é 
impossível, porque eu fazia apartamento muito maior do que esse e 
conseguia. Essa experiência para mim foi a mais marcante. Eu acho que sem 
isso hoje eu não teria aprendido a metade do que eu sei. (SARAH) 

 

Percebe-se por meio destes relatos que as experiências anteriores são formas de 

aprendizagem marcantes para os gerentes. Um aspecto interessante é que a aprendizagem dos 

gerentes se dá tanto em funções consideradas mais simples e operacionais – como é o caso da 
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gerente geral que ressalta a experiência como camareira – até cargos gerenciais e estratégicos 

como os exercidos por Kléber. Portanto, a riqueza desta forma de aprendizagem não está 

relacionada com o nível hierárquico na qual foram vivenciadas estas experiências. 

4.1.4.2  Aprendendo por meio das experiências de vida pessoal 

No caso da Pousada do Amparo os gerentes também aprendem por meio de 

experiências de vida pessoal. Sobretudo para Ângela, a proprietária, as experiências mais 

marcantes para a sua aprendizagem parecem ser de ordem pessoal. Ela enfatiza que as suas 

viagens foram fundamentais para conhecer hotéis e pousadas de charme e perceber o que 

deveria fazer na sua pousada. 

 

A grande escola é você viajar. Sempre a experiência pessoal, a observação 
do que é bonito, conhecer o mundo. [...] Mas quando você passa a ser cliente 
tem algumas coisas que te incomodam; então essa é uma observação que eu 
trouxe pra minha pousada, o que me incomodou na viagem, eu não quero 
que aconteça na minha pousada. Então eu acho que essa experiência daí é 
fundamental pra você tocar um hotel e com esse olhar. (ÂNGELA) 

 

Para a gerente geral, Sarah, estas experiências de viajar e sentir-se no lugar do hóspede 

também foram importantes. Segunda ela, o hábito de viajar com sua família colaborou para 

que ela pudesse saber o que o consumidor espera de um hotel. “Eu sempre gostei muito de 

viajar, meus pais viajaram muito, férias sempre era minha família toda reunida. [...] Então 

hoje eu posso saber o que é ser consumidora; sempre me coloco no lugar de um hóspede”. 

(SARAH) 

Além disso, para Ângela, a sua educação familiar também influenciou a sua 

aprendizagem e maneira de gerenciar a pousada. Para ela existe uma relação entre “a maneira 

como você foi educado, como você foi criado, de tratar bem as pessoas. Isso eu aprendi na 

minha vida, na minha infância. A forma como eu fui educada ajudou muito”. (ÂNGELA) 
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Diante disso, percebe-se que a aprendizagem dos gerentes também acontece pelas 

experiências pessoais. Algumas experiências diversas tais como viajar, conhecer hotéis, 

aprender a sentir-se no lugar do hóspede e aprender a lidar com as pessoas com gentileza 

estão relacionadas com a habilidade do gestor na condução do negócio. Esta aprendizagem 

parece ser ainda mais importante no contexto desta pousada, pois lida com um conceito de 

charme que é bastante subjetivo e que requer uma acurada sensibilidade por parte dos 

gerentes para perceber “detalhes” dos serviços como questões fundamentais. 

4.1.4.3  Refletindo sobre as experiências 

Os gerentes da Pousada do Amparo também aprendem refletindo sobre suas 

experiências. Para a proprietária, Ângela, por exemplo, a sua reflexão acontece no momento 

em que percebe que já tem domínio sobre uma atividade e sente necessidade de buscar algo 

novo. Portanto, a busca pela inovação parece ser um estímulo à reflexão. Quanto ao momento 

desta reflexão a gerente afirma que estes acontecem freqüentemente no próprio cotidiano da 

pousada ao interagir com outras pessoas como, por exemplo, o novo chef de cozinha. 

 
A reflexão acontece porque você acha que de repente não tem muito o que 
fazer mais naquilo. [...] Por exemplo, o café da manhã está dominado, que 
antes não era; você treina a equipe, chega um novo, mas o outro já está 
treinando aquele. [...] Então quando você vê que você já dominou aquilo ali 
você começa a buscar uma coisa diferente. É do ser humano buscar uma 
coisa que ele ainda não está fazendo; é uma necessidade. (ÂNGELA) 

 

Já para a gerente geral, Sarah, a reflexão sobre suas experiências acontece muitas 

vezes a partir dos feedbacks negativos recebidos acerca de seu comportamento. Já os seus 

momentos de reflexão acontecem tanto dentro quanto fora da pousada. Na primeira situação, 

geralmente acontece quando há algum problema com o hóspede ou com a prestação de um 

serviço que demande uma solução naquele momento. Já fora da pousada, em casa, costuma 
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refletir sobre a maneira que tratou os funcionários e sobre os feedbacks que recebeu dos 

proprietários. 

 

Acho que todo feedback negativo que você recebe, você vai “remoer”. Então 
uma coisa que você fez e não deveria ter feito, uma coisa que você fez e 
magoou alguém. No meio de trabalho mesmo. Então, eu acho que todos os 
feedbacks negativos que eu tive ao longo da minha carreira me fizeram 
refletir. Outra coisa é a questão de outras pessoas mais experientes que vêm 
lhe falar uma coisa e você: “não, não é assim”. E depois “quebrar a cara” e 
ter que reconhecer: “bem que ela falou.” (SARAH) 

 

Além disso, o proprietário, Kléber, afirma que por mais que ele não tenha o hábito de 

parar em um momento separado do cotidiano para refletir, acredita que involuntariamente nós 

“vamos incorporando reações muitas vezes não percebidas daquilo que fomos. Agora, de 

maneira sistemática, organizada eu não fico pensando. Mas as memórias vêm”. Neste sentido, 

ele apresenta um exemplo de mudanças na sua conduta profissional resultante da re-

elaboração de experiências.  

 

Primeiro que você vai ter situações semelhantes na tua vida profissional, e 
você precisa saber onde é que errou. [...] Por exemplo, uma coisa que eu não 
faço jamais, hoje: é fazer uma capacitação, em que nível for, que não tenha 
um brutal trabalho de sensibilização. Porque a minha experiência já alega 
que as pessoas vão ficar bloqueadas. [...] Então isso é uma reflexão 
claramente decorrente das minhas experiências. (KLÉBER) 

 

Assim, percebe-se que os gerentes deste caso aprendem pela reflexão de suas 

experiências de diferentes formas. A reflexão pode ser estimulada pela busca da inovação, 

pelos feedbacks recebidos dos superiores ou subordinados ou ainda pela re-elaboração de 

experiências anteriores que não foram bem sucedidas. 
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4.1.5  Descrever como os gerentes aprendem a estrategiar 

Nesta seção são apresentas os resultados que emergiram do terceiro objetivo estudado 

que busca descrever como os gerentes aprendem a estrategiar. Este vocábulo – estrategiar, em 

inglês strategizing – é utilizado pelos autores da abordagem da estratégia como prática como 

uma forma mais apropriada de entender a ação estratégica. Tradicionalmente no campo da 

estratégia esta ação poderia ser denominada como a implementação – que corresponde à parte 

da execução propriamente dita da estratégia.  

No caso da Pousada do Amparo observou-se que os gerentes aprendem a como  

implementar a estratégia interagindo com múltiplos atores. Estes, por sua vez, estabelecem 

um fluxo de interações entre a gerente geral e os proprietários e entre estes e os fornecedores, 

parceiros e clientes da pousada.  

Os gerentes também aprendem a estrategiar legitimando-se entre os funcionários, pois 

a implementação da estratégia parece estar relacionada ao comprometimento dos 

subordinados que os gerentes conseguem conquistar. Finalmente, os gerentes aprendem a 

estrategiar observando o contexto no que diz respeito tanto a questões externas – 

mercadológicas e de conjuntura econômica – quanto internas. 

4.1.5.1  Interagindo com múltiplos atores 

No caso da Pousada do Amparo percebe-se que os gerentes aprendem a estrategiar 

interagindo com múltiplos atores. A gerente geral frente aos proprietários, por exemplo, 

precisa estabelecer uma constante negociação, pois como a empresa é familiar existe uma 

tendência de centralização das decisões pelos proprietários.  

 

Seu Kléber sempre conversa muito comigo e também dona Ângela. [...] É 
importante essa questão da abertura porque eu sempre vou falando, tentando 
conseguir alguma coisa na questão de negociação e também aceitar se disser 
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que a estratégia não está boa. [...] Mesmo assim a maioria das decisões 
tomada aqui não é tomada por mim, mas pelos donos, exatamente por ser 
pequeno. (SARAH) 

 

No que tange à interação entra a proprietária e os subordinados, percebe-se que as 

decisões estratégicas são, de fato, centralizadas. Apesar de Ângela, a proprietária, escutar as 

sugestões de funcionários, muitas delas não podem ser acatadas pela dificuldade de 

implementação. Ela argumenta que os funcionários, muitas vezes, não têm a visão “do todo” e 

os proprietários precisam enxergar de forma mais ampla as implicações de uma mudança. 

 

Para ser bem sincera nós [proprietários] ouvimos as sugestões [dos 
funcionários], mas nem sempre são boas idéias. Por exemplo: “por que a 
gente não abre o restaurante na hora do almoço?”. A maioria acha que isso é 
uma boa idéia, mas para gente não é bom. Então, eu explico: “não é bom 
porque a camareira circula naquele momento de almoço e à noite, não”. Por 
isso que eu digo que eles não pensam no depois. [...] Então em termos de 
idéias são mais as minhas idéias e as de Kléber. (ÂNGELA) 

 

O fluxo de interações entre os atores também ocorre entre os proprietários e seus 

fornecedores. Segundo o proprietário, nesta relação é fundamental que haja confiança e a 

percepção de que as estratégias de ambas empresas se relacionam. Portanto, o gerente precisa 

aprender a manter um bom relacionamento com estes atores e percebe-lo como parte da sua 

própria estratégia.  

 

Se eu estou fazendo um restaurante gastronômico, eu preciso ter um bom 
relacionamento com meus fornecedores; eu preciso que eles entendam como 
o meu restaurante sendo parte de uma estratégia dele. É minha, mas é dele 
também. Então, claro, o grau de confiança dessa relação e da visão do futuro, 
que, em conjunto, a gente consiga construir, facilitará ou dificultará a 
implementação dessa estratégia. (KLÉBER) 

 

Além disso, os proprietários também aprendem a estrategiar relacionando-se com os 

parceiros comerciais. Na pousada do Amparo, a mudança no produto (aumento do número de 

apartamentos), por exemplo, foi impulsionada pelo aumento da demanda dos clientes. A 



   

 

90 

percepção da necessidade desta mudança, por sua vez, foi fruto da interação da proprietária 

com parceiros comerciais – neste caso, as operadoras e agências de turismo que intermediam 

a venda da pousada para o cliente final. 

 

Tinha alguns momentos que a gente perdia o cliente porque não tinha como 
colocar todo mundo. Então o que foi que aconteceu: há alguns anos a gente 
trabalha com muitas operadoras e agências e havia solicitação de todos os 
guias internacionais pela Pousada do Amparo. Ela começou a ser muito 
solicitada, mas na alta estação a gente não tinha como colocar essas pessoas. 
[...] Então veio a idéia de expandir. E aí nós compramos mais duas casas. 
(ÂNGELA) 

 

Outro ator com o qual os proprietários da pousada se relacionam e aprendem é o 

próprio cliente. Por meio do relacionamento com este, os gerentes podem obter novas idéias 

que sozinhos poderiam não perceber. Portanto, a disposição para ouvir e aprender com as 

sugestões dos clientes pode ser importante para questões estratégicas como a diversificação 

do produto e serviços oferecidos pela pousada. 

  

O jardim da gente é muito bonito então aí o cliente começou: “Olha, não dá 
pra fazer um casamento? Fazer um chá da tarde?”. Isso aqui é lindo pra fazer 
um casamento para poucas pessoas, uma coisa mais seleta, um evento. Aí 
veio o day use que trabalhamos nos quatro dias de carnaval. Então aí uma 
coisa vai puxando a outra. (ÂNGELA) 

 

Portanto, os gerentes da Pousada do Amparo aprendem a estrategiar por meio da 

interação que estabelecem com múltiplos atores. Desta forma, pode-se perceber que para 

implementar a estratégia que desejam, os gerentes precisam aprender a ter um bom 

relacionamento e estarem abertos para aprender interagindo com seus subordinados, 

fornecedores, parceiros e clientes. 
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4.1.5.2  Legitimando-se entre os funcionários 

No caso da Pousada do Amparo, os gerentes percebem que para implementar a 

estratégia é preciso aprender a legitimar-se, sobretudo, entre os funcionários. Para isto os 

gerentes aprendem a criar um bom relacionamento e laços de confiança com os subordinados. 

Desta forma, os gerentes conseguem se legitimar e persuadir os funcionários a agir de acordo 

com os seus objetivos.  

 

A partir do momento que você conhece cada um e sabe a forma de agir com 
cada um, isso vai te favorecer. [...] Eu digo: “Ah, eu sei que não é bem 
assim, mas vamos tentar fazer assim por causa da pousada”. Vamos tentando 
sempre com “jeitinho”, tentando que eles façam o que a gente quer. [...] Às 
vezes falo: “Hei, cadê o sorriso? Tão linda, não acredito! Ó minha gente, em 
pousada de charme não faz isso não!” E você terminar criando aquele clima 
bom.  (SARAH) 

 

Neste sentido, o proprietário, Kléber, defende que para elevar o comprometimento dos 

colaboradores e fazê-los implementar a estratégia é preciso que o gerente aprenda a 

relacionar-se com os mesmos. Na opinião dele, é fundamental que os funcionários estejam em 

sintonia com o seu desejo de cotidianamente aprimorar-se, aprender e inovar para que a 

estratégia se concretize. 

 

Tem que ter comprometimento senão ou a estratégia está errada ou a 
implementação da estratégia está errada ou você vai ter muito mais 
dificuldade de implementá-la. [...] Se por acaso ele [o funcionário] não tiver 
aptidão, não tiver conhecimento, desejo de aprender, então não há interesse, 
não adianta. Daí eu preciso ter isso bem calibrado, de forma que eu consiga 
implementar aquilo que é implementável. (KLÉBER) 

 

Portanto, para os gerentes da Pousada do Amparo para estrategiar é preciso aprender a 

se legitimar diante dos funcionários. Os gerentes percebem que por meio desta legitimação  

conseguem convencer os funcionários a aderirem aos seus objetivos, o que pode ser 
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construído tanto por meio de um relacionamento mais próximo quanto pelo envolvimento do 

funcionário com a inovação da empresa. 

4.1.5.3  Observando o contexto 

No caso da Pousada do Amparo também detectou-se que os gerentes aprendem a 

estrategiar pela observação de questões contextuais. A decisão de ampliação da pousada, por 

exemplo, foi resultado do aumento da demanda de clientes – percebida pela interação com os 

parceiros –, da experiência na condução do negócio somado à observação da conjuntura 

econômica.  

 

O que aconteceu nesse meio caminho também é que também teve a queda do 
dólar e da hotelaria e aí a gente pensou: “Olha, se a gente está com esse 
espaço, vamos fazer uma coisa nova”. Eu já tinha isso na minha cabeça de 
fazer algo diferente pra mim. [...] Então juntamos os dois momentos: o meu 
momento com o da hotelaria. (ÂNGELA) 

 

O próprio relato do início da pousada como locação de espaço no Carnaval mostra 

como a Pousada do Amparo iniciou suas atividades pela observação do contexto por seus 

proprietários. Para isso, houve uma observação da demanda (ambiente externo) – e, ao mesmo 

tempo, uma avaliação do ambiente interno – do produto que poderia ser ofertado. 

 

Nós morávamos aqui e uns amigos quiseram alugar uma grande sala que a 
gente tinha na nossa casa no carnaval. [...] E aí veio o primeiro ano e foi 
ótimo. Quando foi já no ano seguinte eles vieram novamente. No terceiro 
ano, aí já havia mais pessoas que sabiam da casa, e começaram a procurar, 
mas a cozinheira já não vinha. Aí eu disse: “Sabe de uma coisa? Eu vi como 
era, não tem nada não, a gente vai tocar com o que a gente tem aqui”. Eu 
peguei minhas empregadas na época e vamos fazer. Então a gente fez um 
acordo e começou colocando 100 pessoas. No ano seguinte a gente adquiriu 
mais uma casa. [...] E aí fui trabalhando a idéia. Então o Kléber me 
perguntou: “O que é que você vai querer fazer?” Eu disse: “Quero fazer uma 
pousada”. [...] No ano seguinte a gente já vendia meio de hospedagem como 
pousada. Levou anos, mas aí eu fui aprendendo e o negócio foi crescendo. 
(ÂNGELA) 
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Além disso, na ausência de planejamento estratégico formal na organização os 

gerentes precisam estrategiar a partir da observação do ambiente interno e externo do negócio. 

Como vimos em sessões anteriores, Kléber, proprietário da pousada, defende que quem 

domina o processo de elaboração de estratégia não precisa se deter, necessariamente, à 

formalização da estratégia. Percebe-se também que seu perfil empreendedor reflete-se na 

importância que o mesmo atribui à visão estratégica.  

 

Quem tem maior domínio da ferramenta de estruturação da estratégia faz 
isso sem precisar: “Vamos parar a tarde inteira, pra escrever, botar no 
computador”. [...] Mas precisa deixar claro: senta e define o que é que quer 
ser. Então vamos lá: eu estou agora abrindo um novo negócio que é um 
restaurante. Qual é a meta? Eu quero ser o lugar mais sofisticado, aquele 
lugar que você não vai esquecer. (KLÉBER) 
 
 

Portanto, percebe-se que os gerentes da Pousada do Amparo aprendem a estrategiar a 

partir de sua capacidade de observar o contexto, ou seja, avaliando as ameaças e 

oportunidades do ambiente externo e as suas forças e fraquezas internas ainda que isto não 

seja formalizado por meio de um planejamento estratégico.  

Ao finalizar o caso da Pousada do Amparo continua-se na seção seguinte com a 

apresentação dos resultados do caso Marolinda Cult Hotel. Nesta próxima seção será 

apresentada a caracterização do caso, dos respondentes e, finalmente, os resultados do caso 

organizados por cada um dos três objetivos específicos norteadores do estudo. 

4.2  Marolinda Cult Hotel 

O Marolinda Hotel foi fundado na cidade de Olinda, em 1984, pelo empresário José 

Otávio Meira Lins. Nesta época, aos 31 anos, o empresário decidiu deixar de trabalhar nos 

negócios do pai (fazenda de gado, siderurgia, automóveis) e entrou para o ramo da hotelaria. 

Dois anos depois, abriu uma nova unidade, em Boa Viagem, onde foi realizado este estudo. 
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Em 1990, resolveu mudar outra vez, transformando o Marolinda do Recife em um hotel 

voltado para o segmento de convenções. Dois anos atrás, em 2006, iniciou uma nova 

transformação, intensificada nos últimos meses (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 2008). 

Focado nas manifestações do estado, o hotel recebeu um novo nome: Marolinda Cult 

Hotel. “Não existem os hotéis de charme? Nossa idéia é criar o segmento de cult hotéis. Não é 

padronizar a estrutura, mas o conceito”, destaca o empresário, que tem um acervo de 270 

quadros e esculturas de artistas pernambucanos nos sete andares do prédio e realiza 

exposições e concursos para incentivar artistas da região. “Um dos primeiros hotéis na área de 

convenções foi o meu. Mas, 15 anos depois, todos os outros já tinham salões e espaços 

maiores. Precisei mudar” (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 2008). 

Além disso, para estimular novas idéias, José Otávio criou o departamento de 

inovação do hotel, em agosto de 2007. Um mês antes, o empresário foi às universidades e 

recrutou alguns estudantes. Recebeu vários currículos e selecionou cinco alunos das áreas de 

administração, marketing e turismo. Dois deles, Aylton Spano Júnior e Emerson Braz, 

continuaram a jornada e foram os principais responsáveis pelas modificações no hotel 

(DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 2008). 

Os estudantes fizeram um diagnóstico do hotel, apontaram os pontos positivos e 

negativos e sugeriram mudanças. Uma delas foi a de tematizar os andares com os vários 

ritmos de Pernambuco (frevo, maracatu, coco de roda, caboclinho, mangue beat e ciranda). 

Foram confeccionados estandartes de 1,90 metro de altura contando a história dos ritmos. A 

cor do hall de entrada foi trocada, assim como a logomarca do hotel e a parte gráfica (ver 

anexo A). Também foram implantadas práticas “verdes”, como a coleta seletiva, campanha 

contra o desperdício de água e energia (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 2008). 

O Marolinda Cult Hotel está localizado na Av. Conselheiro Aguiar, 755, no bairro de 

Boa Viagem e conta, atualmente, com 27 funcionários e 60 unidades habitacionais. Os 
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apartamentos são equipados com ar condicionado, tv por assinatura, telefone e frigobar. 

Oferece também um andar voltado para o público da terceira idade com apartamentos 

adaptados. O hotel oferece restaurante para café da manhã, bar, piscina (adulto e infantil), seis 

salões de convenções e internet wi-fi (sem fio), além de sala de pesquisa (ver anexo B). 

O diferencial do Marolinda é a oferta de serviços voltados ao conceito de “cult” hotel 

– pioneiro no Brasil – que engloba a oferta de roteiros culturais e a exposição permanente de 

artistas pernambucanos. Ao chegar ao hotel o hóspede tem disponível cerca de 50 roteiros – 

que valorizam a cultura do estado – e um guia que identifica as cerca de 270 obras (quadros e 

esculturas) de artistas pernambucanos distribuídos nos sete andares do hotel. Além disso, 

oferece o Espaço Livre Saber, um lounge na cobertura do hotel com capacidade para 50 

pessoas para a realização de reuniões e cursos, que conta com uma biblioteca de mais de 600 

títulos (ver anexo C). 

4.2.1  O contexto de atuação dos gerentes na organização 

Por meio da utilização da técnica de observação identificaram-se alguns aspectos que 

são considerados importantes de relatar. Quanto ao ambiente físico do hotel, logo na entrada 

já se observa um banner descrevendo sucintamente o conceito de cult hotel e os serviços de 

destaque do hotel. Ao chegar ao lobby (salão que antecede a recepção), percebe-se a ênfase no 

conceito de cult hotel pelo número e qualidade das obras de arte espalhadas pelo local, onde 

também constam várias pastas com os roteiros culturais disponíveis na região.  

Os participantes tiveram, de um modo geral, uma postura muito aberta durante as 

entrevistas. Estas foram realizadas ora nos respectivos escritórios dos gerentes, ora no Espaço 

Livre Saber ou mesmo à beira da piscina. Percebeu-se que os gerentes interagiam entre eles 

de maneira informal, sendo observado (e confirmado por um dos gerentes) que as reuniões à 

beira da piscina, todos os dias, são mais produtivas do que as reuniões na sala do diretor. Isto 
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confirma a visão de Mintzberg (1973; 1986) e Kotter (2000) de que os comportamentos 

aparentemente “anti-gerenciais” são, muitas vezes, os mais úteis para a agilidade na tomada 

de decisões e implementação das agendas dos gerentes.  

Ainda no que tange às atividades e interações, percebe-se com maior intensidade a 

interação entre a gerente geral e o gerente de manutenção na condução diária do negócio. 

Estes buscam conselhos e suporte à sua tomada de decisão a partir da interação entre si. Desta 

forma, confirma-se o pensamento de Barnard (1979) de que os executivos buscam a 

cooperação – que tem origem na necessidade do indivíduo atingir objetivos para os quais ele 

é, biologicamente e isoladamente, inapto. Desta forma, a gerente geral e o gerente de 

manutenção ampliam o seu sistema de comunicação (o que inclui ter um discurso uníssono 

quando querem convencer o diretor da viabilidade de suas idéias) e assegurar a contínua 

integridade do propósito da organização. 

Já as interações entre os gerentes e o proprietário acontecem tanto nas reuniões diárias 

citadas anteriormente, quanto a partir de breves encontros ao longo do dia, solicitados pelo 

diretor. Estes encontros acontecem motivados por problemas não programados, mas que 

atendem a questões operacionais (mudanças de tarifa, admissão e demissão de funcionários, 

enxugamento de custos, dentre outras) ou a mudanças consideradas mais impactantes na 

estratégia do negócio (fechamento e reabertura do restaurante, criação do conceito de cult 

hotel, tematização dos andares, dentre outras). Mais uma vez, confirmam-se as opiniões de 

Mintzberg (1973, 1986) e Kotter (2000) de que a rotina de trabalho do gerente é marcada por 

brevidade e fragmentação, maior parte do tempo com outras pessoas e não seguimento de 

nenhum planejamento na maior parte das atividades do dia. 

Durante a realização das entrevistas, observou-se também que alguns gerentes do 

Marolinda Cult Hotel, da mesma forma que na Pousada do Amparo, apresentaram um 

comportamento um tanto defensivo. Em outras palavras, em alguns momentos, eles pareciam 
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querer justificar o fato de não terem formação específica em hotelaria, enfatizando as suas 

habilidades gerenciais que foram adquiridas no dia-a-dia da organização.  

Em função deste posicionamento de alguns gerentes, a pesquisadora buscou 

demonstrar o reconhecimento da importância da aprendizagem no ambiente de trabalho e 

sempre emitia sinais verbais e não-verbais de confirmação ao longo das falas dos 

entrevistados. Desta forma, após o momento inicial da entrevista, os entrevistados tornaram-

se mais confiantes e relataram de forma mais natural as suas experiências e opiniões. 

Além da organização descrita a partir da observação durante a coleta de dados, o 

contexto da Pousada do Amparo pode ser caracterizado sob a ótica do ciclo de vida da 

organização. Segundo o modelo proposto por Machado-da-Silva, Vieira e Dellangnelo (1992), 

as organizações apresentam três estágios no seu ciclo de vida: de empreendimento, de 

formalização e de flexibilização. No caso do Marolinda Cult Hotel, que é uma organização de 

pequeno porte e de decisões centralizadas pelo diretor, percebe-se que a organização está no 

estágio de empreendimento. 

Existem também outras características típicas deste estágio de empreendimento que 

foram identificadas no Marolinda Cult Hotel. Uma delas é que existe uma estrutura 

organizacional fluida e que as regras e procedimentos são personalizados. Em outras palavras, 

além dos gerentes poderem exercer múltiplos papéis, em diferentes setores, de acordo com a 

demanda (como a gerente de vendas que algumas vezes atua no setor de recepção), não existe 

formalização dos processos. Em função disso, os procedimentos são amplamente adaptáveis 

de acordo com o surgimento dos problemas. Por isso, é necessário um controle direto da 

gestão pelo proprietário (diretor) na condução diária do negócio.  

Além disso, o planejamento e a coordenação são incipientes na medida em que cada 

gestor promove contínuas adaptações na resolução dos problemas. Estas resoluções, por sua 

vez, são marcadas pelo estilo pessoal de cada gestor que aprenderam ao longo da sua 
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experiência no hotel, como tomar decisões. Ademais, o poder decisório no Marolinda Cult 

Hotel é altamente centralizado no proprietário (diretor). Ao mesmo tempo, o diretor valoriza 

bastante outras duas características típicas do estágio de empreendimento: a inovação e a 

criatividade. O diretor além de ser o elo entre o hotel e o ambiente externo – de onde obtém 

informações preciosas – montou uma equipe de estudantes de turismo e administração para 

estimular a criação e implementação de novas idéias.  

Por fim, as informações gerenciais são predominantemente informais e obtidas pelo 

proprietário, sobretudo, pela sua convivência com outros hoteleiros e profissionais do trade 

turístico, pois exerce cargos de direção em importantes associações. Outra característica do 

estágio de empreendimento encontrado no Marolinda é a estratégia de formação de nicho. 

Neste sentido, diante do acirramento da concorrência no mercado hoteleiro, o diretor decidiu 

inovar e atuar num mercado bastante seleto, transformando-se em um cult hotel – sendo o 

primeiro deste segmento no Brasil. Por fim, a captação e coordenação dos recursos são 

atividades centralizadas pelo proprietário, que tem uma ampla rede de relacionamentos.   

4.2.2  O perfil dos participantes 

Nesta etapa será apresentado o perfil dos respondentes do caso analisado. São 

apresentados dados como cargo, idade, formação e tempo de atuação na organização.  

 

Quadro 2: Caracterização dos entrevistados do Marolinda 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Entrevistado Cargo que ocupa Formação 
Tempo de 
atuação na 

empresa 
Idade 

José Otávio Diretor (proprietário) Superior (Direito) 21 anos 54 

Glauce Gerente Geral Superior (Jornalismo) 15 anos 63 

Silvio Gerente de Manutenção Superior (Engenharia Química) 9 anos 39 

Rilvani Gerente Vendas Ensino Médio 17 anos 37 
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José Otávio Meira Lins, o proprietário do hotel, é formado em Direito pela Faculdade 

de Direito do Recife. Além disso, tem dois cursos de pós-graduação, em Direito em Empresa 

na PUC de São Paulo e no Mackenzie de São Paulo e um MBA de Gestão Empresarial na 

FGV. Sua atuação na empresa é como diretor do hotel, acompanhando cotidianamente a 

atuação dos seus gerentes e atuando nas mudanças estratégias do negócio. Fora da 

organização atua como presidente do Recife Convention & Visitors Bureu e da Associação 

Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), na seccional Pernambuco. 

Glauce Chagas Meira Lima é formada em Jornalismo. Porém, a sua carreira 

profissional foi a maior parte como secretária – durante 22 anos.  Também iniciou o curso de 

Direito, mas por motivos pessoais e profissionais não chegou a concluí-lo. Em 1992 recebeu o 

convite para trabalhar com o José Otávio, quando ele era presidente da ABIH. Após ter tido a 

experiência como secretária na ABIH, foi atuar no hotel – onde está há 15 anos. Iniciou na 

área de eventos, pela facilidade de lidar com o público, porém, com a saída da gerente geral, 

ela assumiu as atribuições e o cargo de gerente geral. 

Silvio Wanderley Lasalvia trabalha no hotel como gerente de manutenção. Sua 

formação é em engenharia química. Tem especialização em estação de tratamento de água e 

estação de tratamento de efluentes. Além disso, tem especialização em engenharia mecânica e 

fez MBA em hotelaria na UFPE. Antes de atuar em hotelaria, trabalhou em usina, laboratório 

farmacêutico, siderúrgica e curtume.  

Rilvani Farias começou a trabalhar no Marolinda Cult Hotel em 1990 na recepção e no 

ano seguinte passou para o setor de reservas e eventos. Entre 1991 e 2004 além de atuar 

nesses setores continuou dando suporte à recepção. A partir de 2005 assumiu o cargo de 

gerente de vendas. Além do ensino médio fez um curso em gestão em hotelaria patrocinado 

pelo MarOlinda. 
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4.2.3  Entender como os gerentes aprendem em seu contexto 
prático-social 

Nesta seção buscar-se-á responder como ocorre a aprendizagem dos gerentes do 

Marolinda Cult Hotel em seu contexto prático-social. Neste sentido, descobriu-se que os 

gerentes aprendem interagindo com gerentes mais experientes e com os subordinados. Dentro 

da interação com os subordinados percebe-se que os gerentes buscam se legitimar entre os 

subordinados de duas formas: pela relação de confiança e pelo conhecimento da prática 

profissional. 

4.2.3.1  Interagindo com profissionais mais experientes 

No caso MarOlinda Cult Hotel os gerentes entrevistados são unânimes em relatar 

momentos de aprendizagem que ocorreram na interação com profissionais mais experientes. 

Estas interações aconteceram tanto entre os gestores com consultores e outros hoteleiros 

quanto pelo convívio diário com gerentes mais experientes dentro da organização.  

Para o gerente de manutenção, por exemplo, a interação com o diretor do hotel durante 

muitos anos fez com que aprendesse de que maneira deveria se comportar como gerente. Isto 

aconteceu por meio da interação e observação da postura pró-ativa do proprietário, conforme 

relato do gerente: “Tanto faz ele [o dono] estar carregando um negócio e ele pede pra você 

carregar também. Então como ele faz, eu já o vi fazer, então você tem que fazer também”. 

(SILVIO) 

A gerente de vendas também relata que antes de chegar à gerência trabalhou durante 

13 anos com o gerente anterior do setor, sendo esta interação considerada fundamental para 

sua aprendizagem. Para ela, a postura exigente de seu ex-gerente a fez sentir-se cobrada a ter 

um bom desempenho e domínio do setor. Assim, no momento da saída do ex-gerente, ela 

sentiu-se suficientemente segura para assumir o setor de vendas como a nova gerente. 
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Antes de eu chegar à gerência, eu já tinha um gerente e eu aprendi muito 
com ele, e após a saída dele, eu só fiz entrar no cargo. [...] Eu aprendi muito, 
porque ele é um gerente muito exigente, muito organizado, e lógico eu 
aprendi também porque estava muito atenta. Eu tinha que estar olhando pra 
ele – ele no telefone resolvendo – quando ele terminava, falava: “Escutou 
Rilvani?” [E respondia]: “Escutei”. Então ele queria passar para mim aquelas 
situações que ele estava resolvendo para que naquela ausência dele eu 
resolvesse exatamente como ele – ou parecido. (RILVANI) 

 

A gerente geral, Glauce, também relata que grande parte do que aprendeu ocorreu a 

partir do convívio com o diretor do hotel, José Otávio, que além de ser o proprietário também 

exerce papel de gestor e acumula uma vivência muito grande em hotelaria. Já para José 

Otávio, conviver com pessoas que têm uma experiência e uma visão mais ampla no setor de 

turismo e hotelaria foi fundamental para que pudesse aprender como gestor. Neste sentido, ele 

cita a seguinte experiência: 

 

Veja, eu tenho um exemplo marcante: foi quando eu recebi aqui o Antônio 
Javinhar (Secretário Geral da Organização Mundial do Turismo). [...] 
Antônio Javinhar tinha sido o responsável por ter feito os Pólos de Cancún e 
Porto Balaca. Então, era o cara que tinha muita experiência e esse cara 
continua muito bom, pelo menos pra mim, por me dar uma visão e saber 
onde as coisas estão erradas. Ele chegou aqui imediatamente e disse um 
monte de coisas que a gente devia fazer por conta dos erros que eu tinha 
cometido. (JOSÉ OTÁVIO) 

 

Percebe-se, portanto, que os gerentes do Marolinda Cult Hotel aprenderam convivendo 

e interagindo com gerentes mais experientes. Estas interações ocorreram tanto no convívio 

diário dentro da organização – entre gerentes e diretor ou com gerente anterior do setor – 

quanto com profissionais experientes de fora da organização. No caso do diretor José Otávio a 

interação com consultores e hoteleiros se deu, sobretudo, pela atuação em cargos estratégicos 

na ABIH/PE e nacional assim como no Recife Convention & Visitors Bureau. 
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4.2.3.2  Interagindo com os subordinados 

No caso do Marolinda Cult Hotel a interação com os subordinados foi citada por todos 

os gerentes como importante para a aprendizagem. Os gerentes aprenderam por meio destas 

interações a enxergar problemas cotidianos que não eram capazes de perceber sozinhos, pois 

os funcionários conhecem de forma mais aprofundada o cotidiano da organização, 

conseguindo identificar algumas falhas na operação do hotel.  

O gerente de manutenção, por exemplo, comenta que muitas vezes os funcionários têm 

a solução para um determinado problema, mas, por não se sentirem à vontade para falar com 

o gerente, acabam omitindo a informação. Por isso, aprender a interagir bem com os 

subordinados, segundo ele, é importante para o gerente captar estas idéias.  

 

Às vezes é um negócio besta. Você conversando besteira, não sei o quê, todo 
mundo rindo, eles falam: “Olha, porque não faz assim, assim, assim”. Aí 
você: “Pô, é mesmo! Por que é que eu não fiz isso?”. Quer dizer você não 
consegue enxergar no dia-a-dia, você está todo dia aqui, tem hora que você 
não enxerga. (SILVIO) 

 

O proprietário e diretor, José Otávio, endossa esta opinião afirmando que, atualmente, 

tem aprendido mais com os seus próprios funcionários. Por isso, ele valoriza os encontros 

pessoais com os seus gerentes para que, por meio destas interações, a comunicação possa ser 

clara e fluida e ele possa perceber os problemas do hotel e dos funcionários, conforme citado 

a seguir. 

 

Diariamente, de manhã, eu faço uma reunião com os gerentes. Vou, ando 
dentro do hotel, mas a maior parte todo dia eu encontro com todos os dois 
gerentes aqui. [...] Há muita discussão sobre problemas, sugestões, porque 
eles têm uma capilaridade maior com os funcionários. (JOSÉ OTÁVIO) 

 

Além de identificar as falhas da operação do próprio hotel a interação com os 

subordinados pode ser fonte de informações sobre os concorrentes. Para exemplificar, o 
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gerente de manutenção cita um ponto de encontro entre funcionários de cargos operacionais 

dos hotéis do Recife. Ele já se dirigiu a este local com a intenção de estabelecer interações 

com funcionários de outros hotéis a fim de descobrir fraquezas dos seus concorrentes, 

conforme detalha a seguir. 

 

Aqui em Recife tem um local que é onde acontece o encontro dos peões de 
hotéis que é no Cais de Santa Rita. O que é que acontece: o pessoal que 
trabalha ali a maioria mora pro lado do Ibura, então os homens todos descem 
ali pra pegarem outros ônibus, então eles se encontram ali. Você quer saber 
fofoca de outro hotel? É só ir pra lá. É no chamado bar Bode Sujo, eu fui 
umas duas vezes. Eu tava querendo saber informações de outros hotéis, eu 
fui pra lá, levado pelo pessoal da cozinha daqui. [...] Aí você pega muita 
coisa lá, porque lá eles entregam tudo; se junta camareira, se junta cozinha, o 
pessoal da copa, recepção, você sabe de tudo ali. É a chamada “rádio-peão”. 
(SILVIO) 

 

Portanto, os gerentes do Marolinda Cult Hotel aprendem no contexto prático-social a 

interagir com os subordinados. De um modo geral, percebe-se que esta interação gera um 

fluxo de informações – seja sobre melhorias, problemas, sugestões ou concorrentes – que 

formam uma importante base para a tomada de decisões do gerente.  

Além disso, relacionando-se com os subordinados os gerentes aprendem que podem 

legitimar-se entre eles. Esta legitimação, por sua vez, pode acontecer tanto pela construção de 

uma relação de confiança quanto pela demonstração do conhecimento da prática profissional. 

Pela ênfase que foi dada pelos gerentes a estas duas formas de legitimação serão detalhadas 

nas duas subseções a seguir. 

4.2.3.2.1  Legitimando-se pela relação de confiança 

No caso do Marolinda Cult Hotel os gerentes que atuam na operação do negócio – 

manutenção, vendas e gerência geral – citam a importância de aprender a ter um bom 

relacionamento com os funcionários para atingirem os seus objetivos gerenciais e 

organizacionais. Neste sentido, a postura de respeito ao funcionário, o tratamento humano e a 
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atenção ao estado emocional do funcionário parecem criar uma relação de confiança, 

conforme citado pela gerente geral. 

 

Na interação com os outros – colegas ou subalternos – você tem que sentir se 
a pessoa está passando por um problema, você tem que ter a sensibilidade. A 
empatia, a pessoa tem que ter confiança pra chegar até você e dizer os seus 
problemas e conversar e você tem que tentar fazer as coisas funcionarem, 
sem que isso atrapalhe a empresa. (GLAUCE) 

 

Além disso, os gerentes aprendem que este laço de confiança que pode ser criado com 

os funcionários por meio da cooperação. Para isto os gerentes precisam demonstrar que estão 

prontos para ajudar e a colaborar com seus subordinados. Desta forma, conseguirão ser 

respeitados e executarão suas obrigações gerenciais, por meio dos funcionários, conforme 

descrito a seguir. 

 

Você tem que primeiramente passar a confiança, mostrar pra eles 
[subordinados] que você é uma pessoa que está ali a favor deles. A função 
do gerente é facilitar o trabalho para os seus subordinados, se eu não facilito 
para os meus, o que é que vai acontecer? Eles não vão ser meus amigos, eles 
não vão exercer a função, não vão atingir as metas, então não vai dar nada 
certo. (RILVANI) 

 

Para o gerente de manutenção, Silvio, o seu estilo de gerenciar – tratando os 

funcionários de maneira mais informal – pode ajudá-lo a conseguir convencer os funcionários 

a agirem de uma determinada maneira e, assim, resolver muitas questões cotidianas do 

trabalho gerencial, conforme exemplificado. 

 

Você tem que ter um jeito de falar, de brincar. Se você impõe aquele 
negócio, quando der aquele horário ele [o funcionário] larga e não tem 
conversa, não. Eu digo: “ajude sua amiga, sua amiga tá pegando agora, daqui 
que ela troque de roupa, se ajeite, chegue no trabalho, vai demorar, ajude que 
você pode precisar dela depois”. Resolvo muita coisa assim. (SILVIO) 
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Diante disso, percebe-se que os gerentes também aprendem que a criação de um 

relacionamento de confiança é importante para serem respeitados e aceitos pelo grupo. Para 

isto, o gerente precisa aprender a ser aberto para ouvir as opiniões e até mesmo os problemas 

pessoais pelos quais passam os funcionários, tratá-los de forma humanizada e demonstrar que 

o gerente está ali para ajudá-los – tanto nos aspectos pessoais quanto profissionais. 

4.2.3.2.2  Legitimando-se pelo conhecimento da prática profissional 

No que se refere à legitimação, observou-se que os gerentes do Marolinda Cult Hotel 

consideram importante para serem respeitados e aceitos pelos seus subordinados que 

demonstrem conhecimento da prática profissional. A gerente de vendas, por exemplo, afirma 

que não poderia “pular” a parte operacional para ir direto pra gerência, porque, caso contrário, 

não saberia como negociar, como fechar um evento, como atender um cliente.  

 

Os funcionários hoje dizem: a minha gerente, ela não fica só de assinar papel 
ou de fechar só negócios grandes, como contratos com agências, contratos 
com operadoras, bloqueios com congressos. Rilvani também faz o trivial, o 
dia-a-dia, de atender o telefone, lançar uma reserva no sistema, bloquear um 
salão. Então foi muito importante essa minha experiência até chegar à 
gerência. (RILVANI) 

 

O gerente de manutenção endossa esta opinião ao defender que para se ter autoridade 

para mandar um funcionário fazer alguma coisa é preciso “saber fazer”.  Para ele, se o gerente 

não detém e não demonstra este domínio de atividades operacionais, o funcionário pode não 

respeitá-lo ou executar uma atividade de maneira errada. 

 

Eu não posso mandar a pessoa varrer um negócio, se eu não sei varrer, então 
eu pedi uma vez à menina: “Olha o negócio tá ali sujo”. [A funcionário 
respondeu]: “Não, mas eu já passei”. Eu disse: “Não passou, não. Vou lhe 
mostrar como é que passa”. [...] Então às vezes é bom você demonstrar que 
sabe pra poder cobrar, porque quando o pessoal vê que você sabe, aí lhe 
respeita mais. (SILVIO) 
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Portanto, percebe-se que os gerentes do Marolinda Cult Hotel aprendem a se legitimar 

entre os subordinados demonstrando o conhecimento da prática profissional. Isto significa que 

passar por cargos operacionais antes de se tornar gerente e executar algumas atividades 

operacionais podem ajudar o gerente a ser respeitado pelos subordinados. 

4.2.4  Compreender como os gerentes aprendem por meio de suas 
experiências 

Na seção a seguir serão apresentados os resultados do caso Marolinda Cult Hotel no 

que se refere à compreensão de como os gerentes aprendem por meio de suas experiências. 

Percebeu-se que os gerentes aprendem por meio de experiências profissionais anteriores; 

experiências de vida pessoal; e, por fim, refletindo sobre as experiências.  

4.2.4.1  Aprendendo por meio de experiências profissionais anteriores 

No caso do Marolinda Cult Hotel, os gerentes apontaram a relevância das experiências 

profissionais anteriores para sua aprendizagem. O gerente de manutenção, por exemplo, 

revela que a sua experiência anterior no setor industrial foi importante para aprender a se 

relacionar com pessoas de diferentes níveis de escolaridade e a conhecer questões do 

gerenciamento de manutenção. 

 

Quando eu cheguei aqui ele [o proprietário] pediu para eu fazer uma 
auditoria pra saber o que é que estava comprado de mais ou de menos, o que 
é que estava errado. Então só em olhar a nota fiscal de compra, eu já vi que 
tinha coisa errada. [...] Então a experiência da indústria me ajudou muito 
nisso, porque eu já vim pra cá sabendo mais ou menos quais eram os 
materiais que se utilizavam no hotel. (SILVIO) 

 

Quanto a José Otávio, proprietário do hotel, observou-se que grande parte de sua 

aprendizagem se deve a experiências profissionais anteriores. No seu caso, ter fundado e ser o 

atual diretor do Recife Convention & Visitors Bureu além de participar há vários anos da 
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direção da ABIH/PE (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, em Pernambuco) o 

ajudaram a conduzir o seu próprio negócio.  

Além disso, por meio da experiência em instituições e associações do setor turístico, o 

diretor do hotel amplia a sua rede de relacionamentos com todo o trade (empresários do setor 

hoteleiro e turístico) que são fontes preciosas de informações. Por conseguinte, ele obtém uma 

visão mais privilegiada e abrangente do setor hoteleiro. 

 

Eu tenho aprendido muito não por causa da função aqui dentro do hotel e 
sim por causa da minha participação institucional em ABIH, no Convention 
[Bureau]. Isso é que me deixa sempre observando as coisas. Eu tenho a 
capacidade de enxergar as coisas, porque eu estou no contexto e estou 
observando. (JOSÉ OTÁVIO) 

 

Portanto, os gerentes do Marolinda Cult Hotel aprenderam por meio de experiências 

profissionais anteriores. Estas, por sua vez, proporcionaram aos gerentes a oportunidade de 

aprender a lidar com pessoas no ambiente de trabalho, a dominar a sua área de atuação e a 

estabelecer uma rede de relacionamento. 

4.2.4.2  Aprendendo por meio das experiências de vida pessoal 

Na aprendizagem pela experiência os gerentes do Marolinda Cult Hotel também 

apontam o aprendizado que trouxeram de suas experiências de vida pessoal para a sua atuação 

profissional. Para a gerente geral, “não há como você não usar essas experiências que você 

traz da sua convivência em casa, com os seus amigos, nas conversas com os colegas e 

principalmente com as pessoas que fazem parte da sua história”. (GLAUCE) 

Neste sentido, tanto a gerente de vendas quanto o de manutenção citam 

comportamentos que aprenderam pelo exemplo de pessoas da família. Ao observar e conviver 

com estas pessoas que consideram modelos, os gerentes aprenderam aspectos fundamentais 
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para exercerem sua função gerencial. Neste sentido, a gerente de vendas descreve a seguinte 

experiência: 

 
Ele [meu pai] trabalhou por muito tempo numa empresa de ônibus, ele 
chegou a gerente e chefe de tráfego também e era uma pessoa muito disposta 
a trabalhar. Então esse perfil do meu pai eu carreguei, eu trouxe para cá 
[para o hotel]. Eu olhava pro meu pai e dizia assim: “ele nunca se negou a 
trabalhar, ele sempre trabalhou muito”. Sempre que precisavam dele, ele 
estava ali, então eu sempre fui muito disposta, nunca me neguei. (RILVANI) 

 

O gerente de manutenção também afirma que sua postura no gerenciamento dos 

subordinados é resultado, sobretudo, de valores e comportamentos aprendidos na convivência 

com familiares. Segundo o seu relato: “Não é só a formação profissional, não. Vem muito da 

criação que você tem. Meu pai tinha [esse jeito mais amigo], meu avô tinha esse perfil, aí 

você vai ‘pegando’ e pra tirar é difícil”. (SILVIO) 

Diante disso, percebe-se que as experiências de vida pessoal dos gerentes do 

Marolinda Cult Hotel estão entrelaçadas com a sua atuação gerencial. Portanto, os gerentes 

aprendem tanto pela convivência com amigos e colegas com os quais trocam experiências 

quanto com parentes que consideram modelos de comportamento. 

4.2.4.3  Refletindo sobre as experiências 

Percebe-se que os gerentes do Marolinda Cult Hotel aprendem a partir da reflexão de 

suas experiências, porém, o momento desta reflexão é diferente para cada gerente. Enquanto a 

gerente de vendas e a gerente geral defendem que a reflexão sobre as experiências vividas 

ocorre num momento distinto da atividade profissional, o gerente de manutenção afirma que 

não tem tempo de refletir nem dentro nem fora do ambiente de trabalho.  

A gerente geral, Glauce, afirma que estes momentos de reflexão normalmente 

acontecem fora do trabalho – quando ela está mais tranqüila – e num ambiente que considera 

propício para pensar. Ela afirma que “por incrível que pareça, sabe quando é eu tenho mais 



   

 

109 

idéias? Quando eu venho de ônibus pra cá. Então o ônibus me deixa sempre pensando, 

criando”. Vale destacar também que estes momentos de reflexão acontecem fora do trabalho, 

sobretudo, quando há algum problema sério a ser resolvido.  

No entanto, a gerente geral afirma que algumas melhorias pontuais – como a idéia de 

propor a ginástica laboral para os funcionários – surgiu a partir da reflexão no ambiente de 

trabalho ao interagir com os subordinados. Nas suas palavras, “a gente estava almoçando, eu e 

as meninas [camareiras]. Aí começou: ‘ai, que dor na coluna, está tudo doendo’. Eu já estava 

pensando nisso e disse: ‘ah, eu vou propor a José Otávio’ ”. 

Segundo o relato da gerente de vendas mesmo fora do ambiente de trabalho, no seu 

momento de descanso, os problemas do hotel vêm à tona e ela percebe que acaba refletindo 

sobre os erros que cometeu na execução do seu trabalho, conforme relato abaixo. Além disso, 

a gerente também afirma que, em algumas situações, precisa refletir no ambiente de trabalho 

sobre melhorias – como incrementar as vendas, por exemplo.  

 
A gente vai pra casa, a gente pensa que esqueceu do que aconteceu e quando 
você relaxa em casa, porque você cumpriu as obrigações do trabalho, chega 
em casa e você cumpre as obrigações de casa, e quando você relaxa, aí vem 
o hotel na cabeça, a situação; aí você começa ali a amadurecer tudo aquilo. 
“Não era pra eu ter feito assim” ou “era pra eu ter feito aquilo e muito mais”, 
“ah, mas não deixaram você falar, você era pra ter falado mais alto”, 
acontece assim. (RILVANI) 

 

Já o gerente de manutenção afirma não perceber estes momentos de reflexão no 

ambiente de trabalho. Para ele, a rotina intensa de hotelaria não deixa espaços para a reflexão 

assim como o desafio de enfrentar os problemas pessoais. Segundo o gerente, 

 

Às vezes não dá nem tempo de pensar, é sério. Porque você sai tão cansado 
do local [de trabalho] que quando você chega na sua casa, já tem os 
problemas da casa. Mistura tudo. [...] Se você tivesse um tempinho para 
pensar, para raciocinar, para analisar, ajudava muito, mas hoje em dia não 
tenho. (SILVIO ) 
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Portanto, os gerentes do Marolinda demonstram aprender por meio da reflexão de suas 

experiências. No entanto, percebe-se que os gerentes não consideram o ambiente de trabalho 

no hotel propício para esta reflexão. Estes momentos acabam ocorrendo no ambiente familiar 

ou no percurso para o trabalho. Além disso, podem ser limitados por uma rotina agitada e 

intensa dentro do hotel. 

4.2.5  Descrever como os gerentes aprendem a estrategiar 

Nesta seção são apresentados os resultados que emergiram do terceiro objetivo deste 

estudo que busca descrever como os gerentes aprender a estrategiar. Observou-se que os 

gerentes aprendem a lidar com a prática estratégica solucionando problemas no cotidiano, ou 

seja, a partir da tomada de decisões frente às demandas diárias da função gerencial.  

Além disso, os gerentes aprendem a estrategiar interagindo com múltiplos atores. Por 

fim, identificou-se que os gerentes aprendem observando o contexto no que se refere à 

questão da conjuntura econômica e do mercado hoteleiro. 

4.2.5.1  Solucionando problemas no cotidiano 

Na prática estratégica dos gerentes do Marolinda Cult Hotel percebe-se que uma das 

preocupações centrais dos gerentes é aprender como solucionar os problemas cotidianos. 

Quando indagados sobre o que consideram “o que é fazer a estratégia”, os gerentes apontaram 

que esta atividade revela-se na solução de problemas cotidianos e operacionais dos seus 

respectivos setores – mas que têm um impacto no resultado da organização.  

Para a gerente de vendas, por exemplo, fazer a estratégia, dentro do seu setor, tem uma 

relação com a formação e o gerenciamento das tarifas. Na sua percepção, estas decisões que 

são tomadas no cotidiano terão impacto na receita do hotel e, portanto, na estratégia do 

negócio, conforme relato a seguir.  
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Eu tenho uma agenda onde eu tenho os eventos que acontecem durante todo 
ano e a partir disso eu vou elaborando tarifários específicos para cada 
congresso, para que a gente a gente consiga mais diárias e aumente o valor 
das diárias médias daquele período. E quando chega um período de baixa 
estação, a gente precisa baixar as tarifas. É dessa forma que a gente trabalha 
a estratégia. (RILVANI) 

 

Além disso, a gerente geral ressalta que ao longo de sua experiência profissional 

percebeu que no setor hoteleiro o gerente precisa aprender a solucionar os problemas 

cotidianos de forma rápida. Segunda ela, o setor hoteleiro tem esta característica específica – 

problemas que precisam de resolução imediata – e as experiências vivenciadas no dia-a-dia da 

organização, segunda ela, são a melhor forma de aprender a como lidar com estas demandas.  

 

Hotelaria é imediatista, você não pode esperar. Você tem que agir naquele 
momento, não dá pra você deixar para daqui a pouco, você tem que tomar 
uma atitude imediatamente com o hóspede ou com o funcionário, com o 
problema que aconteceu; isso aí a experiência lhe dá. (GLAUCE) 

 

Para a gerente de vendas foi dentro do ambiente de trabalho, atendendo às demandas 

do seu novo cargo de gerente que ela aprendeu a exercer seu papel gerencial. Sendo assim, ao 

lidar com experiências desafiadoras e buscar soluções para problemas no cotidiano a gerente 

foi estimulada a aprender a lidar com esta nova situação e a como executar a estratégia de 

vendas.  

Na hora que eu tive que negociar tarifas com uma operadora muito poderosa 
no mercado, eu senti que ali eu tinha que me manter forte, firme nas palavras 
e foi ali que eu aprendi. Foi a partir dali que o meu medo caiu e eu disse: 
“tenho que ir, tenho que fazer mesmo”. [...] Foi logo que eu assumi a 
gerência. Eu sabia que havia toda essa negociação, mas eu nunca tinha feito. 
Depois disso eu pensei: “Pronto, agora sou eu e eu mesma”. Então eu tive 
que enfrentar. (RILVANI) 

 

Portanto, percebe-se que os gerentes aprendem a estrategiar a partir da busca de 

soluções para os problemas que enfrentam na condução diária do negócio. Neste sentido, os 
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gerentes aprendem a criar formas de conduzir o seu trabalho cotidiano de maneira eficiente, a 

serem ágeis na tomada de decisão e a enfrentar os desafios do trabalho gerencial do seu setor. 

4.2.5.2  Interagindo com múltiplos atores 

No caso do Marolinda Cult Hotel percebe-se que os gerentes aprendem a estrategiar na 

medida que aprendem a interagir com múltiplos atores. Neste sentido, um aprendizado 

importante para o gerente de manutenção e a gerente geral, por exemplo, é entender qual o 

melhor momento para interagir com o diretor de forma que a negociação seja positiva para 

todos.  

 

Para você ter idéia, é mais fácil a gente resolver um problema aqui em pé do 
que na sala dele [proprietário]. Porque na sala dele tem o celular junto dele, 
tem o telefone que atrapalha e tem o computador que é o tempo todo 
chegando mensagens. Enquanto que aqui [na beira da piscina], é primordial, 
porque não tem para onde ele “correr”. É naquela hora que ele tem que 
resolver. [...] Além disso, Glauce tem quase 16 anos com ele, eu tenho 15, 
então a gente sabe mais ou menos até as horas de falar. (SILVIO) 

 

Ainda no que se refere à negociação entre os gerentes e o diretor, observou-se, ao 

longo das entrevistas, relatos do gerente de manutenção sobre situações nas quais teve que 

convencer o proprietário sobre algo. Para isto, o gerente utiliza como argumento o seu 

conhecimento técnico e operacional e, sobretudo, o levantamento de custos. Portanto, o 

gerente aprendeu que precisa falar “a mesma língua” do proprietário, ou seja, apontar 

claramente a diminuição dos custos para conseguir convencê-lo de que está propondo a 

melhor solução.  

 

Dava problema no ar-condicionado de noite, quem é que vai descer o ar-
condicionado? A recepcionista e o mensageiro?  Não tem condições. Então o 
problema virava pro outro dia. Então eu mostrei a ele [ao proprietário] por 
“A mais B”, através de conta, que era melhor trocar os ar-condicionados e 
economizar na energia. Provei a ele que ia baixar tanto a energia que 
compensava. (SILVIO) 
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No Marolinda Cult Hotel os gerentes também aprendem a estrategiar interagindo com 

os subordinados. Para executar os seus objetivos, os gerentes dependem, de certa forma, de 

“negociações” cotidianas com os subordinados. Neste sentido, a gerente de vendas indica que 

no momento de convencer os seus subordinados a executarem uma determinada tarefa, uma 

das melhores maneiras é reforçar o laço de confiança e respeito com os mesmos.  

 

A forma de persuadir é sempre com bons tratos, o sorriso, se mostrar amiga, 
nunca ignorando o que eles [subordinados] têm pra falar, sempre olhando 
também o lado família deles, o lado pessoal deles, porque essa história de 
você está na empresa e “esqueça o seu problema de casa” é impossível. 
(RILVANI) 

 

Além disso, a aprendizagem, em especial do diretor, foi marcada pela interação com 

múltiplos atores externos à organização. Como descrito em seções anteriores, o proprietário 

tem uma visão privilegiada do mercado hoteleiro por atuar como diretor do Recife Convention 

& Visitors Bureau e presidente da ABIH/PE. Sendo assim, a sua interação com outros 

hoteleiros, consultores e com o trade turístico e a observação de experiências bem sucedidas 

lhe forneceram um arcabouço de informações que foram importantes para a inovação. 

Diante disso, percebe-se que os gerentes do Marolinda Cult Hotel também aprendem a 

estrategiar a partir da interação com múltiplos atores. Estas interações, por sua vez, podem 

acontecer entre os gerentes e o diretor – sendo importante os gerentes aprenderem a escolher o 

momento mais propício e os melhores argumentos a utilizar –, entre os gerentes e os 

subordinados e entre o proprietário e membros externos à organização. 

4.2.5.3  Observando o contexto 

No caso do Marolinda Cult Hotel percebe-se que os gerentes também aprendem a 

estrategiar observando o contexto. Neste sentido, os gerentes buscam observar o ambiente 

externo à organização no que diz respeito à conjuntura econômica e às características do 



   

 

114 

mercado hoteleiro. Para o proprietário, José Otávio, fazer a estratégia é uma “luta” diária, pois 

é preciso aprender a lidar com a conjuntura econômica desfavorável no Brasil e um mercado 

hoteleiro de pouca inovação. 

 

Não tenho dúvida de que a estratégia tem a ver com a formação de todo esse 
conhecimento. De observação da crise [da hotelaria] e a procura por uma 
saída. Pra sair daquele “mesmismo” da hotelaria, do imobilismo, eu tenho 
uma procura diária. (JOSÉ OTÁVIO) 

 

Neste sentido, uma das mudanças mais marcantes resultantes, em parte, da 

aprendizagem pela observação do contexto foi a implantação do conceito de cult hotel.  

Segundo análise de documentos do próprio hotel, a idéia surgiu da observação de que o 

turismo de negócios em Recife é mais articulado que o de lazer. Buscando uma estratégia 

inovadora e após dimensionar a sua capacidade financeira, de relacionamento e conhecimento 

sobre o assunto, o diretor decidiu investir no conceito de cult hotel que engloba a exposição 

permanente de obras de artistas plásticos pernambucanos, andares e apartamentos 

tematizados, oferta de roteiros culturais e o Espaço Livre Saber. 

O próprio diretor relata como surgiu a idéia da implantação de cult hotel. Segundo ele, 

diante da recente crise na hotelaria pernambucana – em função da crise aérea, acirramento da 

concorrência com cruzeiros e com outros destinos no Nordeste – ele sentiu a necessidade de 

fazer uma nova segmentação. 

 

Examinei em todos os mercados e [me perguntei]: quais são os segmentos de 
mercado que estão abertos? Tinha hotel econômico, aí eu joguei meu outro 
hotel para ser econômico, porque era um hotel mais simples. Mas e esse aqui 
o que é que vou fazer? [...] Então, eu fechei a área de A&B e vi que ia ficar 
um hotel como os outros novamente, pensei: “Não! Temos que inventar 
alguma coisa!” Foi quando surgiu a idéia de Cult Hotel. (JOSÉ OTÁVIO) 

 

Além disso, a partir da observação da instabilidade da conjuntura econômica os 

gerentes afirmam que o planejamento estratégico muitas vezes não é exeqüível no setor 
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hoteleiro. Para o gerente de manutenção, por exemplo, há uma tentativa de formalização, mas 

o contexto em hotelaria dificulta este planejamento. 

 

A gente tenta fazer o planejamento estratégico, mas só que no dia a dia muda 
muito. Você quer fazer um negócio, faz uma programação. Vamos começar 
a trabalhar dessa maneira, mas sendo que de um dia para o outro muda. Um 
planejamento de ocupação, por exemplo. O setor de vendas planeja que vai 
dar isso, o cara passou pra gente, vai dar uma média disso. Tem um 
problema com os aeroportos, “morreu”! A estratégia que você montou 
acabou! (SILVIO) 

 

Diante disso, o proprietário do hotel também se sente desestimulado a formalizar 

metas de longo prazo. Nas suas palavras: “Eu nunca fiz meta mais do que dois anos, porque 

eu não acho viável. Eu nunca vi nada de trinta anos que não fosse remodelado. Alguns anos 

atrás você tinha uma economia totalmente diferente dessa que você tem hoje”. (JOSÉ 

OTÁVIO) 

Portanto, percebe-se que os gerentes do Marolinda Cult Hotel aprendem a estrategiar 

por meio da observação do contexto econômico e do mercado hoteleiro. Os gerentes 

aprendem diante de um contexto desfavorável a serem mais inovadores para se diferenciar 

neste mercado.  

Além disso, observando experiências bem sucedidas no mercado hoteleiro – por meio 

do conhecimento provido pela rede de relacionamentos – os gerentes também aprendem a 

inovar. Por fim, os gerentes defendem que, neste contexto instável, mais importante do que 

um planejamento estratégico formal é preciso aprender a se adaptar constantemente. 

Encerrando-se os resultados do caso Marolinda Cult Hotel, segue-se na próxima seção 

a apresentação dos resultados do caso resort (assim denominado para preservar a 

confidencialidade solicitada pela empresa). Nesta próxima seção será apresentada a 

caracterização do caso, dos respondentes e, por fim, os resultados – agrupados pelos três 

objetivos específicos do estudo. 
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4.3  Caso do Resort 

O terceiro caso deste estudo foi realizado em um hotel – denominado resort pela sua 

estrutura e serviços voltados ao lazer – de padrão cinco estrelas localizado na Praia de Muro 

Alto, Porto de Galinhas, município de Ipojuca, Pernambuco. O hotel ocupa uma área verde de 

70 mil metros quadrados e está integrado a uma paisagem composta por coqueiros, mata 

atlântica, mangues e fica à beira-mar. Por solicitação da empresa não poderá ser indicado o 

nome do hotel ao longo do trabalho, utilizando-se, para isto, apenas a denominação resort. 

O resort possui uma atrativa área de lazer, um bem estruturado centro de convenções, 

acomodações confortáveis e serviços de hotelaria de padrão internacional. Grande parte de 

suas acomodações está localizada na área externa do hotel, em pequenos blocos e bangalôs, o 

que proporciona uma maior privacidade aos hóspedes. No total, conta com 202 unidades 

habitacionais (apartamentos) incluindo suítes (unidades habitacionais com sala) e bangalôs, 

todos com varanda. As acomodações podem ter vista para o mar, piscina ou coqueiral e são 

equipadas com TV a cabo, ar condicionado central com controle individual, conexão para fax, 

internet banda larga, cofre eletrônico digital e frigobar. 

Por se caracterizar como um hotel do tipo resort, conta com uma ampla infra-estrutura 

de esporte e lazer. Neste sentido, o hotel em estudo oferece quadras de tênis, beach soccer e 

vôlei de praia, campo de futebol, pista de cooper, fitness center além de sauna seca e a vapor. 

Também têm campo de mini-golf, sala de leitura, salão de jogos, praça para shows com 

capacidade para até 1.000 pessoas, assim como boate, bares, restaurantes e uma piscina de 

2.300 metros quadrados de espelho d'água, com área para crianças e adultos. Além disso, 

conta com bar e deck molhados, hidromassagem ao ar livre, cascatas e ilhas com jardins 

tropicais. A esta infra-estrutura somam-se as atividades esportivas e serviços de recreação, 

proporcionando aos hóspedes diversas opções de entretenimento. 
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Quanto aos serviços aos hóspedes, o resort conta com salão de beleza, sauna seca e a 

vapor, sala de jogos, sala de leitura, room service (serviço de quarto) 24 horas, business 

center; lojas de artesanato, de griffe e de conveniência. Além disso, oferece serviços especiais 

como massagem e jacuzzi à beira mar, baby sitter (serviços terceirizados de babá), locadora 

de automóveis, agência de turismo, capela para cerimônias e cultos, heliponto e serviço de 

praia.  

No que se refere aos serviços de alimentação, o resort oferece dois restaurantes. O 

primeiro, que é o restaurante principal do hotel, os hóspedes degustam das mais variadas 

culinárias e usufruem os jantares e shows temáticos. É também neste restaurante que são 

servidos o café da manhã e almoço. Já o segundo atende com serviço à la carte e é 

especializado em moquecas. No lobby bar pode-se saborear lanches rápidos e aperitivos.  

Por fim, um dos serviços mais importantes e crescentes no segmento de resort: 

eventos e convenções. Como um dos pioneiros no mercado de eventos em hotéis na região de 

Muro Alto, o hotel em estudo oferece uma ampla infra-estrutura, contando com nove salões 

de convenções com capacidade para 2.100 pessoas, foyers e sala VIP. O salão principal, que é 

modulável e adaptável a vários tipos de eventos, tem pé direito de 5,74 metros e pode receber 

até 1.100 convidados. Tudo isso está reunido no bloco de eventos independente no total de 

3.000 m2.  

4.3.1  O contexto de atuação dos gerentes na organização 

Por meio da técnica da observação pôde-se identificar alguns pontos interessantes 

acerca do caso estudado. O ambiente físico é, sem dúvida, o mais luxuoso dos três casos 

pesquisados. As entrevistas foram conduzidas em diferentes locais: ora no próprio hall do 

hotel, ora no escritório dos gerentes. Independentemente do local da entrevista, na maioria 

delas, foi necessário interromper diversas vezes as entrevistas. Com alguns gerentes foram 
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cerca de oito paradas ao longo de uma entrevista de cerca de 60 a 80 minutos. Os gerentes 

ficavam um pouco incomodados e pediam desculpas, mas afirmavam que a rotina de hotelaria 

não permitia que eles se desligassem totalmente (o que será discutido ao longo do capítulo).  

Isto confirma mais uma vez que a rotina dos gerentes de meios de hospedagem 

coincide com os achados de Mintzberg (1973, 1986) e Kotter (2000). Para os referidos 

autores, o cotidiano de trabalho do gerente é marcado por grande quantidade de trabalho com 

poucas horas livres, brevidade, variedade, fragmentação, concentração nos problemas de curto 

prazo e rotineiros, contatos interpessoais, principalmente por mídias verbais e rede de 

relacionamentos.  

As atividades e interações entre os gerentes no caso do resort são diferentes em 

relação aos dois casos anteriores – Pousada do Amparo e Marolinda Cult Hotel. A interação 

entre os pares além de acontecer de forma espontânea, por meio de conversas soltas e 

informais, também é garantida por um momento formal de interação. Existe no caso do resort 

uma reunião semanal entre os gerentes nas quais os gerentes trocam idéias e experiências 

além de refletirem a partir dos feedbacks negativos dos hóspedes que é sintetizado 

semanalmente pela guest relation.  

Os participantes demonstraram uma postura colaborativa e a tensão inicial da 

entrevista era paulatinamente extinta, à medida que a pesquisadora emitia sinais verbais e 

não-verbais confirmando as falas dos gerentes. Neste caso, as entrevistas foram as mais 

longas entre os três casos, possivelmente, pelos diversos relatos de experiências anteriores que 

os gerentes descreveram, já que a maioria é formada por executivos com larga atuação em 

hotelaria. 

Além disso, o contexto do caso do resort pode ser caracterizado sob a ótica do ciclo de 

vida da organização. Segundo o modelo proposto por Machado-da-Silva, Vieira e Dellangnelo 

(1992), as organizações apresentam três estágios no seu ciclo de vida: o de empreendimento, 
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o de formalização e o de flexibilização. Ao contrário dos dois casos anteriores, percebe-se que 

o resort está no estágio de formalização. Segundo Mintzberg (2003, p. 46), “as organizações 

formalizam o comportamento para reduzir sua variabilidade e, finalmente, para prevê-lo e 

controlá-lo”.   

Apesar das três empresas estudadas serem familiares, no caso do resort a empresa faz 

parte de um grupo familiar detentor de três unidades hoteleiras. Considerando o estágio do 

ciclo de vida desta organização (formalização), identifica-se que somente a supervisão direta 

dos donos – como acontece nos dois primeiros casos – não é suficiente para a condução diária 

do negócio. Diante disso, percebe-se, neste terceiro caso, características do estágio de 

formalização como a elaboração de políticas, regras e procedimentos que são 

institucionalizados na organização.  

Existem também outras características do estágio de formalização que foram 

identificadas no caso do resort. A estrutura organizacional, por exemplo, é funcional, sendo o 

gerenciamento dos setores assumido por diferentes executivos – especializados e advindos do 

mercado hoteleiro. Além disso, o planejamento e o controle são feitos de forma sistemática 

pelos gerentes.  

No entanto, alguns gerentes afirmam que este nível de formalização – como a 

elaboração e acompanhamento de budgets, que são previsões orçamentárias amplamente 

utilizadas nas redes hoteleiras – não é aplicada com tanta eficiência na organização. Sendo 

assim, fica a cargo de cada gerente como irá fazer o acompanhamento do seu setor, sendo o 

grau de formalização, portanto, variável. O que importa para os proprietários é que, 

globalmente, ou seja, independentemente da rentabilidade relativa de cada setor, o hotel gere 

uma margem de lucro satisfatória. 

Outra característica do ciclo de vida das organizações em estágio de formalização é o 

poder relativamente centralizado e ênfase no conservadorismo. No caso do resort, percebe-se 
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que os proprietários têm um acompanhamento regular e in loco da organização. Estes 

realizam visitas, no mínimo, uma vez por semana ao resort para acompanhar as atividades, 

resultados e problemas de cada um dos setores. Os próprios gerentes relatam que sentem uma 

contradição na organização: ao mesmo tempo em que é um hotel de grande porte e tem uma 

administração conduzida por gerentes experientes, o processo decisório é centralizado pelos 

diretores. Por conseguinte, os gerentes se sentem limitados na capacidade de criar e inovar, o 

que leva ao conservadorismo. Para os donos, portanto, o que importa é a eficiência da 

operação que gere lucros, não a busca de inovações. 

Para isso, os sistemas de informação gerenciais são predominantemente centralizados. 

Em outras palavras, ainda que a gestão do resort esteja sendo conduzida cotidianamente por 

gerentes experientes em hotelaria, os proprietários buscam centralizar as informações que são 

coletas periodicamente a fim de controlar as decisões estratégicas da organização. 

Vale destacar que a formalização da organização foi observada, principalmente, no 

núcleo operacional onde o trabalho é mais repetitivo, como, por exemplo, na governança 

(arrumação dos quartos) e na manutenção. Isto corrobora o que afirma Mintzberg (2003) de 

que “quanto mais estável e repetitivo o trabalho, mais programado ele será e mais burocrática 

será a parte da organização que o contém” (p. 49). 

Por outro lado, no nível gerencial, o grau de formalização tende a ser menos intenso. 

Segundo Mintzberg (2003, p. 50) isto acontece porque na cúpula da organização, que está em 

contato com o ambiente externo e tem uma visão mais ampla do negócio, o trabalho é menos 

programado. Segundo estudos anteriores realizados pelo próprio Mintzberg (1973), o trabalho 

do executivo é caracterizado poucas horas livres, brevidade, variedade, fragmentação, 

concentração nos problemas de curto prazo e rotineiros, contatos interpessoais, 

principalmente por mídias verbais e rede de relacionamentos.  
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4.3.2  O perfil dos participantes 

Nesta etapa será apresentado o perfil dos respondentes do caso analisado. Serão 

apresentados dados como cargo, idade, formação e tempo de atuação na organização. Vale 

ressaltar que neste terceiro caso foi solicitado pelo hotel que o empreendimento e os 

respondentes não fossem identificados por seus nomes reais. Por isso, foram utilizados 

pseudônimos para resguardar a confidencialidade dos gerentes e omite-se o nome do hotel 

estudado.  

Entrevistado Cargo que ocupa Formação 
Tempo de 
atuação na 

empresa 
Idade 

Bruno Gerente de Operações 2º grau completo 7 anos 56 

Heitor 
Gerente de Alimentos e 

Bebidas 

Superior completo (Administração de 
Hotéis e Pedagogia) com especialização 

em Marketing de Serviços 
1 ano 47 

Rafael Gerente de Manutenção 
Superior completo (Engenharia 
Mecânica e Civil e Pedagogia) 

2 anos 48 

Tânia 
Gerente de Esporte e 

Lazer 
Superior completo (Publicidade) com 

especialização em Marketing 
3 anos 30 

Ana Gerente de Hospedagem 
Superior completo (tecnológico em 
Hotelaria) com especialização em 

Gestão de Pessoas 
1 ano e meio 29 

Quadro 3: Caracterização dos entrevistados do resort 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Bruno, gerente de operações, tem como formação o segundo grau completo. Sua 

história de vida e profissional é bastante peculiar. Segundo seu relato, começou na área de 

hotelaria por acaso. Ele nasceu no Brasil, no Rio de Janeiro, mas seus pais são gregos e 

vieram pro Brasil em 1947, depois da Segunda Guerra. Em 1960 seu pai levou toda a família 

e foram para a África do Sul, onde ficaram durante dez anos. Depois voltou para a Grécia, 

onde permaneceu por cinco anos com a família. Mas em 1975, decidiu voltar para o Brasil 

sozinho. Como na época tinha 23 anos, sem nenhuma experiência profissional e precisava 

arrumar um emprego, pensou em algo que pudesse aproveitar o seu inglês. Então, começou a 

procurar emprego no jornal e viu que havia uma oportunidade no hotel-escola SENAC, em 

Águas de São Pedro, onde ficou durante quase seis meses.  
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No hotel-escola começou a fazer treinamentos e cursos de ascensorista, passando em 

seguida para mensageiro e para o setor de recepção. Depois que saiu do hotel-escola foi 

procurar outro emprego em hotelaria. Começou inicialmente como porteiro e assim foi 

subindo de função: ascensorista, encarregado de turno, chefe de recepção, gerente de 

administração e de meios de hospedagem tendo atuado em redes nacionais e internacionais. 

Sua formação e experiência em hotelaria, portanto, foi toda na prática, no dia a dia da 

organização. 

Heitor, o gerente de Alimentos e Bebidas, tem dois cursos superiores: administração 

de hotéis – realizado nos EUA, no final da década de 70 – e pedagogia, cursado mais 

recentemente, no Brasil, quando começou a planejar sair da área de hotéis e passar para a área 

de ensino. Também fez pós-graduação em marketing de serviços na área de hospitalidade.  

Com relação à sua atuação no mercado, começou a trabalhar em hotelaria em 1978, 

nos Estados Unidos. Ao longo da carreira foram dezesseis hotéis em trinta anos – uma média 

de dois anos por hotel. Durante este período passou também pela área de hospedagem – 

durante oito anos – e atuou na área de controladoria – durante seis meses – e o restante do 

tempo foi em fast food, gerenciamento de convenções e, principalmente, gerenciamento de 

Alimentos e Bebidas em hotéis. 

Rafael é engenheiro mecânico e civil e pedagogo. Iniciou sua carreira em fábrica, onde 

atuou no treinamento e depois passou para a parte de manutenção, onde atua até hoje. Em 

hotel é a sua primeira experiência. Apesar de considerar que sua formação acadêmica em 

engenharia não contribuiu muito para a sua atuação como gerente, teve alguma base em 

administração porque estudou pedagogia – onde teve disciplinas sobre administração escolar. 

Além disso, trabalhou no Exército onde exerceu várias atividades que, de certa forma, têm 

algum nível de gerenciamento. Acredita que diante das diferentes formações e experiências 

profissionais que teve, o que considera essencial para o gerente é saber gerenciar pessoas.  
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Tânia, a gerente de esporte e lazer, tem curso superior em publicidade e propaganda 

com especialização em marketing. Mesmo antes de formada sempre fez estágio em agência de 

publicidade, na área de atendimento. Trabalhou em grandes agências, sendo considerada uma 

publicitária renomada, mas estava se sentindo cansada da rotina de agência de publicidade e 

desejava mudar seu campo de atuação profissional. Por meio de um anúncio no jornal, viu a 

oportunidade para gerente de marketing na rede onde está atualmente. Foi chamada para 

seleção e acabou sendo escolhida para atuar como a gerente de esporte e lazer do resort da 

rede.  

Ana, gerente de hospedagem, é formada no curso tecnológico em hotelaria por uma 

reconhecida universidade do Sul do País e especialista em gestão de pessoas. Trabalhou na 

abertura do Hilton, em São Paulo, e fez estágio na Disney. Depois de formada, iniciou sua 

carreira como assistente de governança em São Paulo, onde, depois de dois anos, assumiu o 

cargo de governanta executiva do hotel, com apenas 21 anos. Posteriormente, fez algumas 

implantações de hotéis em São Paulo incluindo-se um famoso hotel boutique (caracterizado 

por personalização de serviços, instalações e padrão de alto luxo) onde assumiu a função de 

governanta. Foi quando recebeu uma proposta para atuar num resort na Serra Gaúcha, onde 

trabalhou como gerente de hospedagem.  

Em seguida, entrou numa rede hoteleira, como gerente de serviços – atendendo a 

hotéis da rede que ficavam em parte do Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Neste cargo fazia 

um trabalho de implantação de padrões de serviços nos hotéis, contratações e treinamento de 

chefias além de verificar a área de recepção ou governança de hotéis com deficiências. Essa 

experiência foi considerada muito interessante pela gerente porque começou a passar por 

vários empreendimentos, em vários locais, durante o prazo de três a cinco meses em cada um 

e morava dentro do hotel. Posteriormente foi promovida para gerente de operações para atuar 
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numa unidade desta mesma rede em Recife, onde ficou durante dois anos. Finalmente veio o 

convite do grupo onde está atualmente para atuar como gerente de hospedagem.  

4.3.3  Entender como os gerentes aprendem em seu contexto 
prático-social 

Nesta seção buscar-se-á responder ao primeiro objetivo do estudo que se refere ao 

entendimento de como os gerentes aprendem em seu contexto prático-social. Observou-se que 

neste terceiro caso – aqui denominado simplesmente resort a fim de resguardar a 

confidencialidade requerida pelo hotel – os gerentes aprendem por meio de diferentes tipos de 

interações. Os gerentes revelam que aprendem interagindo com profissionais mais 

experientes; com os pares e com os subordinados. Nesta interação com os subordinados, por 

sua vez, percebeu-se que os gerentes buscam legitimar-se por meio do conhecimento da 

prática profissional e pela relação de confiança.   

4.3.3.1  Interagindo com profissionais mais experientes 

No caso do resort, a maioria dos gerentes, em função da experiência requerida para 

atuar num empreendimento de alto padrão, passou por cargos gerenciais em outras empresas. 

Nestas atuações profissionais anteriores os gerentes indicam que a interação com profissionais 

mais experientes foi uma forma importante de aprendizagem. Para a gerente de hospedagem, 

por exemplo, estes profissionais mais experientes podem representar um modelo de 

profissional. 

 

Eu acho que o nosso superior acaba se transformando num espelho de coisas 
boas e ruins. Eu lembro de uma frase que um gerente meu falou: “Ana, eu 
vou te dar corda: ou você sobe ou você se enforca”. E é verdade, mas você 
precisa de alguém que invista em você. (ANA) 
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Para o gerente de operações, que começou sua carreira profissional bastante jovem, 

conviver com gerentes mais experientes e ter o feedback deles sobre seu desempenho foram 

fundamentais para sua aprendizagem. Para isso, o gerente dá o exemplo de um gerente mais 

experiente que marcou a sua carreira: 

 

Tem uma pessoa [nome] que foi importante. Ele sempre foi meu gerente 
direto, enquanto eu trabalhei com ele. Nós trabalhamos dez anos juntos na 
mesma empresa.  Ele foi uma pessoa muito dura, muito exigente, mas ao 
mesmo tempo muito profissional. [...] Ele foi uma pessoa em que eu me 
espelhei pra poder conseguir os meus objetivos. (BRUNO) 

 

A importância da aprendizagem pelo convívio com gerentes mais experientes é 

reforçada também pelo gerente de A&B (Alimentos e Bebidas). Ele comenta que ao voltar ao 

Brasil, depois de alguns anos trabalhando em hotéis no exterior, organizou uma lista com o 

nome dos oito gerentes gerais com os quais gostaria de trabalhar e explica as suas razões para 

isso. 

 

Porque cada um era bom em alguma coisa, então eu tinha alguma coisa pra 
aprender. [...] E eu consegui trabalhar com todos eles. [...] Então o que eu 
fazia? Eu tentava “sugar” deles o que eles tinham de melhor, eu até falei para 
o meu funcionário que oitenta por cento do que eu aprendi na minha vida eu 
não aprendi na faculdade, eu não aprendi trabalhando, eu aprendi 
observando o cara. (HEITOR) 

 

Além das interações com gerentes mais experientes em hotéis nos quais trabalharam 

anteriormente, alguns gerentes entrevistados revelam que no exercício atual de sua função 

gerencial, também aprendem convivendo diariamente com gerentes mais experientes. A 

gerente de hospedagem, por exemplo, cita que o seu superior, o gerente de operações, tem o 

papel importante de lhe ajudar quando não domina alguma coisa. 

 

Meu gerente de operações já foi há muitos anos gerente de hospedagem 
daqui. Além disso, ele veio de resort, passou em vários hotéis. Então, 
principalmente no início, eu recorria a ele para lidar com situações com as 
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quais eu não estava acostumada. [...] Outra coisa, eu acho que ele [gerente de 
operações] confiou em mim e me mostrou uma visão diferente de empresa 
familiar que eu não tinha. (ANA) 

 

Os gerentes, portanto, parecem reconhecer a importância destas interações com 

profissionais mais experientes tanto pelo aspecto do incentivo e modelo que estes podem 

representar quanto pela riqueza de conhecimento que profissionais mais experientes podem 

compartilhar. 

4.3.3.2  Interagindo com os pares 

No caso do resort a interação com os pares aparece como uma das formas de 

aprendizagem mais relevantes. Com os pares, os gerentes buscam aprender sobre três 

questões: (a) compreender melhor o contexto; (b) trocar experiências em busca da resolução 

de problemas e (c) estabelecer uma rede de relacionamentos que proporcionem fontes de 

informação.  

Na primeira situação há uma necessidade de aprender como gerenciar um hotel com 

características particulares, neste caso, o resort. O gerente de manutenção, por exemplo, não 

tinha experiência anterior no setor hoteleiro. Para ele, aprender com seus pares, que têm mais 

tempo de atuação em hotelaria, é uma forma de aprender como aprender a atuar no contexto 

hoteleiro.  

 

No meu caso, eu aprendo muito porque eu não era do meio [hoteleiro]. Todo 
dia tem coisa nova aqui, todo dia aparece uma coisa que eu não conhecia, 
uma necessidade diferente. [...] Então, você precisa conversar muito com os 
seus colegas, para entender o que faz com que ele seja um bom prestador de 
serviços. Diferente de uma indústria, porque na indústria você está lidando 
com máquinas. (RAFAEL) 

 

A troca de experiências em busca de resolução de problemas, por sua vez, pode 

acontecer tanto nas interações cotidianas quanto em momentos de encontros formais entre os 
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gerentes. Neste último caso, apesar de não haver uma unanimidade quanto ao melhor formato 

destes encontros, a maioria dos gerentes defende que as reuniões semanais entre os gerentes 

são espaços privilegiados de aprendizagem. Para a gerente de hospedagem, por exemplo, 

nestes encontros formais: “o aprendizado que eu vejo é porque a gente acaba conhecendo 

mais as pessoas, até onde você pode ir, até onde você não pode”. (ANA) 

Já para outros gerentes, como o gerente de alimentos e bebidas, estas reuniões formais 

semanais contribuem para a interação e troca de experiência entre os gerentes. Além disso, 

ressalta que o conhecimento de cada gerente é fonte de aprendizagem para os pares, pois as 

discussões durante a reunião levantam diferentes perspectivas e idéias acerca de um problema.  

 

Tem os outros gerentes que já vieram de outros resorts grandes do Brasil e 
de fora. Como tem um encontro formal, você gera uma troca de informações 
de cada gerente que tinha um núcleo de informações que normalmente você 
não teria acesso. [...] E nesse encontro formal, discutindo idéias, tendo um 
projeto, você ouve todo mundo e você consegue ter noção do que os outros 
pensam. Então, nos encontros formais você tem base pra tomar uma decisão. 
(HEITOR) 

 

No que se refere à rede de relacionamentos estabelecida pelos gerentes, percebe-se que 

eles obtêm informações sobre a operação do hotel e do mercado hoteleiro por meio do uso 

destas redes. Portanto, aprender a construir estas redes e obter as informações da mesma 

parece ser bastante importante para os gerentes. Neste sentido, o gerente de alimentos e 

bebidas cita um exemplo – de algo bastante usual em hotelaria – que é o “alto escalão” trocar 

informações entre si para ficar a par de quais são os profissionais que têm ou não 

credibilidade no mercado. 

 

Na hotelaria tem muito “mafioso”. Então, eu estou aqui [em Recife], mas eu 
sei exatamente o que está acontecendo no Rio de Janeiro, em São Paulo, no 
Paraná. A gente tem uma rede informações em hotelaria, você sabe tudo o 
que acontece. [...] Por exemplo, tem um chef de cozinha meu que “aprontou” 
em um ou dois hotéis. Aí o cara ou vai para o Norte, para o Nordeste ou para 
o Paraguai. No Rio, São Paulo, Paraná, Brasília ele não vai mais trabalhar. 
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Se você fala que é um trabalhador mau, o mercado não quer nem te ver. 
(HEITOR) 

 

Percebe-se, portanto, que a interação entre os pares tem um papel fundamental nas 

formas de aprendizagem destes gerentes no contexto deste hotel resort. Desta forma, eles 

aprendem a lidar com as dificuldades do contexto do hotel, trocar experiências e estabelecer 

uma rede de relacionamento.  

4.3.3.3  Interagindo com os subordinados 

No terceiro caso deste estudo – o caso do resort – mais uma vez a interação com os 

subordinados revela-se como uma das formas de aprendizagem dos gerentes. Esta 

aprendizagem se dá, sobretudo, pela necessidade de aprender a lidar com funcionários de 

baixa escolaridade e renda que têm uma “realidade” bastante discrepante com relação ao 

ambiente do hotel. 

A mão-de-obra da base da organização – comumente denominada operacional – é, em 

sua maioria, proveniente da região do hotel – uma zona canavieira. Por esta razão, esta mão-

de-obra, é, em geral, de baixa escolaridade e renda e se sente entrando em um “novo mundo” 

ao trabalhar no ambiente luxuoso de um resort cinco estrelas. Diante desse contexto, o 

gerente precisa aprender que questões tidas como certas precisam ser ensinadas aos 

funcionários e que eles terão o papel de intermediários neste processo de “adaptação” do 

funcionário ao hotel.  

 

A gente [gerente] lida com um quadro de pessoal de nível muito baixo, e aí 
tem aquele choque da pessoa ter contato com outra realidade [do hotel]. E 
você, como administrador, fica no meio dessas duas realidades. [...] Aqui, 
por exemplo, oitenta por cento dos meus funcionários vieram do corte de 
cana, nunca tinham pisado em hotel, não sabiam o que era atendimento, 
nunca tinham visto um estrangeiro na vida, nunca tinham calçado um sapato 
social, só andavam de botas; o instrumento de trabalho deles era o facão. 
Eles vieram para o hotel e tiveram de ser treinados pra saber se comportar, 
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pra saber vender, pra saber atender, pra saber como lidar com o próximo, pra 
saber como se comportar, no falar, o que não se deve dizer.  (HEITOR) 

 

Da mesma forma, a gerente de hospedagem afirma que o contexto da localização do 

hotel implica numa mão-de-obra de qualificação mais baixa. Por conseguinte, os gerentes 

precisam aprender como enfrentar este desafio de capacitar e motivar os funcionários para 

trabalharem no hotel. 

 
A gente tem uma agravante terrível no resort porque a gente trabalha com 
pessoas da região. Então, a equipe de base vem do canavial. Eles vão atender 
a hóspede “AA”, que estão vindo pra um resort e pagam três mil reais em 
uma diária e a pessoa que vai atendê-lo não fala direito. Aí você fica numa 
situação difícil. E o gerente tem que capacitar porque tem uma boa índole. 
Tem esse lado muito bom aqui que as pessoas são espontâneas, hospitaleiras, 
simpáticas, tudo por natureza. Então, isso pra serviço é fantástico. (ANA) 

 

Além das questões apontadas acima, ao interagir com os subordinados, os gerentes 

aprendem a como se legitimarem diante deles. Esta legitimação, por sua vez, ocorre de duas 

formas: (a) por meio da relação de confiança e (b) pelo conhecimento da prática profissional, 

que serão detalhadas nas duas seções a seguir. 

4.3.3.3.1  Legitimando-se por meio da relação de confiança 

Para a maioria dos gerentes do caso resort uma segunda maneira de legitimar-se diante 

dos subordinados é criando uma relação de confiança. Esta, por sua vez, pode ser construída 

pelos gerentes de formas particulares, mas, de maneira geral, os gerentes defendem que é 

preciso ter um bom entendimento de gestão de pessoas. 

Para o gerente de manutenção, por exemplo, é preciso criar-se um vínculo de respeito 

com os funcionários para que estes possam executar suas funções sem a necessidade de 

cobranças explícitas. Para se estabelecer este vínculo, por sua vez, o gerente defende que é 

preciso que o gerente esteja disposto a aprender como motivar as pessoas.  
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Dentro da função do gerente tem que aprender o que leva a pessoa a 
desempenhar o trabalho dela, pra tentar estimular, pra tentar fazê-la 
conseguir aquilo. Tua função não é fazer com que as pessoas façam as 
coisas? Então, o que é que você [como gerente] consegue fazer para que essa 
pessoa faça o trabalho dela? (RAFAEL) 

 

Além disso, a construção da relação de confiança é feita freqüentemente por meio da 

comunicação entre gerentes e subordinados. Um exemplo, neste caso, foi o desafio enfrentado 

pela gerente de esporte e lazer para legitimar-se entre os subordinados. Como ela foi 

selecionada para o cargo de gerente por meio de recrutamento e seleção externa sofreu forte 

rejeição por parte do grupo que já fazia parte do setor. A solução encontrada por ela foi 

conhecer, aos poucos, cada funcionário e comunicar-se de forma clara com a equipe. 

 

Eu fui super rejeitada de cara e quando as pessoas foram voltando de férias, 
a equipe já estava dividida, porque a gente já tinha uma relação de um mês 
[...]. Houve uma empatia da minha parte com eles [subordinados]. Eu fui, na 
verdade, entendendo na escala de “baixo pra cima” – veio do funcionário 
dizer o que estava acontecendo. [...] Hoje eu sei o nome de todos os 
funcionários, eu sei da vida de cada um deles, eu converso com todos eles, 
eu programo as férias deles, então com esse planejamento eles se sentem 
confortáveis. (TÂNIA) 

 

Portanto, os gerentes do caso resort aprendem que para se legitimarem entre os 

subordinados é necessário aprender a gerenciar pessoas. Para isto os gerentes precisam criar 

um vínculo de respeito com os funcionários e estabelecer uma comunicação sem ruídos com 

seus subordinados. 

4.3.3.3.2  Legitimando-se pelo conhecimento da prática profissional 

A maioria dos gerentes entrevistados defende de maneira bastante enfática que um 

bom gerente hoteleiro para ser respeitado pelos seus subordinados precisa ter o domínio da 

prática profissional. O gerente de operações, por exemplo, não tem curso superior e aprendeu 

o que é hotelaria trabalhando em hotéis, desde os mais simples cargos operacionais até chegar 
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a gerente de operações. Além disso, para ele, o primordial para conquistar a confiança do 

subordinado é demonstrar que sabe o que está fazendo, ou seja, ter o domínio da sua área de 

atuação. 

 

Eu vi muita gente, em todos esses anos em hotelaria, que entravam nessas 
empresas em que eu trabalhava por formação acadêmica. Eu pensava que o 
quanto mais a pessoa era formada mais ia conseguir melhores posições do 
que a gente [que não tinha curso superior]. E na verdade isso nunca 
aconteceu. Não acontecia! Então, com essa vivência que eu tive, na prática, 
no dia-a-dia, na operação, em vários setores em hotelaria, fui aprendendo 
muita coisa na prática. (BRUNO) 

 

Mesmo para o gerente de alimentos e bebidas, que teve oportunidade de fazer um 

curso superior em hotelaria, o aspecto principal para ganhar o respeito dos subordinados é 

demonstrar que conhece a operação do hotel. Para isto, é preciso, segundo ele, estar 

freqüentemente em contato com a operação. 

 

A equipe confia em você porque você sabe o que faz. Então, chega num 
ponto que você domina a equipe de uma tal forma e você está tão 
“entranhado” no meio da operação que o gerente está até servindo. [...] Eu 
acho que é muito isso, você saber operar e o teu funcionário saber que você 
não é um gerente burocrático, “gerente de mesa”, que fica lá longe. Mas que 
você carrega, você faz, você mostra, você diz como faz e mostra como é. 
(HEITOR) 

 

Em outras palavras, para estes gerentes, em hotelaria não basta ter um conhecimento 

acadêmico – ou “teórico” – sobre o que é hotelaria, mas é preciso demonstrar que conhece e 

domina a prática e a operação de um hotel para ganhar o respeito e credibilidade dos 

subordinados. 

A partir do melhor entendimento de como os gerentes aprendem em seu contexto 

prático-social no caso do resort será dada continuidade ao capítulo de resultados. Sendo 

assim, na próxima seção será elucidado como os gerentes aprendem por meio de suas 

experiências. 
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4.3.4  Compreender como os gerentes aprendem por meio de suas 
experiências 

Nesta seção buscar-se-á responder ao segundo objetivo do estudo que se refere à 

compreensão de como os gerentes aprendem por meio de suas experiências. Analisando-se as 

entrevistas, percebeu-se que os gerentes, no caso analisado, aprendem por meio de 

experiências profissionais anteriores; de experiências de vida pessoal e, por fim, pela reflexão 

sobre as experiências.  

4.3.4.1  Aprendendo por meio de experiências profissionais anteriores 

Como o nível de exigência para a contratação de um gerente em hotéis padrão cinco 

estrelas tende a ser mais elevado, percebe-se, conseqüentemente, uma variedade maior de 

experiências profissionais com relação aos casos anteriores. Estas experiências, por sua vez, 

são de diversos tipos, mas estão relacionadas à necessidade de lidar com situações e contextos 

inesperados. 

As situações e contextos inesperados que os gerentes precisaram enfrentar os 

impulsionaram a aprender. Para o gerente de alimentos e bebidas, por exemplo, ter trabalhado 

num resort cinco estrelas em Manaus foi um grande desafio. Para ele, tudo o que ele tinha 

aprendido nos dois hotéis nos quais já tinha atuado no Brasil não se comparam com o que ele 

aprendeu nesta experiência: “Lá eu tive que aprender por dez! Tive que ensinar índio a 

escrever, andar de sapato, colocar gravata, trocar de roupa. Foi o segundo estágio meu de 

operação. Ter que pegar a tua equipe e fazer milagre!”. (HEITOR) 

Já a implantação de serviços inovadores também parecem ter sido importantes para a 

aprendizagem dos gerentes. Neste sentido, a gerente de hospedagem aponta uma experiência 

marcante na qual não se sentia totalmente segura de como e quais serviços de mordomia 

implantar num hotel boutique. Este era um conceito novo no Brasil e envolve hotéis de design 
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arrojado, de médio porte (em torno de 80 unidades habitacionais) e serviços extremamente 

personalizados e sofisticados.  

 
Uma experiência marcante foi quando eu entrei [nome do hotel] por ser um 
hotel boutique, totalmente diferenciado, novo pra mim. Montar uma equipe 
de mordomos – não sabia o que era mordomia. Tinha que inventar serviço, 
eles [funcionários] perguntavam: “o que a gente vai fazer?” E eu respondia: 
“vamos ‘mimar’ esses hóspedes”. (ANA) 

 

Além disso, a experiência de implantação de um hotel aparece como marcante tanto 

para o gerente de operações quanto para o gerente de alimentos e bebidas, conforme citação 

que se segue. Esta experiência foi fundamental para o gerente aprender a ter uma visão mais 

global da operação do hotel. 

 

Foi uma experiência marcante porque foi a primeira vez que eu implantei um 
hotel – e era um hotel em Tókio, então você imagina o tamanho do hotel. E 
foi uma experiência marcante porque depois desse eu inaugurei outros sete 
hotéis. [...] Muda o conceito, porque uma coisa é você chegar no hotel e 
começar a trabalhar e outra coisa é te entregarem uma planta pra montar a 
cozinha aqui dentro e colocar todos os serviços do hotel inteiro. (HEITOR) 

 

Da mesma forma, para o gerente de operações, a experiência de implantação de um 

hotel também foi marcante. Ele havia passado algum tempo desempregado e recebeu uma 

proposta para trabalhar como supervisor de projetos na implantação de um grande 

empreendimento na Bahia. Apesar dele afirmar não se sentir tão preparado para a função, 

naquela época, enfrentou o desafio. 

 

Queriam uma pessoa com experiência em hotel para fazer implantação dos 
hotéis. E eu fui pra lá e peguei uma obra incrível. Totalmente novo pra mim, 
participei de projetos, participei da elaboração da compra dos equipamentos 
para os hotéis, utensílios de cozinha, tudo. Isso me deu uma outra visão, 
abriu um ponto de conhecimento nessa área. Porque antes eu estava mais na 
área operacional, no dia-a-dia do hotel. (BRUNO) 
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Assim, percebe-se no terceiro caso estudado – o resort – que uma das formas de 

aprendizagem mais marcantes dos gerentes se deu pelo enfrentamento de situações e 

contextos pouco familiares. Sendo assim, a discrepância entre o arcabouço de conhecimento 

que os gerentes detinham e a nova experiência enfrentada – para a qual se sentiam, muitas 

vezes, despreparados – impulsionou a aprendizagem dos mesmos. 

4.3.4.2  Aprendendo por meio das experiências de vida pessoal 

As experiências de vida pessoal também parecem ter influência na aprendizagem dos 

gerentes do caso resort. Um dos requisitos comuns para atuar no ramo hoteleiro – sobretudo 

nas redes – é a capacidade de adaptação e flexibilidade por parte dos gerentes. A gerente de 

hospedagem, por exemplo, afirma que esta disposição para não ter residência fixa, advém de 

suas experiências pessoais: “Eu também saí de casa pra fazer faculdade, foi uma opção que eu 

fiz pela carreira, e isso – eu acho que toda essa dificuldade – me ensinou, eu não tinha muito 

lugar fixo pra morar”. (ANA) 

Neste sentido, a gerente de esporte e lazer declara diretamente que o seu trabalho e o 

conhecimento que detém hoje foi baseado em tudo o que ela viveu e pela necessidade que 

tinha de buscar respostas sozinha: “Eu não tinha a quem perguntar se isso é melhor ou pior. 

Foi a minha experiência de vida, o fato de eu ter saído de casa com 18 anos, de ter morado 

num pensionato, de ter vivido tudo o que eu vivi”. (TÂNIA)  

Para o gerente de operações, as suas experiências de vida pessoal tiveram uma 

contribuição decisiva para o profissional que ele é hoje. Segundo seu relato, o exemplo do seu 

pai – destemido, perseverante e aventureiro – lhe proporcionou uma aprendizagem muito 

importante. Como resultado, ele acredita que se tornou uma pessoa de mais “fibra” e mesmo 

passando por dificuldades, nunca desistiu. Para ele, portanto, ter chegado ao cargo de gerente 

de operações deve-se muito à influência de sua família. 
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Eu fui muito aventureiro, no sentido de não ficar quieto num local só. Já com 
23 não tinha o suporte dos meus pais. Quando eu decidi vir pra cá [pro 
Brasil] eu tive de cuidar de mim mesmo. Agora eu acho que eu trouxe essa 
perseverança, a vontade de vencer na vida, sozinho, mesmo longe da 
família.[...] Então, eu acho que o que eu aprendi na verdade, foi mais dos 
meus pais. Pelo meu pai não ficar muito num lugar, isso de insistir, de ir 
atrás. (BRUNO) 

 

Diante disso, aqueles gerentes que aprenderam por meio de experiências de vida 

pessoal a serem mais abertos às mudanças tendem a ter uma melhor adaptação ao setor, 

contribuindo para a iniciativa e autonomia do indivíduo. Portanto, existe uma relação estreita 

entre o que os gerentes vivenciaram no passado, nas suas experiências pessoais, e a sua 

resistência e disposição para enfrentar as exigências e flexibilidade exigidas no setor 

hoteleiro. 

4.3.4.3  Refletindo sobre as experiências 

Quanto à reflexão, percebe-se que os gerentes aprendem por meio da reflexão sobre 

suas experiências.  No entanto, o momento desta reflexão ocorre de maneiras distintas. Se a 

decisão a ser tomada tiver implicações maiores para a empresa, os gerentes tendem a procurar 

momentos de reflexão fora da empresa. Já para os problemas mais pontuais – como 

solicitações dos hóspedes – eles precisam aprender a refletir no próprio ambiente de trabalho 

e tomar uma decisão rapidamente. 

Portanto, para os gerentes entrevistados, problemas mais complexos – que gerem 

implicações nos custos ou mudança na gestão e controle do setor – devem ser pensados fora 

da empresa, pois o contexto do trabalho hoteleiro parece não ajudá-los na reflexão destes 

problemas. Segundo eles, as interrupções, solicitações e agitação diária não deixam o 

ambiente de trabalho propício para a reflexão. Pode-se perceber isto no relato do gerente de 

alimentos e bebidas. 
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Você não consegue parar pra ficar concentrado naquilo que você está 
fazendo. Um projeto, por exemplo, às vezes eu faço o seguinte: vou lá pra 
praia. Porque você não consegue parar dentro do ambiente [de trabalho]. E 
muitas vezes eu paro, em casa, escuto a minha “musiquinha”. Então, eu 
geralmente procuro me isolar; no ambiente de trabalho eu não consigo fazer 
isso. (HEITOR) 

 

O gerente de manutenção corrobora a afirmação do gerente de alimentos e bebidas, de 

que o ambiente de hotel é muito agitado, o que não colabora para momentos de reflexão. Para 

ele o ambiente de hotel, sobretudo no setor de manutenção, é parecido com um hospital – o 

dia inteiro com solicitações ininterruptas.  Sendo assim, ele não consegue parar e refletir. 

 

Às vezes não dá, porque o telefone interrompe o pensamento, as pessoas 
ficam entrando. Então, quando você tem alguma coisa pra pensar realmente 
ou organizar o pensamento, às vezes, fazer um estudo diferente, eu tenho um 
pouquinho mais de concatenação das idéias fora daqui. (RAFAEL) 

 

A gerente de hospedagem concorda que “quando é um problema mais sério ou preciso 

fazer o controle de algo que a gente está aprimorando, como uma planilha, que te exige uma 

maior reflexão, um estudo, é preciso parar num lugar mais calmo, nessa correria toda não dá” 

(ANA). Por outro lado, defende que: “quando o problema é operacional, tem que ser rápida. 

Às vezes é um problema com hóspede, funcionário e tem que ser na hora, não adianta. Você 

não tem tempo pra pensar”. (ANA) 

A partir destes resultados, foi possível alcançar um melhor entendimento de como os 

gerentes aprendem por meio de suas experiências profissionais anteriores, de experiências de 

vida pessoal e por meio da reflexão sobre as experiências. Na seção a seguir, serão 

apresentados os resultados referentes a como os gerentes aprendem a estrategiar sob a ótica 

das abordagens da aprendizagem consideradas neste estudo. 
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4.3.5  Descrever como os gerentes aprendem a estrategiar 

Nesta seção são apresentas as descobertas referentes ao terceiro objetivo deste estudo 

que busca descrever como os gerentes do caso resort aprendem a estrategiar sob a ótica da 

aprendizagem situada e da aprendizagem pela experiência. Percebeu-se que os gerentes 

aprendem a estrategiar na condução diária do negócio de diferentes formas. Uma delas é 

solucionando problemas no cotidiano, ou seja, diante das demandas diversas e da necessidade 

de tomada de decisões.  

Outra forma dos gerentes aprenderem a estrategiar é negociando com a diretoria.  No 

contexto deste hotel que é uma empresa de administração familiar e com tendência à 

centralização das decisões parece ser fundamental esta habilidade. Além disso, os gerentes 

aprendem a implementar a estratégia legitimando-se entre os funcionários e, finalmente, 

criando normas e procedimentos. 

4.3.5.1  Solucionando problemas no cotidiano 

Na ausência de planejamento estratégico formal, os gerentes do caso resort precisam 

aprender a solucionar os problemas no cotidiano para que a estratégia intencionada pela 

diretoria possa concretizar-se. As soluções para estes problemas são buscadas a partir do 

conhecimento do gerente e pela sua capacidade de lidar com os recursos disponíveis no 

contexto atual. A gerente de hospedagem defende, por exemplo, que quem faz a estratégia da 

organização “acontecer” são os gerentes como cita o problema da capacitação dos seus 

funcionários. 

 

A estratégia quem vai fazer sou eu [gerente]. Como eu vou atingir essa 
meta? Então, o planejamento vai ser feito pelo gerente. [...] Por exemplo, eu 
tenho um quadro fixo e um quadro terceirizado. Ok. Como é que eu vou 
capacitá-los? Ninguém vai sair de Recife para capacitar esses funcionários 
pra mim. Então o que eu vou ter que fazer pra atingir esse objetivo e a meta 
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da empresa que foi imposta pela diretoria? Eu vou ter que capacitar esse 
pessoal. (ANA) 

 

O gerente de alimentos e bebidas confirma que ainda não existe, por parte da empresa, 

um planejamento de longo prazo. O que existem são metas na área financeira e comercial, 

mas que também são muito imediatistas (de curto prazo). Diante disso, os gerentes não têm 

tempo de planejar suas ações com antecedência, sendo levados a trabalhar diante dos 

problemas que vão aparecendo cotidianamente. Para justificar sua opinião, o gerente de 

alimentos e bebidas cita um exemplo. 

 

Poderíamos tentar “puxar” evento, melhor distribui-los ao longo do ano. Mas 
isso ainda não existe. E aí a gente fica sem planejamento, sem poder tomar 
decisões. As reservas de janeiro, por exemplo, já estão começando a entrar, 
uma coisa que já poderia ter sido planejada [prevista]. Então, quanto tempo 
eu vou ter pra planejar quadro de pessoal, suprimentos, cardápio? (HEITOR) 

 

Além disso, os gerentes também entendem que fazer a estratégia é conseguir cumprir 

as atividades que surgem diariamente, sem sair daquilo que ele próprio programou. No caso 

do gerente de manutenção, por exemplo, ele precisa planejar suas atividades diante das várias 

demandas e problemas para tentar “manter a rotina sem susto” (RAFAEL).  

 

No caso aqui de hotelaria eu não posso ficar com o apartamento fechado, 
tem que estar disponível a não ser que seja previamente programado. Não 
posso ficar esperando o hotel encher e ter um apartamento que eu não posso 
vender: é dinheiro que deixa de entrar pro bolso do dono, isso não pode 
acontecer. Então, preciso me programar. (RAFAEL) 

 

Outra demanda que faz parte da rotina de um gerente em hotelaria é planejar a sua 

previsão orçamentária (budget) e acompanhá-la diariamente. Na falta do planejamento 

estratégico por parte da diretoria, o gerente de alimentos e bebidas, por iniciativa própria, 

iniciou o planejamento orçamentário do seu setor. 
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Hoje eu me planejo pelos orçamentos dos últimos anos, principalmente com 
relação a gastos de insumos e de quadro de pessoal. [...] Então, eu tenho que 
ter um planejamento para conseguir fazer o atendimento direito. Mas o 
“grosso” iria da obrigatoriedade do planejamento estratégico, mas como não 
tenho, eu faço com as informações que tenho. (HEITOR) 

 

Diante dos relatos dos gerentes percebe-se, portanto, que neste contexto específico – 

em um hotel que não conta com um planejamento estratégico formalizado – os gerentes são 

impelidos a aprender como estrategiar a partir do conhecimento que detém a fim de atender às 

demandas que precisam enfrentar na condução diária do negócio. 

4.3.5.2  Negociando com a diretoria 

Neste terceiro caso, os gerentes também parecem aprender a estrategiar ao 

desenvolverem a habilidade de negociação com a diretoria. Como a empresa estudada é de 

administração familiar, a tomada de decisões tende a ser mais centralizada. Por conseguinte, 

os gerentes percebem que a consecução dos seus objetivos será alcançada à medida que estes 

conseguem convencer os diretores – que são os proprietários do resort – da viabilidade de 

suas propostas, como se pode perceber no comentário do gerente de operações.  

 

Por ser uma empresa familiar, as decisões são muito centralizadas. [...] Os 
proprietários já estão sentindo, de uns dois anos pra cá, uma necessidade de 
se soltar mais, de confiar mais. Mas ainda não temos toda essa autonomia. 
Se você vai fazer algum investimento, por exemplo, eles não negam, se você 
justifica, mas tem que ser uma coisa que os convençam. (BRUNO) 

 

Ampliando essa discussão, o gerente de manutenção confirma que as decisões 

consideradas “estratégicas” tendem a ser centralizadas pela diretoria, porém reconhece uma 

influência do gerente na implementação. Para ele, sem as informações sobre as 

particularidades de cada setor – que é detida pelo gerente que está na condução diária do 

negócio – algumas decisões dos diretores podem não ser viáveis. Por exemplo, na decisão de 
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ampliação da área de eventos, ele afirma que não adianta apenas o dono ter intenção de 

construir, ele precisa consultar o gerente para verificar se isto é possível.  

 

Eu é que vou procurar encontrar esse meio termo: o que é financeiramente 
viável e o que é tecnicamente melhor. Então, apresento para o dono e aí ele 
vai dizer qual a estratégia da empresa, se ele vai fazer agora, se vai fazer 
mais tarde ou se não vai fazer. (RAFAEL) 

 

Além disso, nesta negociação, os gerentes precisam aprender a falar a mesma “língua” 

dos diretores. Em outras palavras, para tornarem-se mais convincentes, os gerentes precisam 

aprender, na negociação com a diretoria, a alinhar suas propostas e discurso ao interesse 

central dos proprietários: a redução de custos. 

 

Como gerente se você conseguir convencer o empresário que ele vai ganhar 
dinheiro, que vai ser mais lucrativo, você não vai ter muita dificuldade de 
convencê-lo. Então, quando você passa para o nível de determinada 
gerência, tem que gerar número e tem que mostrar: isso é mais lucrativo, isso 
é menos lucrativo, isso dá prejuízo. (RAFAEL) 

 

Sendo assim, para o gerente implementar a estratégia que defende, ele precisa ter um 

bom poder de negociação, sobretudo neste hotel que é uma empresa de administração 

familiar. Além disso, neste contexto, o gerente precisa aprender a lidar com a redução do seu 

poder de decisão e autonomia, se comparado a uma grande rede hoteleira. 

4.3.5.3  Legitimando-se entre os funcionários 

Os gerentes no caso resort também aprendem a estrategiar legitimando-se entre os 

funcionários. A prática estratégica do gerente parece estar fortemente envolvida com a 

legitimidade dos gerentes entre os subordinados. Esta legitimidade, como foi discutida no 

primeiro objetivo deste estudo, ocorre, sobretudo, pelo conhecimento da prática profissional 

do gerente e pela relação de confiança entre gerente e funcionário.  
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Sendo assim, para o gerente de operações, por exemplo, para conseguir convencer os 

funcionários a seguirem os objetivos da organização é preciso ganhar a confiança dos 

mesmos. Para isto, ele defende que o gerente precisa participar junto com os funcionários das 

atividades diárias, demonstrando que conhece profundamente a dinâmica da prática 

profissional. 

 

Por eu ter passado praticamente por todos os setores do hotel e saber como 
funciona é que nem técnico de futebol: se você for jogador, você conhece a 
linguagem do jogador, você sabe o que acontece dentro do campo, o que 
acontece no vestiário. Eu conheço a linguagem deles, eu estou lá no 
refeitório, sento com eles, almoço, eu vou lá se precisar de ajuda: carrego 
mala, estaciono carro, ajudo a arrumar apartamento, ajudo a varrer o chão. 
Eu estou junto deles todos os dias, então eles fazem o que preciso por 
respeito. (BRUNO) 

 

Outro aspecto apontado pelos gerentes como importante na criação desta relação de 

confiança e consecução dos objetivos organizacionais é a comunicação fluida entre os 

gerentes e subordinados. Esta clareza na comunicação, ao fortalecer os vínculos de confiança, 

ajuda a elevar o nível de comprometimento dos funcionários – com a empresa e/ou com o 

gerente, como pode ser exemplificado pela fala da gerente de hospedagem. 

 

Consigo persuadir meus subordinados mostrando o panorama geral da 
situação, como ele tem que chegar nesse ponto, como eu vou ajudá-lo a 
chegar, e o que ele vai trazer de beneficio. Eu acho que é mais essa questão 
de como a gente conversa explicando o contexto e dizendo o porquê das 
coisas. (ANA) 

 

Além disso, aprender a relacionar-se com os funcionários é importante porque é por 

meio deles que se obtém informações da base da organização que podem ser importantes para 

a tomada de decisões estratégicas. O gerente de manutenção ressalta que para isto o gerente 

precisa aprender a “descer” um pouco do seu nível de gerente e buscar entender, 

verdadeiramente, o que o seu subordinado quer dizer. 
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É importante que você tenha essa proximidade porque os subordinados 
precisam saber que podem chegar até você, porque senão eles vão esconder 
as coisas. Você, como gerente, precisa dar chance para as pessoas falarem e 
ouvir e tentar entender. [...] Às vezes, tem que se despojar disso para que as 
pessoas possam se abrir, porque parte da comunicação é a pessoa se sentir à 
vontade para falar. (RAFAEL) 

 

Portanto, na prática estratégica, os gerentes utilizam a legitimidade conquistada diante 

dos funcionários para conseguir que os objetivos da organização sejam implementados. Para 

isto, os gerentes precisam aprender a como se relacionar e legitimar-se entre os funcionários. 

4.3.5.4  Criando normas e procedimentos 

Para os gerentes deste terceiro caso – resort – a aprendizagem da prática estratégica 

(aqui denominada pelo verbo estrategiar) também envolve aprender a criar normas e 

procedimentos. Para os gerentes é importante – além das interações com os funcionários e 

diretores – que se saiba como implementar a estratégia, por meio normas e procedimentos 

exeqüíveis e que colaborem para o controle e operação do negócio, como afirma o gerente de 

operações.  

 

Faço a estratégia acontecer criando procedimentos e colocando em prática, 
reunindo as pessoas envolvidas e discutindo o assunto. Por exemplo, a 
lavanderia tem o controle do enxoval que está sentido um pouco de 
dificuldade nas contagens. [...] Então a diretoria quer que seja feito um 
controle melhor disso, então a gente vem trabalhando há algumas semanas 
montando os procedimentos, que são as estratégias de controle interno. 
Então, isso aí é feito com normas e procedimentos. (BRUNO) 

 

No entanto, os gerentes ressaltam que apenas criar normas e procedimentos não é 

suficiente. O gerente também precisa aprender a como adaptar estas regras ao contexto de 

cada organização, pois elas, por si só, não garantem uma gestão eficiente. Os entrevistados 

enfatizam que se o gerente não tiver esta capacidade de adaptar as normas e procedimentos ao 

contexto, há riscos de se “engessar” a operação do negócio, como defende a gerente de 

hospedagem. 



   

 

143 

 

Como eu já trabalhei em redes e cadeias, eu vejo que esses manuais são bons 
pra a gente ter como base. Não que aquilo lá seja lei. Aí, você vai ter as 
variáveis de acordo com a região, de acordo com o tipo de hotel. Mas aquilo 
[normas e procedimentos] é minha base. [...] Mas eu acho que não pode 
engessar. Mas tem que se saber o que é certo ou errado. O que pode e o que 
não pode. (ANA) 

 

Esta opinião da gerente de hospedagem é corroborada pelo gerente de alimentos e 

bebidas que acredita que algumas normas não podem ser aplicadas de forma rígida pelos 

gerentes. Para ele, sobretudo em alguns setores, é preciso mais flexibilidade por parte dos 

gerentes, pois, caso contrário, as normas podem prejudicar a operação do negócio. Portanto, o 

gerente precisa aprender a fazer estas adaptações também dentro do seu setor para que a 

estratégia possa ser executada. 

 

Quando você cai no comercial, por exemplo, tem procedimentos comerciais 
que não batem. Antes eu tinha uma gerente de vendas no [nome da rede] que 
“pegava no pé”. E toda reunião vinha com aquela mesma história “porque no 
manual tinha isso”. Mas o manual é pra identificar padrões de serviço, 
padrões de atendimento, mas com deixando espaço pra “jogo de cintura”! 
Pra controladoria é perfeito ter regras, para parte de operação também, mas 
deixando sempre espaço. (HEITOR) 

 

Assim, percebe-se que os gerentes aprendem a estrategiar não apenas por meio da 

criação de normas e procedimentos, mas aprendendo a como moldá-los a contextos 

específicos. Além disso, as experiências anteriores dos gerentes – em redes hoteleiras – 

parecem ter influenciado de forma marcante esta aprendizagem sobre a importância de 

normas e procedimentos.   

Portanto, os gerentes aprendem a estrategiar, nos três casos, interagindo com múltiplos 

atores e legitimando-se entre os funcionários. Além disso, os gerentes aprendem observando o 

contexto, solucionando problemas do cotidiano e criando normas e procedimentos. Na seção a 

seguir será apresentada a análise cruzada dos casos. 
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4.4  Análise cruzada dos casos 

As três primeiras seções deste capítulo apresentaram a análise dos dados dentro de 

cada caso, a saber: Pousada do Amparo, Marolinda Cult Hotel e resort. Nesta primeira etapa 

buscou-se descrever de forma detalhada os resultados particulares de cada caso a fim de 

identificar as respostas para as perguntas de pesquisa que orientam este trabalho. 

A partir disso será apresentada nesta seção a análise cruzada dos três casos no intuito 

de evidenciar possíveis similaridades ou divergências entre eles. Para isto, será utilizada a 

metodologia proposta por Merriam (1998) e Patton (2002) de displays (ou quadros) que 

contribuem para a visualização e o cruzamento das informações obtidas em cada caso.  

As seções da análise cruzada dos casos, por sua vez, estão organizadas pelos três 

objetivos específicos que norteiam o estudo. O primeiro deles busca entender como os 

gerentes aprendem em seu contexto prático-social. Já o segundo objetiva compreender como 

os gerentes aprendem por meio de suas experiências. Finalmente, o terceiro objetivo tem 

como propósito descrever como os gerentes aprendem a estrategiar sob a ótica da 

aprendizagem situada e da aprendizagem pela experiência. 

4.4.1  Entender como os gerentes aprendem em seu contexto 
prático-social 

Na busca do entendimento de como os gerentes de meios de hospedagem aprendem 

em seu contexto prático-social, busca-se, nesta seção, apresentar a análise cruzada dos três 

casos em estudo – Pousada do Amparo, Marolinda Cult Hotel e resort. No Quadro 4, a seguir, 

pode-se perceber que os gerentes aprendem neste contexto de duas principais formas: 

interagindo com outros profissionais e observando preferências dos hóspedes.  
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Interagindo com outros profissionais 

Subordinados 

 
Categorias 

 
 
 
Casos 
 

Profissionais 
mais 

experientes 
Legitimando-se 
pela relação de 

confiança 

Legitimando-se pelo 
conhecimento da 

prática profissional 

Pares 

Observando 
preferências dos 

hóspedes 

Pousada do Amparo x x x -- x 
Marolinda x x x -- -- 
Resort x x x x -- 
Quadro 4: Como os gerentes aprendem em seu contexto prático-social 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Além disso, visualiza-se no Quadro 4 que em todas as organizações estudadas os 

gerentes aprendem por meio da interação com outros profissionais, sendo a relação com os 

pares envidenciada apenas no caso do resort. Somente na Pousada do Amparo os gerentes 

entrevistados afirmam aprender observando as preferências dos hóspedes. A fim de detalhar 

as análises cruzadas serão apresentadas a seguir cada um dos achados apontados no Quadro 4 

identificando os pontos de convergência e divergência entre os casos. 

Primeiramente, no que se refere à interação com outros profissionais percebe-se que os 

gerentes dos três casos afirmam aprender interagindo profissionais mais experientes. Todavia, 

vale destacar que os atores que fizeram parte destas interações podem ser distintos de acordo 

com o contexto de cada organização. Para melhor compreensão são apresentados no Quadro 5 

quais atores participaram destas interações com os gerentes em cada caso. 
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• Gerentes ↔ Consultor 
• Gerente geral ↔ Proprietários 

 
 

• Gerentes ↔ Diretor 
• Gerente ↔ Gerente anterior 

do setor 
• Diretor ↔ Hoteleiros/trade 
• Diretor ↔ Consultores 

 

• Gerentes ↔ Gerentes 
de diferentes redes 
hoteleiras 

• Gerentes ↔ Gerente 
de Operações 

Quadro 5: Interações entre os gerentes dos meios de hospedagem e os profissionais mais experientes 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Na Pousada do Amparo as interações acontecem tanto entre os gerentes e consultor do 

grupo Dorisol, Pedro, que tem experiência de 18 anos em hotelaria, quanto entre Sarah 
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(gerente geral) e os donos da pousada. Enquanto o primeiro ensinou a gerente aspectos de 

controle (com o aprimoramento de planilhas de controle da governança e do almoxarifado), os 

proprietários – em função da experiência na condução diária do negócio – ensinaram a 

gerente sobre as particularidades da gestão em um hotel de charme. 

Já no Marolinda Cult Hotel pode-se destacar a aprendizagem do diretor e dos gerentes. 

O diretor aprende interagindo com consultores internacionais (em turismo e hotelaria) e com 

outros hoteleiros e empresários do trade turístico – em função da sua atuação na ABIH/PE e 

nacional e no Recife Convention & Visitors Bureau. Os gerentes do Marolinda afirmam 

aprender interagindo com o diretor, José Otávio, que consideram um empresário com grande 

vivência no setor hoteleiro. Além disso, os gerentes deste caso aprendem interagindo com 

gerentes anteriores do seu setor, dentro da organização. 

No caso do resort, por sua vez, os gerentes aprendem interagindo com profissionais 

mais experientes em duas situações. A primeira ocorre por meio da interação com gerentes 

com os quais trabalharam em outras redes hoteleiras. A segunda ocorre com o gerente de 

operações do hotel em estudo que tem uma larga experiência no segmento de resorts e atua 

neste hotel há mais sete anos. 

Segundo, no que tange à interação com outros profissionais, percebe-se que os 

gerentes dos três casos também aprendem interagindo com os subordinados. No caso da 

Pousada do Amparo, os gerentes apontam a necessidade do gerente aprender a se comunicar 

com pessoas de diferentes níveis de escolaridade para conseguir executar o seu trabalho. No 

caso do Marolinda Cult Hotel, os gerentes aprendem, por meio desta relação, a perceber 

problemas na operação do hotel e a obter uma série de informações para a tomada de decisão. 

Já no caso do resort, os gerentes aprendem a lidar com funcionários de baixa escolaridade e 

renda que têm uma “realidade” bastante discrepante frente ao ambiente luxuoso do hotel. 
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Esta interação com os subordinados, por sua vez, se desdobra em duas formas de 

legitimação dos gerentes: pela relação de confiança e pelo conhecimento da prática 

profissional. No que tange à primeira forma de legitimação observou-se que, no caso da 

Pousada do Amparo, os gerentes aprendem que a relação de confiança é construída a partir de 

um tratamento respeitoso para com o funcionário. Isto, por sua vez, se revela no modo como o 

gerente aprende a repreender os funcionários e a relacionar-se de forma mais informal com 

estes (ver Quadro 6). 

 
Pousada do Amparo Marolinda Resort 
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• Respeitando os 
funcionários 

- Aprendendo como 
repreendê-los 

- Tratando-os de forma 
mais informal 

 
 

• Respeitando os funcionários 
- Ouvindo suas opiniões 
- Ouvindo seus problemas 

pessoais 
- Estando atento aos seus 

estados emocionais 
- Tratando-os de forma mais 

informal 
- Demonstrando cooperação 

 

• Respeitando os 
funcionários 

- Comunicando-se de 
forma clara 

• Aprendendo a gerenciar 
e motivar pessoas 

Quadro 6: Como os gerentes legitimam-se pela relação de confiança 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

No caso do Marolinda Cult Hotel os gerentes também aprendem a estabelecer uma 

relação de confiança respeitando os funcionários, conforme apresentado no Quadro 6. De 

forma mais específica, isto significa aprender a ouvir as opiniões e problemas dos 

subordinados e a estar sempre atento aos seus estados emocionais. Finalmente, os gerentes 

deste caso defendem que a relação de confiança é construída na medida em que os gerentes 

tratam os funcionários de uma maneira mais humanizada e, finalmente, demonstrando 

cooperação no cotidiano do trabalho.  

No caso do resort para se legitimarem entre os subordinados, em particular por meio 

da relação de confiança, é preciso demonstrar respeito pelos funcionários. Para isto os 

gerentes precisam aprender a estabelecer uma comunicação clara com os funcionários. Além 
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disso, os gerentes defendem que, independente do setor de atuação, é preciso estar aberto para 

aprender a gerenciar e a motivar pessoas. 

Apesar de em cada caso a construção da relação de confiança ser feita de maneiras 

particulares, todas trazem como ponto em comum a importância do respeito ao funcionário. 

Além disso, os gerentes precisam estar dispostos a aprenderem sobre o gerenciamento e 

motivação de pessoas – seja pela aprendizagem formal como defendido pela gerente de 

hospedagem do caso resort, seja pela aprendizagem na prática cotidiana. 

No que se refere à segunda forma de legitimação – pelo conhecimento da prática 

profissional – considera-se que ela ocorre nos três casos estudados. Todavia, no caso da 

Pousada do Amparo somente a gerente geral afirmou ter aprendido a legitimar-se entre os 

subordinados por dominar a prática profissional. A importância indicada pela própria gerente 

geral assim como a análise global do caso da pousada mostram a relevância desta legitimação 

para a prática da referida gerente na condução diária do negócio. 

Embora a gerente represente um mini-caso “extraordinário”, dentro do caso global da 

Pousada do Amparo, considera-se que existe esta forma de legitimação neste caso. Para 

Patton (2002), o caso global neste estudo seria delimitado pelos meios de hospedagem 

estudados que, por sua vez, são compostos por indivíduos. Estes, portanto, são denominados 

pelo autor de “mini-casos”, pois a compreensão destes indivíduos pode ajudar a chegar no 

entendimento e delineamento do caso global. 
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• Atuando em cargos 
operacionais antes de 
assumir a gerência 

 
 

• Atuando em cargos 
operacionais antes de 
assumir a gerência 

• Executando atividades 
operacionais 

 

• Atuando em cargos 
operacionais antes de 
assumir a gerência 

• Executando atividades 
operacionais 

Quadro 7: Como os gerentes legitimam-se pelo conhecimento da prática profissional 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Tanto no caso do Marolinda Cult Hotel quanto no caso do resort, os gerentes indicam 

dois pontos para conquistar a legitimação pelo conhecimento da prática profissional. Primeiro, 

é preciso passar por cargos operacionais antes de se tornar gerente. Segundo, os gerentes 

precisam executar algumas atividades operacionais no cotidiano do negócio, ainda que 

exerçam a função de gerente, a fim de conquistar a confiança dos subordinados. 

 Portanto, percebe-se, conforme detalhado no Quadro 7, que os gerentes dos três casos 

legitimam-se pelo conhecimento da prática profissional atuando em cargos operacionais antes 

de assumir a função gerencial. Em comum também pode-se observar que no caso do 

Marolinda e do resort os gerentes ganham a confiança e respeito dos subordinados ao 

executarem algumas atividades operacionais ainda que estejam em um cargo gerencial. 

Neste estudo, também emergiu a categoria interagindo com seus pares que foi 

evidenciada apenas no caso do resort. Com os pares, os gerentes do resort buscam aprender 

sobre três questões: (a) compreender melhor o contexto; (b) trocar experiências em busca da 

resolução de problemas e (c) estabelecer uma rede de relacionamentos que proporcionem 

fontes de informação.  

Em conseqüência das experiências que a maioria dos gerentes do resort vivenciou no 

setor hoteleiro os gerentes tendem a apresentar um amplo arcabouço de conhecimentos e são 

vistos como fontes de aprendizagem pelos pares. Além disso, passar por diferentes hotéis lhes 

proporciona uma rede de relacionamento mais articulada. Finalmente, os encontros formais 

semanais – que não foram identificados nos outros dois casos – podem contribuir para a 

sistematização desta troca de informações e experiências entre os gerentes.  

Apenas na Pousada do Amparo percebeu-se que os gerentes aprendem observando as 

preferências dos hóspedes. Isto pode se justificar pelo fato da pousada estar inserida no 

conceito de charme na qual a personalização dos serviços é um aspecto fundamental. Neste 
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contexto, os gerentes afirmam que é preciso aprender a observar cotidianamente o 

comportamento e as preferências dos seus hóspedes.  

Sendo assim, a proprietária da pousada defende que estudar numa faculdade de 

turismo ou hotelaria ou ter experiência em grandes hotéis não é suficiente. Para ela a 

aprendizagem sobre o gerenciamento de uma pousada de charme ocorre, em grande parte, no 

contexto prático-social, pois, somente assim, é possível obter um profundo conhecimento das 

peculiaridades dos hóspedes e deste tipo de negócio. 

Diante disso, percebe-se que, nos três casos estudados, as interações com outros 

profissionais aparece de forma unânime. Mais especificamente, no contexto prático-social, as 

interações mais marcantes para a aprendizagem dos gerentes de meios de hospedagem 

acontecem com profissionais mais experientes e com os subordinados. Esta última interação 

revela-se como central para os gerentes na medida em que, por meio dela, é possível 

conquistar a legitimidade entre os subordinados.  

4.4.2  Compreender como os gerentes aprendem por meio de suas 
experiências 

Nesta seção, busca-se responder por meio da análise cruzada dos três casos em estudo 

– Pousada do Amparo, Marolinda Cult Hotel e resort – objetivo específico que se refere à 

compreensão de como os gerentes aprendem por meio de suas experiências. Para isto 

apresenta-se, inicialmente, no Quadro 8, a síntese das experiências que levam à aprendizagem 

dos gerentes estudados.  

 
Categorias 

Casos 
Experiências 

profissionais anteriores 
Experiências de vida 

pessoal 
Refletindo sobre as 

experiências 
Pousada do Amparo x x x 

Marolinda x x x 
Resort x x x 

Quadro 8: Como os gerentes aprendem por meio de suas experiências 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Percebe-se que nos três casos analisados, conforme apresentado no Quadro 8, os 

gerentes aprendem por meio de suas experiências de três formas, a saber: experiências 

profissionais anteriores, experiências de vida pessoal e refletindo sobre as experiências. No 

entanto, existem peculiaridades na forma como estas experiências são vivenciadas de acordo 

com cada caso. Para isto, será detalhado a seguir as similaridades e divergências entre os 

casos. 

No que se refere às experiências profissionais anteriores, os gerentes de todos os três 

casos consideram estas experiências marcantes para a sua aprendizagem. Antes do 

detalhamento de cada caso, apresenta-se, no Quadro 9, uma síntese das experiências 

profissionais marcantes citadas pelos gerentes dos três casos. Em cada experiência, no 

entanto, percebe-se que o conteúdo da aprendizagem difere, ou seja, “o que” os gerentes 

aprendem a partir destas experiências pode ir, por exemplo, desde o domínio da prática 

profissional (atividades operacionais) até a criação de serviços inovadores. 

No caso da Pousada do Amparo um aspecto interessante é que esta aprendizagem 

ocorreu tanto a partir do exercício de funções operacionais quanto em cargos gerenciais e 

estratégicos. A primeira situação é representada pela gerente geral, Sarah, que trabalhou como 

camareira nos EUA. Na segunda situação pode-se indicar o proprietário, Kléber, que exerceu 

este tipo de cargo em bancos e em órgãos públicos. 
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• Dominar a 
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• Trabalho na 
indústria 
(usina) 

• Relacionar-se 
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Pousada do Amparo Marolinda Resort 

Experiência 
Marcante 

Lições 
Experiência 
Marcante 

Lições 
Experiência 
Marcante 

Lições 

• Trabalho em 
resort 
(Manaus) 

• Treinar 
população 
indígena 

 

 • Gerência 
de banco 
e órgãos 
públicos 

• Utilizar 
ferramentas 
de gestão 

• Exercitar a 
negociação 

• Diretoria 
RCVB e 
ABIH/PE e 
nacional 

• Estabelecer 
redes de 
relacionamento 

• Dominar área 
de atuação 
(hotelaria) • Implantação 

de hotéis 
• Ter visão 

global da 
operação 

Quadro 9: Experiências profissionais anteriores marcantes e lições aprendidas 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Vale ressaltar também que o conhecimento gerado por estas experiências profissionais 

anteriores em cargos operacionais versus gerenciais é distinto. Na primeira situação a gerente 

geral aprendeu a ter domínio de questões da prática profissional. Na segunda, o gerente-

proprietário aprendeu sobre gestão – temas como motivação, trabalhar com equipes, foco em 

resultados, plano de cargos e salários – além de desenvolver sua habilidade de negociação, 

conforme detalhado no Quadro 9. 

Já no caso do Marolinda Cult Hotel os gerentes aprendem por meio das experiências 

profissionais anteriores em duas principais situações. Na primeira delas, pode-se indicar a 

experiência no setor industrial (em usina) pelo gerente de manutenção, onde o mesmo 

aprendeu a relacionar-se com pessoas de diferentes níveis hierárquicos e a dominar questões 

técnicas da área de atuação. Na segunda, vale destacar a importância de experiências 

anteriores e paralelas à gestão do hotel por José Otávio, diretor, que atua no Recife 

Convention & Visitors Bureu e na ABIH/PE. Por meio destas experiências institucionais ele 

estabeleceu sua rede de relacionamentos e conseguiu compreender melhor o contexto da sua 

área de atuação. 

No caso do resort percebe-se uma maior ênfase dada pelos gerentes às experiências 

profissionais anteriores com relação aos dois primeiros casos. Isto pode ser explicado pelo 
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fato de que em hotéis de padrão cinco estrelas uma condição importante para a contratação de 

um gerente é a sua larga experiência.  

De forma mais específica, no caso do resort, a aprendizagem por meio das 

experiências profissionais anteriores aconteceu na medida em que os gerentes precisaram lidar 

com situações inesperadas. Neste sentido, os gerentes citaram como experiências marcantes a 

atuação em um hotel boutique – onde a gerente de hospedagem precisou criar serviços de 

mordomia – o trabalho em um resort em Manaus – em que o gerente de A&B precisou 

ensinar a população indígena a trabalhar no hotel – e a implantação de hotéis – em que os 

gerentes de operações e A&B aprenderam a ter uma visão mais global da operação de hotéis. 

No que tange às experiências de vida pessoal, os gerentes dos três casos afirmam 

haver uma relação entre estas experiências e a aprendizagem. A seguir apresenta-se no 

Quadro 10 a síntese das experiências pessoais marcantes vivenciadas pelos gerentes e o que 

eles aprenderam a partir destas experiências. Pode-se destacar como ponto em comum entre o 

caso Marolinda e o resort a indicação da aprendizagem pela convivência com familiares que 

foram modelos pessoais e profissionais. As outras experiências pessoais marcantes variaram 

desde viagens e educação familiar até morar em diferentes locais. 

No caso da Pousada do Amparo, as viagens foram fundamentais para a proprietária, 

Ângela, conhecer hotéis e pousadas de charme antes da abertura do seu negócio. Para a 

gerente geral, Sarah, viajar contribuiu para “sentir-se” no lugar do hóspede. Além disso, a 

proprietária defende que a educação familiar que recebeu também influenciou a sua 

aprendizagem, pois em uma pousada é preciso gostar de tratar bem as pessoas. 
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Quadro 10: Experiências pessoais marcantes e lições aprendidas 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

No caso do Marolinda Cult Hotel tanto a gerente de vendas, Rilvani, quanto o de 

manutenção, Silvio, citam comportamentos que aprenderam pelo exemplo de pessoas da 

família. Ao observar e conviver com estas pessoas os gerentes aprenderam a valorizar a 

dedicação ao trabalho assim como ter uma postura mais amigável no relacionamento com os 

subordinados. 

Já no caso do resort os gerentes aprenderam por meio das experiências de vida pessoal 

a ter uma maior capacidade de adaptação e resistência. Tanto a gerente de hospedagem, Ana, 

quanto a de esportes e lazer, Tânia, afirmam que a disposição para não ter residência fixa 

(uma exigência comum nas redes hoteleiras), advém de suas experiências pessoais de terem 

saído de casa ainda jovens, morado muito tempo sozinhas e em diferentes cidades. Além 

disso, o gerente de operações, Bruno, afirma que ter sempre mudado de país desde jovem 

somado ao exemplo do seu pai colaborou para ele ser uma pessoa mais perseverante e 

resistente às demandas do trabalho em hotelaria.   

Finalmente, os gerentes estudados nos três casos aprendem refletindo sobre as suas 

experiências. Pode-se identificar que os gerentes refletem em diferentes momentos e formas. 

No entanto, para fins de comparação entre os casos, pode-se identificar dois momentos 

distintos para a reflexão sobre as experiências: dentro e fora do ambiente de trabalho. Estas 

Pousada do Amparo Marolinda Resort 

Experiência 
Marcante 

Lições 
Experiência 
Marcante 

Lições 
Experiência 
Marcante 

Lições 

• Viajar 
 

• Conhecer outras 
pousadas de 
charme 

• “Colocar-se” no 
lugar do 
hóspede 

• Morar em 
diferentes 
locais (jovens 
e sozinhos) 

• Desenvolver 
capacidade de 
adaptação 
(flexibilidade) 

• Ser mais 
resistente 

A
pr

en
de

nd
o 

po
r 

m
ei

o 
da

s 
ex

pe
riê

nc
ia

s 
de

 v
id

a 
pe

ss
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• Educação 
familiar 

• Tratar bem as 
pessoas 

• Conviver 
com 
familiares 
(modelos) 

• Valorizar a 
dedicação ao 
trabalho 

• Ter postura 
mais 
amigável 
com os 
funcionários 

• Conviver 
com 
familiares 

• Ser 
perseverante 
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reflexões, por sua vez, são motivadas pelas demandas, problemas e desafios enfrentados pelos 

gerentes na execução de suas atividades e a partir de sua interação com diferentes atores, 

conforme detalhado no Quadro 11. 

 

Quadro 11: Momentos de reflexão sobre experiências atuais e seus motivadores 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

No caso da Pousada do Amparo a proprietária, Ângela, indica que a sua reflexão 

acontece quando sente necessidade de inovar e, dentro do ambiente de trabalho, por meio da 

interação com outros sócios e clientes. Já a gerente geral, Sarah, afirma que a sua reflexão 

acontece a partir dos feedbacks negativos que recebe dos superiores assim como a partir de 

problemas com os hóspedes dentro da própria pousada. Kléber, por sua vez, afirma que ao 

enfrentar situações na vida profissional, hoje, reflete sobre experiências similares que já 

vivenciou no passado para não repetir os mesmos erros e isto acontece misturado à prática 

cotidiana. 

No caso Marolinda, por sua vez, a gerente geral, Glauce, afirma que os momentos de 

reflexão acontecem em duas situações. Primeiro, acontece tanto fora do hotel (quando está no 

trajeto entre sua residência e o trabalho) quando pensa sobre problemas complexos e que 

geram impactos para a organização. Segundo, reflete dentro do próprio ambiente de trabalho. 

Pousada do Amparo Marolinda Resort 

Dentro do trabalho 
Fora do 
trabalho 

Dentro do 
trabalho 

Fora do 
trabalho 

Dentro do 
trabalho 

Fora do 
trabalho 

A
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de
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o 

re
fle
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do
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 a

s 
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s 

• Necessidade de 
inovar 

• Solicitações dos 
hóspedes 

• Problemas com 
prestadores de 
serviço 

• Lidando com 
situações atuais a 
partir de 
experiências 
anteriores 

 

• Feedbacks 
negativos 

• Necessidade 
dos 
subordinados 

• Necessidade 
de 
incrementar 
vendas 

• Problemas 
complexos 

• Erros na 
execução do 
trabalho 

 

• Solicitações 
hóspedes 

 

• Problemas 
complexos 
(implicações 
nos resultados 
organização) 
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Já a gerente de vendas, Rilvani, indica que a reflexão acontece no seu momento de descanso. 

O gerente de manutenção, Silvio, afirma não perceber estes momentos de reflexão no 

ambiente de trabalho que, segundo ele, é caracterizado por uma rotina intensa que não deixa 

espaços para a reflexão. 

Quanto ao caso do resort os gerentes afirmam que os momentos da reflexão podem 

acontecer tanto fora do ambiente de trabalho quando dentro da prática cotidiana. Se a decisão 

a ser tomada tiver implicações maiores para a empresa, eles tendem a procurar momentos de 

reflexão fora da empresa. Segundo eles, isto acontece porque as interrupções e agitação diária 

não deixam o ambiente de trabalho no hotel propício para a reflexão. Já para os problemas 

mais pontuais – como solicitações dos hóspedes – os gerentes defendem que precisam 

aprender a refletir no próprio ambiente de trabalho para tomar decisões rapidamente.  

Portanto, os gerentes dos três casos estudados aprendem por meio de suas experiências 

de três formas: experiências profissionais anteriores, experiências de vida pessoal e refletindo 

sobre as experiências. A partir disso, na seção seguinte serão apresentados os achados sobre o 

terceiro objetivo específico que busca descrever como os gerentes aprendem a estrategiar. 

4.4.3  Descrever como os gerentes aprendem a estrategiar 

Nesta seção, busca-se responder por meio da análise cruzada dos três casos em estudo 

– Pousada do Amparo, Marolinda Cult Hotel e resort – ao terceiro objetivo específico que 

busca descrever como os gerentes aprendem a estrategiar. Para isto apresenta-se, no Quadro 

12, de forma sintética, como os gerentes aprendem a estrategiar sob o enfoque das abordagens 

utilizadas neste estudo – aprendizagem situada e aprendizagem pela experiência. 
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Categoria 
 

Casos 

Interagindo 
com múltiplos 

atores 

Legitimando-se 
entre os 

funcionários 

Observando 
o contexto 

Solucionando 
problemas do 

cotidiano 

Criando 
normas e 

procedimentos 

Pousada do Amparo x x x -- -- 

Marolinda x x x x -- 

Resort x x -- x x 
Quadro 12: Como os gerentes aprendem a estrategiar 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Conforme detalhado no Quadro 12 pode-se observar, primeiramente, que os gerentes 

dos três casos estudados aprendem a estrategiar interagindo com múltiplos atores. Percebeu-se 

que, na ausência de um planejamento estratégico formal – identificado nos três casos – os 

gerentes aprendem a colocar a estratégia em prática por meio das interações com diferentes 

atores, conforme detalhado no Quadro 13. 

Interagindo com múltiplos atores Categoria 
 

 
Casos 

Diretoria 
Parceiros, clientes e 

fornecedores 
Consultores e 

hoteleiros 

Pousada do Amparo x x -- 
Marolinda x -- x 

Resort x -- -- 
Quadro 13: Aprendendo a estrategiar interagindo com múltiplos atores 
Fonte: dados da pesquisa. 
  

A primeira interação indicada ocorre entre os gerentes e a diretoria das empresas 

estudadas – que se mostrou presente nos três casos, conforme Quadro 13. Apesar das 

empresas estudadas serem de diferentes tamanhos, percebeu-se uma tendência à centralização 

das decisões pelos proprietários (conforme detalhado no capítulo de resultados). Diante disso, 

os gerentes precisam aprender a convencer os diretores da viabilidade de suas propostas. 

Somente por meio deste processo de negociação é que o gerente consegue colocar a estratégia 

em prática. 

No que se refere à interação dos gerentes com parceiros, clientes e fornecedores (ver 

quadro Quadro 13), identificou-se, neste estudo, apenas no caso da Pousada do Amparo. O 

relacionamento com parceiros comerciais pode ter sido considerado importante na pousada 

porque esta não tem um setor de reservas tão estruturado quanto o do Marolinda e o do resort. 
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Assim, parte da execução de suas estratégias advêm de um contato intenso com seu parceiro 

comercial (grupo Dorisol) que tem um know-how e uma rede de reservas bem mais ampla.  

Ainda no caso Pousada do Amparo, a interação com os clientes parece ter função 

central para o negócio, pois é por meio do conhecimento detalhado do comportamento e 

preferências dos hóspedes que a pousada consegue atingir o seu objetivo de personalização de 

serviços e ser fiel à sua proposta de pousada de charme. A relação com os fornecedores, por 

sua vez, parte da visão do proprietário que advoga que a estratégia da pousada só pode ser 

exitosa se os fornecedores desta entenderem que as estratégias de ambas empresas são inter-

dependentes. 

Além disso, percebe-se, conforme explicitado no Quadro 13, que no caso do 

Marolinda Cult Hotel os gerentes aprendem a estrategiar a partir da interação com consultores 

e outros hoteleiros. Estas interações, vivenciadas sobretudo pelo proprietário, têm uma relação 

com a elaboração e a implementação de novas estratégias na organização na medida em que 

fornecem informações privilegiadas advindas da troca de experiências com outros gestores 

bem-sucedidos. 

Segundo, os gerentes dos três casos estudados aprendem a estrategiar legitimando-se 

entre os funcionários. Sendo assim, independentemente do porte do negócio – pousada, hotel 

executivo ou resort – os gerentes aprendem que para implementar os seus objetivos e os da 

organização é necessário saber legitimar-se entre os funcionários – seja pela criação de uma 

relação de confiança seja pelo conhecimento da prática profissional. 

Terceiro, os gerentes de dois casos – Pousada do Amparo e Marolinda – também 

aprendem a estrategiar observando o contexto. No caso da Pousada do Amparo, decisões 

como a ampliação da pousada e o próprio início da pousada (como locação de espaço no 

Carnaval) aconteceram pela observação do ambiente interno e externo da organização pelos 

seus proprietários. Já no Marolinda os gerentes buscam observar o ambiente externo à 
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organização no que diz respeito à conjuntura econômica e às características do mercado 

hoteleiro para implementar novas estratégias, podendo-se destacar a mudança para o conceito 

de cult hotel.  

 Além disso, os gerentes do caso Marolinda e do resort aprendem a estrategiar 

solucionando problemas do cotidiano. Naquele caso pode-se destacar que para a gerente de 

vendas estrategiar é aprender a lidar diariamente com o gerenciamento das tarifas (preços das 

diárias) do hotel. Já no caso do resort os gerentes aprendem a estrategiar solucionando 

problemas do cotidiano, sobretudo porque não contam com um planejamento estratégico 

formal. Por isso, precisam criar maneiras de organizar suas previsões orçamentárias e rotinas 

de trabalho de forma a enfrentar os problemas diários do hotel.  

No entanto, no caso da Pousada do Amparo, as decisões estratégicas não parecem 

surgir a partir da resolução de problemas do cotidiano. É possível que isto aconteça porque o 

grande responsável pelas decisões estratégicas na pousada é Kléber Dantas. Como ele tem sua 

participação marcada mais na elaboração de idéias e contatos com o ambiente externo do que 

na condução diária dentro do negócio, a solução de problemas cotidianos parecem não ser tão 

relevantes para a estratégia. Por outro lado, percebe-se uma grande capacidade de observação 

do contexto pelo proprietário na tomada de decisões estratégicas.  

Finalmente, os gerentes de meios de hospedagem – apenas no caso do resort –  

aprendem a estrategiar criando normas e procedimentos no hotel. Para os gerentes deste caso 

é importante que se saiba como implementar a estratégia, por meio normas e procedimentos 

exeqüíveis e que colaborem para o controle e operação do negócio. Para isso o gerente 

também precisa aprender a adaptar as regras ao contexto de cada organização. Vale destacar 

que as experiências anteriores dos gerentes – em rede hoteleiras de grande porte – parecem ter 

influenciado de forma marcante esta aprendizagem sobre a importância de normas e 

procedimentos para a estratégia.  Além disso, como este hotel tem uma estrutura funcional e 
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organizacional mais ampla existe, possivelmente, uma maior necessidade de formalização do 

comportamento. 

Portanto, os gerentes dos meios de hospedagem aprendem a estrategiar de cinco 

maneiras diferentes. A primeira e a segunda formas – interagindo com múltiplos atores e 

legitimando-se entre os funcionários – foram identificadas nos três casos estudados. A 

terceira, observando o contexto, emergiu no caso da Pousada do Amparo e no Marolinda. A 

quarta, solucionando problemas do cotidiano, foi observada no Marolinda e no caso do resort. 

Finalmente, criando normas e procedimentos, foi identificado apenas no caso do resort. 
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5  Discussão dos resultados 

Após a descrição dos resultados e realizada a análise em duas etapas – dentro de cada 

caso e entre eles – discutem-se os resultados tomando-se por base o referencial teórico do 

estudo. Assim, pretende-se promover uma discussão de como os resultados obtidos neste 

estudo se inserem no referencial teórico-empírico consultado pela autora no decorrer desta 

pesquisa. Para isto, buscar-se-á discutir como as descobertas deste estudo confirmam, 

desconfirmam ou ampliam os estudos já realizados sobre o tema. 

A fim de facilitar a discussão, apresenta-se abaixo o Quadro 14, em que constam os 

principais achados deste estudo. Em cada caso são indicados, nas colunas, os resultados que 

respondem aos três objetivos específicos do estudo.  

 

Pousada do Amparo 

No contexto prático-social Pela experiência A estrategiar 

♦ Interagindo com outros profissionais 
• Profissionais mais experientes 
� Gerentes ↔ Consultor 
� Gerente geral ↔ Proprietários 

• Subordinados 
� Legitimando-se pela relação de 

confiança 
� Legitimando-se pelo conhecimento 

da prática profissional 
 

♦ Observando preferências dos hóspedes 

♦ Experiências profissionais 
anteriores 

• Trabalho como camareira nos 
EUA 

• Gerência de banco e órgãos 
públicos 

 
♦ Experiências de vida pessoal 

• Viajar 
• Educação familiar 

 
♦ Refletindo sobre as experiências 

• Necessidade de inovar 
• Solicitações dos hóspedes 
• Problemas com prestadores de 

serviço 
• Enfrentando situações atuais a 

partir de experiências anteriores 
• Feedbacks negativos 

 

♦ Interagindo com 
múltiplos atores 

• Diretoria 
• Parceiros, clientes e 

fornecedores 
 
♦ Legitimando-se entre 

os funcionários 
 
♦ Observando o contexto 
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Marolinda Cult Hotel 

No contexto prático-social Pela experiência A estrategiar 

♦ Interagindo com outros 
profissionais 

• Profissionais mais experientes 
� Gerentes ↔ Diretor 
� Gerente ↔ Gerente anterior 

do setor 
� Diretor ↔ Hoteleiros 
� Diretor ↔ Consultores 

• Subordinados 
� Legitimando-se pela relação 

de confiança 
� Legitimando-se pelo 

conhecimento da prática 
profissional 

 

♦ Experiências profissionais anteriores 
• Trabalho na indústria (usina) 
• Diretoria RCVB e ABIH/PE e nacional 

 
♦ Experiências de vida pessoal 

• Conviver com familiares (modelos) 
 

♦ Refletindo sobre as experiências 
• Necessidade dos subordinados 
• Necessidade de incrementar vendas 
• Problemas mais sérios 
• Erros na execução do trabalho 

 

♦ Interagindo com 
múltiplos atores 

• Diretoria 
• Consultores e 

hoteleiros 
 
♦ Legitimando-se 

entre os 
funcionários 

 
♦ Observando o 

contexto 
 
♦ Solucionando 

problemas do 
cotidiano 

 
 

Resort 

No contexto prático-social Pela experiência A estrategiar 

♦ Interagindo com outros 
profissionais 

• Profissionais mais experientes 
� Gerentes ↔ Gerentes de 

diferentes redes hoteleiras 
� Gerentes ↔ Gerente de 

Operações 
• Subordinados 
� Legitimando-se pela relação 

de confiança 
� Legitimando-se pelo 

conhecimento da prática 
profissional 

• Pares 

♦ Experiências profissionais anteriores 
• Trabalho em hotel boutique 
• Trabalho em resort (Manaus) 
• Implantação de hotéis 

 
♦ Experiências de vida pessoal 

• Morar em diferentes locais (jovens e 
sozinhos) 

• Conviver com familiares 
 

♦ Refletindo sobre as experiências 
• Solicitações hóspedes 
• Problemas mais sérios 

♦ Interagindo com 
múltiplos atores 

• Diretoria 
 
♦ Legitimando-se 

entre os 
funcionários 

 
♦ Solucionando 

problemas do 
cotidiano 

 
♦ Criando normas e 

procedimentos 

Quadro 14: Como os gerentes de meios de hospedagem aprendem 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

A seguir, apresenta-se a discussão dos resultados desta pesquisa que serão detalhados 

em três seções organizadas pelos três objetivos específicos que norteiam o estudo, a saber: a) 
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entender como os gerentes aprendem em seu contexto prático-social; b) compreender como os 

gerentes aprendem por meio de suas experiências e c) como os gerentes aprendem a 

estrategiar. 

5.1  Entender como os gerentes aprendem em seu contexto 
prático-social 

O objetivo desta seção é estabelecer uma discussão sobre os achados deste estudo no 

que se refere a como os gerentes aprendem em seu contexto prático-social. A análise dos 

casos indicou que o aspecto mais marcante desta forma de aprendizagem dos gerentes se dá 

por meio da interação com outros profissionais – sejam estes profissionais mais experientes, 

subordinados ou pares, conforme indicado no Quadro 14. 

Portanto, percebe-se a relevância do aspecto relacional e da negociação de significados 

para a aprendizagem dos gerentes de meios de hospedagem. Isto ratifica as premissas da 

perspectiva teórica da aprendizagem situada que considera fundamental para a aprendizagem 

o aspecto integral e inseparável da prática social, ou seja, a aprendizagem ocorre inserida em 

um contexto e a partir da interação entre as pessoas que, coletivamente, constroem e atribuem 

significados a suas experiências (LAVE; WENGER, 1991; EASTERBY-SMITH; ARAUJO, 

2001).  

Vale destacar que, neste estudo, percebe-se que a aprendizagem dos gerentes advém 

da interação destes com diferentes profissionais não se limitando ao local de trabalho atual. 

Estas interações parecem ser mais abrangentes e podem envolver a interação com gerentes 

mais experientes com os quais trabalharam em diferentes empresas; com outros hoteleiros ou 

ainda com consultores da área de turismo e hotelaria, conforme sintetizado no Quadro 14. 

Sendo assim, a aprendizagem dos gerentes estudados envolve não somente as interações 



   

 

164 

naquela comunidade, no ambiente trabalho, mas inclui a participação do indivíduo no mundo 

social, em diferentes comunidades de prática (LAVE; WENGER, 1991).  

Observando-se os resultados obtidos na pesquisa percebe-se também que os gerentes 

não aprendem por uma única e isolada interação. Mesmo o processo de aprender pelo 

convívio com profissionais mais experientes – que poderia remeter a processos “tradicionais” 

de transmissão de conhecimento por outras pessoas – envolve um processo contínuo de 

negociação e renegociação de significados mediada pela interação das pessoas no mundo 

social (LAVE; WENGER, 1991). 

Neste sentido, os resultados deste estudo reforçam a perspectiva de Lave e Wenger 

(1991, 1998) e de Gherardi, Nicolini e Odella (1998) que defendem que a aprendizagem 

acontece na vida cotidiana na medida em que as pessoas e os grupos criam conhecimento, 

negociam o significado das palavras, ações, situações e artefatos materiais. Entende-se que os 

achados deste estudo reforçam o caráter coletivo da aprendizagem dos gerentes que é fruto de 

ações e interações entre diferentes atores. Ademais, o presente estudo pode ampliar o estudo 

de Gherardi, Nicolini e Odella (1998) na medida em que foi realizado em empresas do setor 

de hospitalidade, no contexto brasileiro, enquanto aquele foi realizado no setor de construção 

civil, na Itália.  

Além disso, percebe-se que nos casos estudados há uma interdependência entre os 

sistemas complexos de trabalho e aprendizagem, conforme defendido por Lave e Wenger 

(1991). Entre os vários gerentes apresentados vale destacar o gerente de operações do caso 

resort que mesmo estando no topo da gestão da unidade não cursou o nível superior – ao 

contrário dos gerentes que lhes são subordinados.  

Isto corrobora a perspectiva da aprendizagem situada que indica as limitações da visão 

“tradicional” da aprendizagem. Segundo esta visão, a aprendizagem é algo separado de 

qualquer outra atividade na organização, associando o ato de aprender a um processo 
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individual e a momentos específicos como assistir a uma aula ou treinamento, ler um livro ou 

assistir a um vídeo instrucional (LAVE; WENGER, 1991; GHERARDI, NICOLINI; 

ODELLA; 1998). Ao contrário, os gerentes estudados indicam que a sua aprendizagem 

ocorre, em grande parte, no ambiente de trabalho. Mesmo a gerente geral da Pousada do 

Amparo que é estudante de graduação de Turismo e já havia trabalhado em uma grande 

hoteleira nos EUA, reconhece que para aprender a gerenciar a pousada, teve que interagir com 

o proprietário. 

Além disso, nos três casos estudados, os gerentes aprendem interagindo com os 

subordinados. Nestas interações, por sua vez, os gerentes conseguem obter a legitimação por 

meio da criação de uma relação de confiança e pelo conhecimento da prática profissional (ver 

Quadro 14). Assim, para executar as suas atribuições como gerentes, os profissionais 

estudados afirmam que dependem, primeiramente, da confiança que conseguem conquistar 

entre os subordinados. Isto tende a elevar o comprometimento dos funcionários com a 

organização e com o próprio gerente. 

No que se refere à legitimação pelo conhecimento da prática profissional, percebe-se 

que os gerentes dos meios de hospedagem estudados aprendem a “ganhar” a confiança dos 

subordinados demonstrando, na prática cotidiana, que dominam a operação do seu setor. 

Desta forma, os subordinados parecem perceber que o gerente não tem apenas o 

conhecimento “teórico” do setor e tendem a confiar mais na capacidade do mesmo. Além 

disso, o envolvimento pessoal do gerente na operação colabora para sua legitimação e, 

portanto, na sua inserção na comunidade de prática dos seus subordinados. 

 

Quando eu voltei do exterior, eu era o “administrador americano”: entregava 
relatório, tomava cafezinho, lia o jornal da manhã, via as minhas metas. [...] 
Quando eu cheguei aqui [hotel em Olinda] o gerente geral um dia me deu o 
maior “esporro”. Aí eu descobri que eu tinha que sair para ficar junto com a 
equipe. Comecei a treinar e como a equipe não pegava, eu operava junto 
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com eles. Eu trabalhei de maître, ia pra cozinha - o chef de cozinha viajava, 
eu assumia a cozinha do hotel. Aí sim eu formei uma equipe. (HEITOR) 

 

Além disso, os resultados deste estudo confirmam a importância de um conceito 

fundamental para a aprendizagem situada, o da participação periférica legítima, que pode ser 

entendida como o processo por meio do qual os aprendizes se tornam membros completos e 

obtêm legitimação através da participação (LAVE; WENGER, 1991). Neste processo, o 

principiante busca sua participação de forma legitimada por meio da ajuda de membros mais 

experientes da comunidade. A posição periférica, no entanto, não tem conotação negativa e é 

fundamental desde que permita ao principiante observar a prática dos participantes de mais 

habilidade, sendo então possível ser apreendida por este novo membro (LAVE; WENGER, 

1991; FOX, 1997).  

Diante disso, os resultados deste estudo reforçam que no processo de aprendizagem 

dos gerentes de meios de hospedagem a legitimação – em particular, entre os subordinados – 

é uma questão central. Ainda que os gerentes tenham experiência gerencial, passado em várias 

redes hoteleiras ou formação acadêmica na área, o seu papel gerencial não é completo se este 

não conseguir aprender a legitimar-se. Portanto, o que está em jogo não é ser, simplesmente, 

um profissional de maior formação ou experiência, mas de reconhecer-se como um membro 

inexperiente ou novato dentro daquela comunidade de prática formada pelos seus 

subordinados. 

Portanto, defende-se que o presente estudo contribui para ampliar os estudos sobre 

aprendizagem situada à medida que explica como se dá esse processo de legitimação, em 

particular, entre os subordinados. Vale destacar que na literatura pesquisada para compor a 

fundamentação teórica deste estudo não se verificou qualquer estudo que, de forma tão 

específica, indicasse a legitimação entre os subordinados como fundamental para o pleno 
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exercício das atribuições do gerente o que inclui a criação de uma relação de confiança por 

meio do respeito ao subordinado. 

Ademais, os achados desta pesquisa reforçam o estudo de Elkjaer (2001) que defende 

que “encarar a aprendizagem como parte integral e inseparável da prática social, implica que 

aprender uma habilidade provém de fato do engajamento no processo de desempenho” (p. 

108). Desta forma, os resultados deste estudo revelam que o domínio de questões operacionais 

talvez seja algo necessário a satisfazer para que o gerente possa participar ativamente da 

prática social.  

Neste sentido, os achados demonstraram que, no contexto dos meios de hospedagem, 

mesmo funcionários com poucos anos de instrução formal, mas com conhecimento formado 

pelo exercício de funções operacionais é respeitado pelos subordinados. E este conhecimento 

foi construído predominantemente com base em experiências vivenciadas no dia-a-dia dos 

hotéis, ou seja, no contexto prático-social. 

Parece também importante destacar um segundo conceito central da aprendizagem 

situada: o de comunidade de prática. Esta, por sua vez, pode ser compreendida como uma 

prática de trabalho ou social que gera uma comunidade em que o aprendiz adquire e 

desenvolve conhecimentos e habilidades e que pode ser tanto de natureza formal quanto 

informal (LAVE; WENGER, 1991; FOX, 1997). No caso dos meios de hospedagem 

estudados apenas no caso do resort identificou-se uma comunidade de prática formal que é 

composta pelos gerentes que, por decisão do gerente de operações, se reúnem semanalmente. 

Apesar de não haver uma unanimidade sobre a melhor forma de conduzir a reunião – pauta, 

periodicidade e tempo de duração – os gerentes reconhecem que este momento oferece uma 

oportunidade de conhecer e interagir com os seus pares – ensinando aos gerentes como lidar 

com os limites de cada um e a ouvir diferentes opiniões. 
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Portanto, percebe-se que a aprendizagem no contexto prático-social dos gerentes de 

meios de hospedagem é bastante complexa. Esta aprendizagem é marcada, sobretudo, pelas 

múltiplas interações, com diferentes atores – profissionais mais experientes, subordinados ou 

pares. Além disso, os gerentes aprendem que para exercer plenamente o seu papel gerencial 

precisam legitimar-se entre os subordinados por meio da criação de uma relação de confiança 

e pela demonstração do conhecimento da prática profissional. A partir deste entendimento 

será dada continuidade à discussão dos resultados, na próxima seção, sobre a aprendizagem 

por meio da experiência. 

5.2  Compreender como os gerentes aprendem por meio de 
suas experiências 

O objetivo desta seção é estabelecer uma discussão sobre os resultados deste estudo no 

que tange à compreensão de como os gerentes aprendem por meio de suas experiências. A 

análise dos casos indicou que os gerentes dos três meios de hospedagem estudados aprendem 

por meio de experiências profissionais anteriores, experiências de vida pessoal e refletindo 

sobre suas experiências, conforme indicado no Quadro 14. 

A partir dos achados deste estudo confirmam-se alguns dos conceitos-chave indicados 

por Boud, Cohen e Walker (1993) sobre a aprendizagem pela experiência. Primeiro, a 

experiência é o fundamento, um estímulo e o aprendizado só pode ocorrer, efetivamente, se 

houver engajamento do aprendiz. Nos casos estudados percebe-se que, sobretudo nas 

experiências profissionais anteriores, os gerentes aprenderam por estarem envolvidos com a 

prática, conforme o relato do gerente de operações do caso resort. 

A segunda proposição indicada por Boud, Cohen e Walker (1993) é que cada 

experiência é influenciada pelo passado único de cada aprendiz, assim como, pelo contexto 

atual. Neste estudo percebeu-se que a maioria dos gerentes teve experiências de vida pessoal 
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que influenciaram a sua atuação no contexto profissional. Conviver com parentes 

considerados modelos e, em especial, a experiência de morar sozinho (jovens e em diferentes 

cidades), parecem ter ensinado os gerentes a serem mais flexíveis e tornarem-se indivíduos 

mais resistentes frente aos desafios do trabalho em hotelaria. Portanto, estas experiências 

parecem colaborar na formação de identidade dos indivíduos, conforme defendido por 

Wenger (1998).  

A terceira proposição apresentada por Boud, Cohen e Walker (1993) como ponto em 

comum dos estudos em aprendizagem pela experiência é que o aprendizado é holístico. Sendo 

assim, há uma continuidade entre as experiências e estas não podem ser percebidas de forma 

dissociada do contexto, dos processos e da própria experiência passada. Neste estudo, 

confirma-se esta proposição, pois, além das experiências de vida pessoal discutidas 

anteriormente, percebe-se que o conhecimento acumulado pelos gerentes é resultante de uma 

complexa inter-relação entre as diferentes experiências – pessoais e profissionais – 

vivenciadas pelos gerentes, conforme detalhado no capítulo de resultados.  

Neste sentido, os achados deste estudo confirmam o princípio da continuidade 

defendido por Dewey (1938) e corroborado por Jarvis (1987) que afirma que “a experiência 

não ocorre de forma isolada e nenhuma interpretação é dada de forma isolada” (p. 167). Para 

Dewey, este princípio significa que as experiências vividas pelos indivíduos encontram-se 

interligadas e que toda experiência toma algo das experiências passadas e modificam de 

algum modo as experiências subseqüentes. Por meio deste estudo, conforme discutido 

anteriormente, a biografia do indivíduo – suas experiências e convívio com parentes, sua 

educação no ambiente familiar, viagens, morar sozinho – é interligada às experiências 

profissionais anteriores e influencia as suas experiências atuais, no ambiente de trabalho. 

A quarta proposição indicada por Boud, Cohen e Walker (1993) é que o aprendizado é 

socialmente e culturalmente construído. Em outras palavras, os aprendizes constroem suas 
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experiências inseridos num contexto social particular que pode fundamentar o aprendizado, 

distorcê-lo ou limitá-lo. Esta ênfase no contexto social é defendida também por Dewey (1938) 

– no denominado princípio da interação – e por Jarvis (1987) que considera que a experiência 

envolve o relacionamento entre as pessoas e o ambiente sócio-cultural-temporal, ou seja, 

acontece dentro desta vida, no mundo real.  

Considerando que o princípio da interação é um conceito central na teoria de Dewey 

(1938) parece importante detalhar o seu significado. Este conceito está baseado na concepção 

de que os indivíduos vivem em um mundo no qual experimentam uma série de situações, 

estabelecendo, portanto, uma interação constante com os objetos e outras pessoas (DEWEY, 

1938, p. 36). Sendo assim, uma experiência acontece porque há uma interação entre o 

indivíduo e o seu meio atual, podendo este consistir de um acontecimento, de ferramentas ou 

mesmo de pessoas com as quais esteja se relacionando. 

Os achados deste estudo confirmam a importância da interação num determinado 

contexto social para a aprendizagem dos gerentes de meios de hospedagem. Na Pousada do 

Amparo, por exemplo, a gerente geral ao trabalhar como camareira nos EUA aprendeu a 

dominar a prática profissional o que lhe ajudou a conduzir seus subordinados no momento 

que se tornou gerente na pousada. No Marolinda Cult Hotel, por sua vez, o proprietário, José 

Otávio, dá uma grande ênfase à aprendizagem que teve ao conviver com outros hoteleiros e 

com consultores internacionais na área de turismo para a sua atuação como gestor.  

Além disso, neste estudo, percebeu-se que quando o contexto de trabalho apresentava 

desafios e situações inesperadas os gerentes foram impulsionados a aprender. Isto ficou 

bastante evidente no caso do resort, onde as experiências profissionais anteriores foram de 

diversos tipos (ver Quadro 14). Assim, confirma-se a opinião de Jarvis que defende que 

“quando não há um desnível entre o estoque de conhecimento do indivíduo e sua percepção 
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do mundo sócio-cultural-temporal, então a sua ação pode ser dada como certa e pouca ou 

nenhuma reflexão ou aprendizado ocorre” (JARVIS, 1987, p.169).  

Neste sentido, os achados deste estudo reforçam a posição de Elkjaer (2001) que 

defende que indivíduos aprendem diante de desafios e problemas. A autora defende que pode-

se denominar a teoria de Dewey de aprendizagem orientada a problemas, na medida em que 

“seu ponto de partida é nosso encontro com um problema que nos faz parar e pensar e leva-

nos, por meio de uma indagação proposital, a refletir, pensar e mudar nossa prática” (p.113). 

Vale destacar que os resultados deste estudo confirmam que a aprendizagem pela 

experiência – considerando-se aqui, em especial, os estudos seminais de Dewey – está mais 

entrelaçada com a aprendizagem situada do que pode parecer inicialmente. Elkjaer (2001, p. 

112) defende que as duas teorias pertencem ao mesmo campo de trabalho, mas enfatizam 

aspectos ligeiramente diferentes. Para ambas, o processo de aprendizagem está inserido em 

uma “prática social, o que significa que a aprendizagem envolve mudanças tanto na prática 

social como em indivíduos engajados com uma contínua reorganização e reconstrução de sua 

experiência” (ELKJAER, 2001, p.113-114). 

A quinta e última proposição apresentada por Boud, Cohen e Walker (1993) é que o 

aprendizado é influenciado pelas emoções e sentimentos que são considerados fatores-chave 

para a criação de possibilidades ou barreiras para o aprendizado. Esta influência não foi 

declarada explicitamente pelos respondentes, com exceção da gerente geral da Pousada do 

Amparo quando cita a experiência negativa que teve ao conviver com uma gerente bastante 

grosseira – quando trabalhou como camareira nos EUA. No entanto, quando foi feita a análise 

do primeiro objetivo específico do estudo – sobre a aprendizagem no contexto prático-social – 

percebe-se na fala dos gerentes a importância que estes atribuem à atenção que os gerentes 

precisam ter ao estado emocional dos subordinados.  
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Além disso, conforme indicado na fundamentação teórica, neste estudo foi tomado por 

base o modelo proposto por Jarvis (1987). Segundo este autor, as experiências envolvem o 

relacionamento entre as pessoas e o ambiente sócio-cultural-temporal em que podem existir 

tanto experiências importantes e ricas de significado quanto outras de pouca importância. Isto 

significa que as situações vivenciadas (experiências) não têm sentido em si. Apenas quando as 

pessoas lhe atribuem significado é que aquela experiência tem realmente significado. 

Por isso é que a experiência que uma pessoa tem é diferente de outra pessoa em um 

mesmo ambiente, porque as interpretações sobre as situações são diferentes. Segundo Jarvis 

(1987) isto acontece “não apenas porque as pessoas têm experiências diferentes na mesma 

situação, mas também porque trazem uma constelação única de experiências anteriores para 

cada situação social” (p. 166). Esta concepção de Jarvis (1987) pôde ser confirmada neste 

estudo, pois a aprendizagem pela experiência dos gerentes teve significados diferentes em 

função da história biográfica de cada gerente frente às situações vivenciadas na organização.  

No caso da Pousada do Amparo, por exemplo, nas interações vivenciadas no mesmo 

ambiente (organização) – a relação da gerente geral e da proprietária com o consultor – 

geraram diferentes aprendizagens. Para a gerente geral, que estava iniciando sua carreira na 

pousada, as interações com este profissional mais experiente foram bastante enriquecedoras. 

No entanto, para a proprietária – que havia acumulado diferentes experiências nos nove anos 

de condução do negócio – o consultor precisava aprender, pois o contexto da pousada exige 

adaptações de padrões e procedimentos. 

Além disso, na ampliação do modelo de Kolb (1984) proposta por Jarvis (1987), 

permanece a idéia da reflexão que é tida como um elemento fundamental da aprendizagem. A 

partir das experiências potenciais de aprendizagem o indivíduo recorre à reflexão e à 

experimentação ativa. A partir da contínua e recíproca relação entre a experimentação ativa e 
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a reflexão, há uma etapa de avaliação, que por meio da internalização, gera uma pessoa mais 

experiente.  

Nos casos estudados observa-se que existe uma contínua relação entre a 

experimentação ativa e a reflexão, confirmando-se o modelo de Jarvis (1987) e não uma 

experimentação separada da abstração como defendido por Kolb (1984). Conforme 

apresentado no capítulo de resultados, os gerentes não identificam os meios de hospedagem 

como ambientes propícios para a reflexão. Por isso, dentro do ambiente de trabalho, não 

foram identificados momentos distintos, separados, entre a reflexão e a experimentação ativa. 

Vale ressaltar que, no entendimento dos gerentes, a reflexão pressupõe conseguir concentrar-

se e pensar sobre alguma alternativa acerca de um problema. 

Sendo assim, a reflexão sobre as experiências dos gerentes pesquisados acontece, na 

maior parte das vezes, “misturando-se” à prática cotidiana a partir dos desafios e demandas do 

trabalho (ver Quadro 14). Em outras palavras, os momentos de reflexão tendem a ser mais 

caracterizados pelo processo de reflexão-na-ação, em inglês, reflection in action (SCHÖN, 

1987). Nesta situação a reflexão se dá quando a ação está ocorrendo, ou seja, “modifica-se o 

que nós estamos fazendo enquanto estamos fazendo” (SCHÖN, 1987, p. 26).  

Nos casos estudados, com menor ênfase, foram indicados também momentos de 

reflexão sobre questões do trabalho, fora do ambiente das organizações, após a ocorrência das 

experiências (conforme detalhado no Quadro 11 e sintetizado no Quadro 14). Normalmente, 

isto acontece quando o problema é considerado mais sério pelos gerentes – por gerar mais 

implicações para a empresa –, a partir de feedbacks negativos ou ainda a partir de erros graves 

na condução do negócio. Sendo assim, confirma-se também que existe entre os gerentes dos 

meios de hospedagem pesquisados, ainda que em menor intensidade, a reflexão sobre a 

reflexão-na-ação (reflection-on-action) – que trata da reflexão ocorrida depois da ação. 
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Além disso, os achados deste estudo ampliam os conceitos apresentados por  

Mintzberg (1973) e Kotter (2000). Segundo estes autores, o trabalho dos executivos pode ser 

caracterizado por grande quantidade de trabalho com poucas horas livres, brevidade, 

variedade, fragmentação, concentração nos problemas de curto prazo e rotineiros, contatos 

interpessoais na maior parte do tempo, principalmente por mídias verbais e rede de 

relacionamentos.  

Por um lado, estas características indicadas por Mintzberg (1973) e Kotter (2000) 

sobre o ambiente e contexto de trabalho dos gerentes se confirmam. Por outro lado, os 

achados deste estudo mostram que os gerentes buscam a reflexão, mesmo num ambiente 

turbulento e marcado por interrupções. Esta reflexão – como discutido anteriormente, com 

base nos estudos de Schön – pode ocorrer tanto durante o enfrentamento dos problemas na 

prática do trabalho (reflection in action ou reflexão na ação) quanto fora do ambiente de 

trabalho, onde o gerente busca mais concentração para realizar a reflection on action (reflexão 

sobre a reflexão-na-ação). Nesta segunda situação o gerente busca algum isolamento fora do 

ambiente de trabalho, principalmente, quando “estão em jogo” implicações mais diretas no 

resultado e desempenho da organização (como a questão de controle de custos no setor de 

governança e lavanderia, citada pela gerente de hospedagem e pelo gerente de operações no 

caso do resort). 

Portanto, percebe-se que os gerentes dos meios de hospedagem estudados aprendem 

por meio de suas experiências de três principais formas. Primeiro, a aprendizagem é 

caracterizada por experiências profissionais anteriores que geraram distintas situações e 

interações levando os gerentes a se tornarem indivíduos mais experientes. Segundo, os 

gerentes aprendem por meio de experiências de vida pessoal que parecem ser fundamentais 

para torná-los mais flexíveis e, ao mesmo tempo, resistentes às demandas do trabalho em 

hotelaria. Finalmente, os gerentes aprendem refletindo sobre suas experiências, sendo mais 
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marcante a reflexão-na-ação (reflection-in-action). A partir disso, será dada continuidade à 

discussão dos resultados, na próxima seção, sobre como os gerentes aprendem a estrategiar. 

5.3  Descrever como os gerentes aprendem a estrategiar 

O objetivo desta seção é estabelecer uma discussão sobre os resultados deste estudo 

acerca de como os gerentes aprendem a estrategiar. A análise dos casos indicou que os 

gerentes dos três meios de hospedagem estudados aprendem a estrategiar a partir da interação 

com múltiplos atores e legitimando-se entre os funcionários. Além disso, os gerentes 

aprendem a estrategiar observando o contexto, solucionando problemas do cotidiano e criando 

normas e procedimentos, conforme apresentado no Quadro 14. 

A abordagem da estratégia como prática (strategy as practice) está se associando a um 

movimento comum às ciências sociais de recuperação da prática (WHITTINGTON, 2004) e 

de uma visão mais contextualizada e dinâmica que leve ao “reengajamento dos pesquisadores 

em Administração com os cientistas sociais” (PETTIGREW, 2001). Pesquisadores brasileiros 

como Antonello e Godoy (2007) também endossam esta opinião ao sugerirem que os estudos 

na área de aprendizagem organizacional – e de áreas com as quais se relaciona como as 

ciências administrativas – podem superar seu desafio de melhor delimitação ao adotarem uma 

perspectiva baseada em práticas.  

Considerando o framework conceitual para as pesquisas em estratégia como prática 

sugerida por Jarzabkowski et al (2006), indicado na Figura 5, optou-se por dar ênfase, neste 

estudo, à interseção “C” (prática e praticantes). Isto significa voltar-se para a compreensão de 

quem é o estrategista e os impactos de suas atividades na organização, incluindo-se nisto 

“como os gerentes aprendem” a fim de buscar respostas sobre “de onde vem a estratégia” 

(JARZABKOWSKI et al, 2006, p. 19).  
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Assim, busca-se atender às orientações da agenda de pesquisa proposta por autores da 

estratégia como prática (WHITTINGTON, 2001, 2002, 2004; JOHNSON et al, 2003; 

JARZABKOWSKI, 2005; JARZABKOWSKI et al, 2006; WHITTINGTON et al, 2006). 

Portanto, os resultados deste estudo serão discutidos sob o enfoque da agenda gerencial que 

transforma esta compreensão sociológica em vantagens para a prática ao propor, por exemplo, 

como os administradores se tornam estrategistas e como as habilidades estratégicas são 

adquiridas (WHITTINGTON, 2004).  

Para isto, serão discutidos, primeiramente, os achados deste estudo frente aos 

resultados do artigo de Whittington (2001) que buscou entender como diretores de empresas 

aprendem a estrategiar. Os resultados do estudo piloto de Whittington (2001) revelaram 

surpresas para o próprio pesquisador tal como descobrir a importância professada pelos 

estrategistas às ferramentas e aprendizagem formais.  

Nos meios de hospedagem pesquisados o que se observou, ao contrário dos achados de 

Whittington (2001), é que os gerentes não enfatizam as formas de aprendizagem formais para 

a sua prática profissional, incluindo-se as questões estratégicas. Dos doze gerentes 

entrevistados apenas a gerente de hospedagem do caso resort e a gerente geral da Pousada do 

Amparo indicaram a importância da formação acadêmica na área de turismo ou hotelaria 

como uma forma de obter uma base técnica que ajuda na execução do seu papel gerencial.  

Neste ponto, percebe-se, portanto, que os resultados do presente estudo vão de 

encontro com os achados de Whittington (2001). É possível que uma das razões para isto 

sejam as diferenças entre os contextos estudados. Enquanto o referido autor pesquisou 

diretores de empresas – que fazem parte do alto escalão administrativo – este estudo voltou-se 

para a aprendizagem de gerentes de meios de hospedagem que atuam na gestão e operação de 

unidades de negócios. Além da diferença hierárquica, é possível que o contexto daquela 

pesquisa, realizada em um país desenvolvido, e desta, conduzida em um país em 
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desenvolvimento, podem ter influenciado o contexto de atuação e, provavelmente, o perfil dos 

respondentes (quanto ao nível de escolaridade).  

No que tange às ferramentas de formalização da estratégia – tal como o planejamento 

estratégico – apenas o proprietário da Pousada do Amparo, Kléber Dantas, afirma ter 

aprendido a utilizá-las. Ainda assim, esta aprendizagem se deu por meio de suas experiências 

profissionais anteriores. Além disso, o gerente não defende a utilização do planejamento 

estratégico na condução do seu negócio: “Quem tem maior domínio da ferramenta de 

estruturação da estratégia faz isso sem precisar parar a tarde inteira para escrever, botar no 

computador. [...] Mas precisa deixar claro o que é que quer ser” (KLÉBER).  

Os resultados obtidos nesta pesquisa mostram que os gerentes dos três casos aprendem 

a estrategiar de duas principais formas: interagindo com múltiplos atores e legitimando-se 

entre os funcionários. Como todas as empresas estudadas são de administração familiar – 

incluindo-se o resort – uma das interações principais indicadas pelos gerentes, nos três casos, 

se dá com a diretoria (ver Quadro 14). Sendo assim, a prática estratégica dos gerentes parece 

estar imbuída desta habilidade de negociação com a diretoria. Parece que assim os gerentes 

conseguem convencer a diretoria (ou proprietários) da viabilidade de suas idéias. 

Portanto, por meio da interação com múltiplos atores – diretoria, parceiros, clientes, 

fornecedores, consultores e outros hoteleiros – os gerentes aprendem como implementar a 

estratégia na condução do negócio. Na Pousada do Amparo, por exemplo, como fruto da 

interação com clientes e parceiros comerciais foram adotadas mudanças nos serviços e na 

estrutura física da pousada. No caso do Marolinda pode-se destacar a aprendizagem do 

proprietário, José Otávio, ao interagir com outros hoteleiros e consultores internacionais na 

área de turismo. Já no caso do resort estas interações voltam-se, sobretudo, para a negociação 

com a diretoria. 
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Além disso, os resultados mostram que os gerentes dos três meios de hospedagem 

estudados aprendem a estrategiar legitimando-se entre os funcionários (ver Quadro 14). Na 

Pousada do Amparo os gerentes entendem que por meio de uma relação de confiança e de 

proximidade os subordinados podem se sentir mais comprometidos com a empresa ou 

gerente. Isto, por sua vez, contribui tanto para a execução de atividades rotineiras quanto na 

apresentação de idéias inovadoras.  

No caso do Marolinda Cult Hotel, os entrevistados também indicam que, na interação 

com múltiplos atores, o gerente precisa aprender a ser próximo e atencioso com os seus 

subordinados a fim de fortalecer o laço de confiança com eles. Como conseqüência, os 

gerentes buscam aumentar o comprometimento dos funcionários para as questões de interesse 

do seu setor – como o atingimento das metas de vendas – e da organização.  

Dentre os três casos estudados foi no caso do resort que se observou a maior ênfase 

entre os gerentes quanto à legitimação entre os subordinados e a prática estratégica. Os 

gerentes indicam que para executarem plenamente os objetivos da organização buscam se 

legitimar entre os subordinados pelo conhecimento da prática profissional e pela relação de 

confiança. Dessa forma os gerentes buscam o comprometimento dos funcionários na 

consecução dos objetivos organizacionais além de obter, por meio desta legitimação, uma 

base de informações importantes para a tomada de decisão. 

Percebe-se que os achados deste estudo confirmam os pressupostos teóricos da 

aprendizagem situada que enfatizam o aspecto relacional da aprendizagem e a sua relação 

com a estratégia como prática (LAVE;WENGER, 1991; WENGER, 1998). Defende-se esta 

consonância com a visão da aprendizagem situada à medida que a estratégia como prática é 

definida como uma atividade socialmente situada e construída (por meio de ações e interações 

de múltiplos atores), colocando, portanto, as interações face a face como ponto central 

(JARZABKOWSKI, 2005).  
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Além disso, acredita-se que este trabalho conseguiu contribuir para o campo da 

aprendizagem organizacional por meio de um estudo empírico e pela articulação de diferentes 

abordagens. Portanto, atendeu-se ao desafio de contribuir na delimitação dos estudos na área 

de aprendizagem organizacional como foi levantado por Antonello e Godoy (2007). 

Especificamente, acredita-se que este estudo conseguiu ampliar os estudos de aprendizagem 

organizacional junto ao tema “estratégia/gerente”, sendo utilizado para isto a perspectiva da 

prática social conforme sugerido por Antonello e Godoy (2007).  

Ademais, os gerentes – apenas no caso do resort – apontam a importância da criação 

de normas e procedimentos para o processo do fazer a estratégia. Neste meio de hospedagem 

os gerentes estudados, apesar de indicarem a relevância dos procedimentos formais para a 

consecução da estratégia, defendem que é fundamental aprender a adaptar estes 

procedimentos ao contexto do negócio. Neste sentido, as experiências profissionais anteriores 

destes gerentes em empresas de redes hoteleiras parecem ter influenciado o reconhecimento 

da utilidade das normas e procedimentos para a execução da estratégia. 

Por outro lado, nos outros dois casos estudados – Pousada do Amparo e Marolinda – 

os gerentes não defendem a utilização de um planejamento estratégico formal. Neste sentido, 

percebe-se que o manual não consegue descrever tudo o que acontece no dia-a-dia das 

organizações. Existem outras práticas que podem estar inseridas nas comunidades de prática 

(LAVE;WENGER, 1991) e que não satisfatoriamente representadas nos documentos escritos. 

Segundo Jarzabkowski (2005) no processo do fazer a estratégia são articulados dois 

fluxos principais: os procedimentos administrativos formais e as interações face a face. 

Conforme discutido anteriormente, os resultados deste estudo ratificam que as interações face 

a face (neste estudo denominado de “interação com múltiplos atores”) são fundamentais para 

o gerente aprender a estrategiar tendo sido apontada pelos gerentes nos três casos estudados. 
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Já os procedimentos administrativos formais não foram identificados no caso da Pousada do 

Amparo e nem no Marolinda Cult Hotel como centrais para a execução da estratégia.  

Além disso, os gerentes de dois casos estudados – a Pousada do Amparo e o 

Marolinda Cult Hotel – afirmam aprender por meio da observação do contexto. No primeiro 

caso percebe-se que os gerentes aprendem a estrategiar avaliando as ameaças e oportunidades 

do ambiente externo (tanto a conjuntura econômica quanto as demandas do mercado) e as 

suas forças e fraquezas internas ainda que isto não seja formalizado por meio de um 

planejamento estratégico.  

No caso Marolinda o diretor relata que o surgimento da idéia da implantação de cult 

hotel se deu em função da recente crise na hotelaria pernambucana. Assim, a partir da 

observação das oportunidades e ameaças nos momentos de instabilidade da conjuntura 

econômica é que os gerentes buscam inovar. Os gerentes deste caso afirmam que o 

planejamento estratégico muitas vezes não é exeqüível no setor hoteleiro, defendendo que 

mais importante do que um planejamento estratégico formal é preciso aprender a se adaptar 

constantemente. 

 Diante disso, os achados deste estudo confirmam os pressupostos da escola de 

aprendizado da estratégia que defende que “as estratégias emergem quando as pessoas, 

algumas vezes atuando individualmente mas na maioria dos casos coletivamente, aprendem a 

respeito de uma situação tanto quanto a capacidade de sua organização de lidar com ela” 

(MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000, p. 134). 

Finalmente, os gerentes estudados – nos casos Marolinda e resort – aprendem a 

estrategiar solucionando problemas do cotidiano. No primeiro caso, os gerentes aprendem a 

estrategiar criando formas de conduzir o seu trabalho cotidiano de maneira eficiente, sendo 

ágeis na tomada de decisão e enfrentando os desafios do trabalho gerencial do seu setor. Além 

disso, como em ambos os casos há ausência de planejamento estratégico formal, os gerentes 
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aprendem a estrategiar solucionando os problemas no cotidiano. No caso do resort, em 

particular, as soluções para os problemas são buscadas a partir do conhecimento do gerente e 

da sua capacidade de lidar com os recursos disponíveis no contexto. 

 Diante disso, os resultados deste estudo confirmam os presssupostos da prática 

reflexiva (SCHÖN, 1987) na aprendizagem da prática estratégica pelos gerentes. Segundo a 

opinião de Schön (1987), profissionais competentes e experientes fazem uso da reflexão-na-

ação como uma parte regular de sua prática, embora eles possam vir a não verbalizar que 

estão fazendo isto. Esta forma de prática reflexiva permite aos profissionais ir além da 

aplicação rotineira de regras, fatos e procedimentos e lhes dá liberdade para incrementar seus 

trabalhos, à medida que eles criam novas maneiras de pensamento e ação sobre problemas da 

prática (SCHÖN, 1987, p. 237). Isto parece ser especialmente importante no contexto das 

empresas estudadas, sobretudo, porque os gerentes não têm o “suporte” escrito, formalizado 

da estratégia. 

Respondendo às justificas teóricas indicadas no início deste estudo apresentam-se 

algumas contribuições desta pesquisa. Primeiramente, acredita-se que este estudo pôde 

colaborar com o fortalecimento da literatura em Administração, especificamente, com o 

campo da aprendizagem organizacional e da estratégia como prática.  

Além disso, os estudos acadêmicos na área de hotelaria ainda são escassos no Brasil 

por ser uma área de estudos bastante recente. O primeiro curso de hotelaria surgiu no País 

apenas no final da década de 70 e sua expansão foi observada a partir da década de 90 

(REJOWSKI, 2001). Assim, este estudo preenche uma lacuna de estudos acadêmicos sobre o 

setor hoteleiro e, neste caso, realizado por pesquisadora com formação e experiência 

profissional na área. 

No que se refere à articulação entre aprendizagem e estratégia como prática, 

especificamente, por ser este último um tema recente e o primeiro estar em consolidação, 
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buscou-se um alinhamento com os objetivos propostos neste estudo e as respectivas agendas 

de pesquisa. Neste sentido, ao longo do desenvolvimento deste estudo, as contribuições de 

Elkjaer (2005) assim como de Antonello e Godoy (2007) foram fundamentais. A primeira 

autora mostrou pontos de interseção entre aprendizagem situada e pela experiência. As outras 

duas, por sua vez, reforçaram a idéia de estudos entre o tema “estratégia/gerente”, sugerindo 

para isto a perspectiva da prática social. Assim, acredita-se que as contribuições deste estudo 

estão alinhadas com as agendas de pesquisa da estratégia como prática assim como da 

aprendizagem organizacional. 

Ainda no que se refere às contribuições, este estudo colaborou para a consolidação dos 

estudos sobre a aprendizagem de gerentes no Brasil e, em particular, no programa de pós-

graduação no qual se insere. Desta forma, contribui-se para ampliar os achados dos trabalhos 

produzidos sobre aprendizagem de gerentes no Programa de Pós-Graduação em 

Administração (PROPAD) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).  
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6  Conclusões, implicações e recomendações 

O problema de pesquisa deste trabalho é compreender como os gerentes de meios de 

hospedagem aprendem. Para isto, utilizou-se a metodologia de estudo de caso qualitativo 

(MERRIAM, 1998). Mais precisamente, esta pesquisa é caracterizada como um estudo de 

múltiplos casos, pois foi realizada em três organizações: Pousada do Amparo, Marolinda Cult 

Hotel e em um resort, todos na Região Metropolitana do Recife. 

Tendo em vista a opção por essa abordagem metodológica, elaborou-se um estudo 

predominantemente descritivo do qual emergiram categorias analíticas que foram 

apresentadas em cada caso (MERRIAM, 1998). Em seguida, foi realizada uma análise 

cruzada dos casos utilizando-se, para isto, de displays ou quadros (MERRIAM, 1998; 

PATTON, 2002).  

Para atender ao problema de pesquisa, foram formuladas as seguintes perguntas de 

pesquisa a respeito do fenômeno investigado: 

a) Como os gerentes aprendem em seu contexto prático-social? 

b) Como os gerentes aprendem por meio de suas experiências? 

c) Como os gerentes aprendem a estrategiar? 

Quanto à estrutura deste estudo, primeiramente é apresentada a introdução na qual são 

indicados o problema e questão de pesquisa, o objetivo geral e os específicos, a relevância e 

as justificativas da pesquisa, o background da pesquisadora e a estrutura da dissertação. Em 

seguida, expõe-se a fundamentação teórico-empírica que formou o arcabouço teórico do 

estudo abrangendo aprendizagem no ambiente de trabalho, atividade profissional dos 

gerentes, aprendizagem situada, aprendizagem pela experiência e visão da estratégia como 

prática (strategy as practice). Logo após, segue-se o capítulo dos procedimentos 

metodológicos em que se retoma as perguntas de pesquisa e apresentam-se os conceitos 
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básicos, delineamento da pesquisa, seleção da amostra, coleta e análise dos dados finalizando 

com as limitações. 

O capítulo seguinte desta dissertação é composto pelos resultados do estudo, o que 

inclui a descrição densa de cada caso seguida da análise cruzada entre os casos. Logo após, no 

quinto capítulo, apresenta-se a discussão dos resultados, confrontando os dados obtidos com a 

literatura acadêmica da área, com o objetivo de construir contribuições ao campo do 

conhecimento estudado. Finalmente, nas seções a seguir são apontadas as principais 

conclusões a que se pôde chegar neste estudo a partir das perguntas de pesquisa elencadas 

anteriormente. Encerra-se este último capítulo indicando-se as implicações para a prática e 

recomendações para estudos futuros. 

6.1  Conclusões 

Nesta seção estão apresentadas as conclusões da pesquisa. Explica-se que as 

conclusões apresentadas correspondem, respectivamente, ao primeiro, segundo e terceiro 

objetivos específicos. Desta forma, busca-se deixar claro para o leitor uma síntese dos 

achados desta pesquisa. 

1) No contexto prático-social os gerentes de meios de hospedagem aprendem 

interagindo com outros profissionais e observando as preferências dos hóspedes. As 

interações mais marcantes para a aprendizagem dos gerentes ocorrem com profissionais mais 

experientes e com os subordinados. 

Por meio deste estudo pôde-se chegar à conclusão que no contexto prático-social o 

aspecto mais importante para a aprendizagem dos gerentes é a interação com outros 

profissionais. Dentro deste grupo denominado de “outros profissionais” as relações 

aconteceram entre os gerentes e os profissionais mais experientes, subordinados e pares – 

destacando-se que com os pares foi observado apenas no caso do resort. No caso da Pousada 



   

 

185 

do Amparo os gerentes defendem que também aprendem observando as preferências dos 

hóspedes. 

No que se refere à interação com os gerentes mais experientes percebe-se, conforme 

detalhado no Quadro 5, que os gerentes aprendem interagindo com diferentes atores.  Estas 

interações podem acontecer entre os gerentes ou diretores (proprietários da Pousada do 

Amparo e do Marolinda) e consultores; entre os gerentes e superiores (proprietários ou 

gerentes de nível mais elevado na organização); entre os gerentes e a diretoria; entre diretor e 

outros hoteleiros e, finalmente, entre os gerentes e outros gerentes de diferentes redes 

hoteleiras.  

No que tange à interação com os subordinados, os gerentes aprendem sobre aspectos 

fundamentais para a plena execução do seu trabalho gerencial. Ao interagirem com os 

subordinados os gerentes aprendem a se comunicar com pessoas de diferentes níveis de 

escolaridade e renda que têm uma “realidade” bastante discrepante frente ao ambiente do 

hotel. Além disso, por meio desta relação os gerentes conseguem perceber problemas na 

operação do hotel e obter uma série de informações para a tomada de decisão.  

No entanto, percebeu-se que a interação com os subordinados tem outros 

desdobramentos, pois, por meio dela, é que os gerentes conseguem se legitimar entre os 

subordinados. Ganhar legitimidade significa, em outras palavras, ganhar o respeito e 

conseguir maior comprometimento por parte dos subordinados. Neste sentido, os gerentes, 

nos três casos estudados, legitimam-se de duas formas: pela relação de confiança e pelo 

conhecimento da prática profissional.  

No que se refere à primeira forma de legitimação (pela relação de confiança), 

observou-se que, os gerentes aprendem a construir esta relação de diferentes formas 

(conforme detalhado no Quadro 6). De um modo geral esta relação é construída por uma 

relação mais humana, informal e que demonstre uma preocupação do gerente com o estado 
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emocional do funcionário além de comunicações claras. A construção desta relação pode, por 

sua vez, ser sintetizada por duas ações: respeitar os funcionários e aprender a gerenciar e 

motivar pessoas. 

Quanto à segunda forma de legitimação – pelo conhecimento da prática profissional – 

identificou-se como ponto em comum nos três casos que, primeiramente, os gerentes 

precisam atuar em cargos operacionais antes de assumir a gerência para ganhar o respeito dos 

funcionários (ver Quadro 7). Segundo, no caso do Marolinda e do resort, as análises indicam 

que os gerentes também precisam executar algumas atividades operacionais – mesmo que 

ocupando cargos gerenciais – a fim de demonstrar o domínio da parte operacional e, por 

conseguinte, se legitimarem entre os subordinados. 

A terceira e última interação ocorre entre os gerentes e os pares, tendo emergido 

apenas no caso do resort. Com os pares, os gerentes do resort buscam aprender sobre três 

questões: (a) compreender melhor o contexto; (b) trocar experiências em busca da resolução 

de problemas e (c) estabelecer uma rede de relacionamentos que proporcionem fontes de 

informação. 

Finalmente, os gerentes aprendem em seu contexto prático-social observando as 

preferências dos hóspedes, categoria que foi evidenciada apenas na Pousada do Amparo. 

Possivelmente isto acontece porque a Pousada do Amparo é considerada um hotel de charme 

e neste tipo de meio de hospedagem um dos aspectos centrais é a personalização dos serviços. 

Assim, neste contexto, parece ser fundamental para os gerentes aprenderem por meio da 

observação das preferências dos hóspedes.  

2) Os gerentes de meios de hospedagem aprendem por meio de suas experiências de 

três maneiras: por meio de experiências profissionais anteriores, experiências de vida pessoal 

e refletindo sobre as suas experiências.  
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A partir dos resultados e discussões apresentadas neste estudo, pôde-se concluir que os 

gerentes, nos três casos estudados, aprendem por meio das experiências profissionais 

anteriores, experiências de vida pessoal e refletindo sobre as suas experiências. Em função ds 

experiências marcantes citadas pelos gerentes terem sido diferentes entre si e por resultarem 

em diferentes aprendizagens, serão apresentados a seguir as principais conclusões. 

No que se refere às experiências profissionais anteriores, percebeu-se que estas 

ocorreram em diferentes contextos (conforme detalhado no Quadro 8). Como pôde ser 

observado no capítulo de resultados, os gerentes aprenderam por meio de experiências de 

trabalho anteriores em funções operacionais; em cargos gerenciais; no setor industrial; em 

associações e órgãos de captação de eventos; atuando em hotéis que apresentaram situações 

inesperadas – hotel boutique e resort com dificuldade de mão-de-obra qualificada – e na 

implantação de hotéis. 

Como resultado das experiências profissionais apresentadas os gerentes aprenderam a 

dominar a prática profissional (operação do hotel), a utilizar ferramentas gerenciais e a 

exercitar a habilidade de negociação. Além disso, os gerentes aprenderam a relacionar-se com 

pessoas de diferentes níveis hierárquicos, a dominar questões técnicas da sua área de atuação, 

além de estabelecerem redes de relacionamentos e compreender melhor o contexto hoteleiro. 

Finalmente, os gerentes aprenderam por meio das experiências profissionais anteriores a criar 

serviços inovadores, a treinar mão-de-obra de população indígena e a ter uma visão mais 

global da operação de hotéis. 

Quanto às experiências de vida pessoal, os gerentes dos três casos defenderam a 

relação entre estas vivências e a sua atuação profissional, indicando diferentes experiências 

marcantes (conforme Quadro 10). Os gerentes da Pousada do Amparo, por exemplo, 

indicaram a experiência de viajar – para conhecer outras pousadas de charme e “colocar-se” 
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no lugar do hóspede – e a educação familiar que contribui para a habilidade de tratar bem as 

pessoas.  

Já no Marolinda os gerentes apontaram a convivência com familiares que, por 

representarem modelos, ensinaram os gerentes a valorizarem a dedicação ao trabalho e a 

terem postura mais amigável com os funcionários. No caso do resort, por sua vez, os gerentes 

indicaram a experiência de terem morado, sozinhos e ainda jovens, em diferentes locais, o que 

colaborou para os gerentes aprenderem a ter maior capacidade de adaptação e a serem mais 

resistentes. Por fim, os gerentes deste caso apontam a convivência com familiares que os 

ensinaram a serem mais perseverantes.  

Finalmente, os gerentes de meios de hospedagem aprendem refletindo sobre suas 

experiências. Estas, por sua vez, podem acontecer em duas situações: dentro ou fora do 

ambiente de trabalho (conforme indicado no Quadro 11). Dentro do ambiente de trabalho – 

onde ocorre a reflexão-na-ação – os gerentes aprendem refletindo a partir de diferentes 

demandas: pela necessidade de inovar, de incrementar vendas ou de atender os subordinados; 

solicitações dos hóspedes; problemas com prestadores de serviços e lidando com situações 

atuais a partir de experiências anteriores.    

Já quando estão fora do ambiente de trabalho, os gerentes defendem que conseguem 

refletir melhor. Segundo eles, o ambiente agitado e marcado por interrupções dentro do hotel 

não oferece oportunidade para a reflexão mais aprofundada. Assim, fora do ambiente de 

trabalho os gerentes refletem a partir de feedbacks negativos, de problemas que geram maior 

impacto nos resultados da organização (tanto na operação quanto no custo) e erros na 

execução do trabalho. 

3) Os gerentes de meios de hospedagem aprendem a estrategiar, sobretudo, 

interagindo com múltiplos atores e legitimando-se entre os funcionários. Além disso, 
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aprendem a praticar a estratégia observando o contexto, solucionando problemas do cotidiano 

e criando normas e procedimentos. 

Por meio deste estudo, pôde-se concluir que os gerentes aprendem a estrategiar, no 

contexto dos meios de hospedagem estudados, principalmente, interagindo com múltiplos 

atores e legitimando-se entre os funcionários, o que ocorreu nos três casos. Além disso, os 

gerentes aprendem a estrategiar observando o contexto, solucionando problemas do cotidiano 

e criando normas e procedimentos, ressaltando que esta última categoria emergiu apenas no 

caso do resort (ver Quadro 12). 

Primeiramente, os gerentes dos três casos estudados aprendem a estrategiar 

interagindo com múltiplos atores. Percebeu-se que, na ausência de um planejamento 

estratégico formal (identificado nos três casos) os gerentes aprendem a colocar a estratégia em 

prática por meio das interações que estabelecem com a diretoria; com parceiros, clientes e 

fornecedores; subordinados e, finalmente, com consultores e outros hoteleiros, conforme 

detalhado no Quadro 13. 

Segundo, os gerentes dos três casos estudados aprendem a estrategiar legitimando-se 

entre os funcionários. Sendo assim, independentemente do porte do negócio – pousada, hotel 

executivo ou resort – os gerentes aprendem que para que os seus objetivos e os da 

organização sejam implementados é necessário saber legitimar-se entre os funcionários, seja 

pela criação de uma relação de confiança seja pelo conhecimento da prática profissional. 

Terceiro, percebe-se que os gerentes de dois casos, Pousada do Amparo e Marolinda, 

também apontam que aprendem a estrategiar observando o contexto. No caso da Pousada do 

Amparo decisões como a ampliação da pousada e o próprio início da pousada (como locação 

de espaço no Carnaval) aconteceram pela observação do ambiente interno e externo da 

organização pelos seus proprietários. Já no Marolinda os gerentes buscam observar o 

ambiente externo da organização no que diz respeito à conjuntura econômica e às 
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características do mercado hoteleiro para implementar novas estratégias, podendo-se destacar 

a mudança para o conceito de cult hotel.  

 Quarto, conforme apresentado no Quadro 12, os gerentes dos casos Marolinda e do 

resort aprendem a estrategiar solucionando problemas do cotidiano. No primeiro caso pode-se 

destacar que para a gerente de vendas estrategiar é aprender a lidar diariamente com o 

gerenciamento das tarifas (preços de venda) do hotel. Já no caso do resort os gerentes 

aprendem a estrategiar solucionando problemas do cotidiano, sobretudo porque não contam 

com um planejamento estratégico formal. Por isso, precisam criar maneiras de organizar suas 

previsões orçamentárias e rotinas de trabalho de forma a enfrentar os problemas diários do 

hotel. 

Finalmente, os gerentes do caso resort aprendem a estrategiar criando normas e 

procedimentos. Para os gerentes deste caso é importante que se saiba como implementar a 

estratégia por meio normas e procedimentos exeqüíveis e que colaborem para o controle e 

operação do negócio. No entanto, para isso o gerente também precisa aprender a adaptar estas 

regras ao contexto de cada organização. Vale destacar que as experiências anteriores dos 

gerentes – em redes hoteleiras – parecem ter influenciado de forma marcante esta 

aprendizagem sobre a importância de normas e procedimentos para a estratégia.   

6.2  Implicações para a prática 

Buscando responder ao que foi apresentado nas justificativas para a prática – no 

capítulo de introdução – indica-se, nesta seção, as contribuições dos achados deste estudo para 

os diferentes stakeholders. Entende-se que os grupos de interessados nos resultados deste 

estudo podem ser formados por: a) gerentes de meios de hospedagem; b) futuros gerentes 

(estudantes e profissionais do setor hoteleiro) e c) profissionais que atuam na formação de 

gerentes. 
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Quanto aos gerentes de meios de hospedagem advoga-se que a partir dos achados 

apresentados neste estudo, estes profissionais podem refletir sobre certas práticas que muitas 

vezes não são percebidas como centrais para a aprendizagem. Conforme indicado na 

fundamentação teórica, a concepção mais comum de aprendizagem volta-se freqüentemente a 

momentos formais como ler um livro ou participar de um curso ou treinamento. Ainda que 

não se negue que estas formas de aprendizagem tenham a sua importância, este estudo 

enfatiza a relevância dos aspectos sociais e da experiência para a aprendizagem.  

Ao estudar como os gerentes aprendem no contexto prático-social, pôde-se perceber 

que o aspecto relacional é fundamental para a aprendizagem dos gerentes. Assim, acredita-se 

que os gerentes de meios de hospedagem podem valorizar mais a aprendizagem que ocorre no 

ambiente de trabalho. No contexto prático-social, os gerentes aprendem interagindo com 

outros profissionais, principalmente, com gerentes mais experientes e com os subordinados. 

Diante disso, os gerentes podem refletir sobre a importância de valorizar seus relacionamentos 

com diferentes atores tanto internos quanto externos à organização.  

Além disso, ao compreender como os gerentes aprendem por meio de suas 

experiências os gerentes podem refletir sobre diferentes aspectos da sua aprendizagem. As 

experiências profissionais anteriores, por exemplo, além de oferecerem ricas oportunidades de 

aprendizagem, contribuem para a valorização do profissional no mercado hoteleiro – 

especialmente por parte das redes hoteleiras que consideram a larga experiência como critério 

fundamental para contratação de gerentes. Além disso, aspectos que, comumente, podem não 

ser tão valorizados pelos gerentes, tais como as experiências de vida pessoal e a reflexão 

sobre as experiências, podem ser observadas com um outro olhar pelos gerentes. 

Finalmente, para o grupo de gerentes de meios de hospedagem, pode-se esclarecer que 

aprender a estrategiar está relacionado não apenas a questões formais. Ao contrário, os 

resultados deste estudo indicam que o aspecto relacional pode ser fundamental para o gerente 
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colocar a estratégia em prática. Portanto, os gerentes podem valorizar mais a interação com 

múltiplos atores e a legitimação entre os funcionários para a implementação exitosa das 

estratégias organizacionais. 

No que se refere aos futuros gerentes deste setor, considera-se neste grupo os 

estudantes – sobretudo de cursos de turismo, hotelaria e administração – além de profissionais 

dos meios de hospedagem que almejam o cargo gerencial. Para eles, entender como os 

gerentes de meios de hospedagem aprendem – no contexto prático-social e por meio das 

experiências – pode ajudá-los a identificar quais caminhos devem seguir para o seu 

crescimento pessoal e profissional. Assim, estes futuros gerentes podem perceber que a 

formação profissional obtida nos ambientes de educação formal pode oferecer importantes 

elementos para carreira profissional, mas deve ser complementada com experiências 

vivenciadas no dia-a-dia do trabalho.  

Quanto àqueles que atuam na formação profissional de gerentes, consideram-se os 

professores e os profissionais de recursos humanos. No que se refere aos professores – 

sobretudo dos cursos de turismo, hotelaria e administração – os resultados deste estudo podem 

ajudá-los a indicar aos seus alunos que as experiências profissionais dentro das organizações 

podem ser importantes fontes de aprendizagem. Além disso, ao entender a aprendizagem no 

ambiente profissional como parte integrante da formação dos estudantes, os educadores – em 

especial, os que estão na função de coordenação – podem valorizar, de forma acentuada, os 

estágios e práticas dos alunos dentro das organizações. 

No que tange aos profissionais de recursos humanos, pôde-se por meio dos resultados 

deste estudo esclarecer a importância da aprendizagem no contexto prático-social. Sendo 

assim, estes gerentes podem refletir sobre a utilização de forma mais intensa de práticas tais 

como a mentoria, o treinamento cruzado (cross-training), dentre outras que valorizem os 

processos de interação. Na primeira, a questão relacional – destacada neste estudo – entre o 



   

 

193 

mentor e o mentorado é fundamental para a aprendizagem e acontece dentro do contexto 

prático-social. Na segunda, técnica já utilizada por redes hoteleiras, os funcionários podem 

aprender outras funções atuando dentro da própria organização, em outros setores que não 

seja o seu atual, realizando uma espécie de “estágio interno”. Assim, os profissionais e futuros 

gerentes podem aprender inseridos nas práticas cotidianas. 

6.3  Recomendações para estudos futuros 

A investigação aqui apresentada mostrou algumas conclusões a respeito da 

aprendizagem dos gerentes de meios de hospedagem, todavia, há o reconhecimento de que 

podem ser desenvolvidos outros estudos futuramente. Desta forma, algumas questões podem 

ser aprofundadas, colaborando para o desenvolvimento da literatura acadêmica da área e para 

a consolidação do corpo de conhecimento, especialmente, da aprendizagem de gerentes e da 

estratégia como prática. Em síntese, para os estudos futuros são feitas algumas 

recomendações: 

• Realizar estudos em outros campos empíricos a fim de verificar se os 

resultados encontrados se confirmam em outros contextos; 

• Desenvolver estudos em que se investigue a influência das micro-práticas dos 

gerentes nos resultados estratégicos da organização; 

• Elaborar estudos que se aprofundem na descrição e análise das ações e 

interações dos gerentes utilizando-se métodos etnográficos; 

• Realizar estudos em outras empresas hoteleiras de grande porte – como as 

redes hoteleiras – para observar a influência da estrutura organizacional nas 

formas de aprendizagem dos gerentes. 
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APÊNDICE A – Carta de apresentação enviada aos 
participantes 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL DE PERNAMBUCO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
 

Recife, 12 de julho de 2007 
 
Prezado [nome do gerente], 
 

A mestranda Juliana Maria de Oliveira Leal Didier, minha orientanda, está 
realizando sua dissertação de mestrado sobre a aprendizagem de gerentes hoteleiros pelo 
Programa de Pós-graduação em Administração da Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE). Esta pesquisa tem como objetivo compreender aspectos da aprendizagem dos 
gerentes de meios de hospedagem e a relação desta aprendizagem com a estratégia das 
organizações. O referencial teórico do estudo toma como base a aprendizagem que se dá no 
contexto de trabalho e pelas experiências dos indivíduos assim como a estratégia vista como o 
resultado da prática (ações e interações) dos indivíduos nas organizações. Trata-se de um 
estudo qualitativo e, portanto, pretende conhecer o fenômeno a partir da ótica dos 
pesquisados. 

Para isto, na fase de coleta de dados, pretende-se realizar entrevistas com cada um 
dos gerentes departamentais com duração de cerca de 60 minutos. Cada entrevista realizada 
será transcrita e submetida à apreciação do respondente posteriormente. Vale ressaltar que 
todas as informações obtidas serão confidenciais. Em momento posterior, está prevista a 
realização de um workshop com os gerentes a fim de dar um feedback da fase inicial da 
pesquisa assim como realizar discussões em grupo que contribuam para enriquecer a coleta de 
dados. 

Ressalte-se a possibilidade de, com base nos resultados a serem obtidos nesta 
pesquisa, alguns artigos acadêmicos serem elaborados e publicados, posteriormente, em anais 
de eventos científicos e/ou periódicos especializados da área.  

A fim de viabilizar a consecução da pesquisa, solicito a participação dos gerentes de 
sua organização – [nome do meio de hospedagem] – na fase de coleta de dados. Durante o 
período de análise dos dados, destaco a possibilidade de Juliana Maria de Oliveira Leal Didier 
precisar esclarecer ou aprofundar alguns pontos das entrevistas concedidas.  

Agradecendo antecipadamente a atenção de V. Sa., despeço-me, 
 
Atenciosamente 

 
                                  Prof. Eduardo de Aquino Lucena, Dr. 

                               Professor Adjunto do Depto. de Ciências Administrativas/UFPE 
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APÊNDICE B – Roteiro de Entrevista 

 
OBJETIVO GERAL: compreender como os gerentes de meios de hospedagem aprendem. 

 
• Faça um breve histórico de sua carreira profissional 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
A. Entender como os gerentes aprendem em seu contexto prático-social; 
B. Compreender como os gerentes aprendem por meio de suas experiências; 
C. Descrever como os gerentes aprendem a estrategiar. 

 
QUESTÕES PARA ALCANÇAR OS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1) Entender como os gerentes aprendem em seu contexto prático-social 

a) Qual o papel que o(a) senhor (a) atribui às experiências da vida cotidiana, no ambiente 
de trabalho, para o seu aprendizado como gerente? (LAVE; WENGER, 1991; 
GHERARDI; NICOLINI; ODELLA, 1998) 

b) Qual a importância do feedback (positivo ou negativo) dos seus colegas de trabalho 
(pares) para a sua aprendizagem? (LAVE; WENGER, 1991) 

c) Qual a contribuição dos gerentes mais experientes para o desenvolvimento 
profissional de sua carreira? (LAVE; WENGER, 1991) 

d) A partir da sua experiência profissional como gerente, descreva a partir de que 
momento você sentiu que era respeitado pelo grupo (superiores, pares e 
subordinados)? (LAVE; WENGER, 1991) 

e) Qual importância o(a) senhor(a) atribui aos relacionamentos interpessoais para a sua 
aprendizagem? (LAVE; WENGER, 1991) 

f) Dentro do seu ambiente de trabalho atual existe alguma forma de encontro freqüente 
entre os membros (formal e/ou informal)? Se sim, que tipo de interação existe entre 
vocês? (LAVE; WENGER, 1991) 

g) Qual a importância destes encontros para a sua aprendizagem, como gerente? (LAVE; 
WENGER, 1991; GHERARDI;NICOLINI; ODELLA, 1998) 
 

2) Compreender como os gerentes aprendem por meio de suas experiências  
a) O(a) senhor(a) poderia indicar quais foram as experiências mais marcantes ao longo 

de sua carreira profissional? (LA PARO, 1991; CSEH, 1998) 
b) Como o(a) senhor(a) percebe a relação das suas experiências anteriores – de sua vida 

pessoal e profissional – para o conhecimento que detém, hoje, como gerente? 
(MILLER; BOUD, 1996; BOUD; COHEN; WALKER, 1993; JARVIS, 1997,  2006) 

c) Como o(a) senhor(a) percebe a influência do seu contexto de trabalho atual para a sua 
aprendizagem? (DEWEY, 1938; COHEN; WALKER, 1993; JARVIS, 1997, 2006) 

d) O que o(a) senhor(a) acredita que favorece a sua aprendizagem? (DEWEY, 1938; 
JARVIS, 1987, 2006; COHEN; WALKER, 1993) 

e) E o que o(a) senhor(a) acredita que dificulta a sua aprendizagem? (DEWEY, 1938; 
JARVIS, 1987, 2006; COHEN; WALKER, 1993) 
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f) Ao longo de sua carreira, o(a) senhor(a) já obteve novas idéias e opiniões refletindo 
sobre suas experiências? Descreva algum(ns) exemplo(s). (SCHÖN, 1983, 2000; 
KOLB, 1984; JARVIS, 1987) 

g) Como acontece a reflexão sobre as suas experiências: em um momento separado do 
cotidiano ou “mistura-se” à sua prática cotidiana? O (a) senhor(a) poderia descrever 
um exemplo? (SCHÖN, 1983, 2000; KOLB, 1984; JARVIS, 1987) 

h) Quando o(a) senhor(a) percebe que não tem determinado conhecimento para resolver 
um problema, o que costuma fazer? (JARVIS, 1987) 
 

3) Descrever como os gerentes aprendem a estrategiar 
a) Como o(a) senhor(a) percebe a influência das experiências vivenciadas no dia-a-dia da 

organização e a tomada de decisões estratégicas na organização? (LAVE; WENGER, 
1991; JONHSON et al, 2003) 

b) Como o(a) senhor(a) percebe a relação entre a aprendizagem que ocorre dentro dos 
grupos (formais e/ou informais) da organização e as decisões de médio e longo prazo? 
(LAVE; WENGER, 1991; JONHSON et al, 2003; JARZABKOWSKI, 2005; 
JARZABKOWSKI et al, 2006) 

c) Ao logo da sua carreira, como o(a) senhor(a) aprendeu a persuadir seus subordinados a 
seguirem os objetivos da organização?   

d) Qual importância o(a) senhor(a) atribui à participação dos gerentes departamentais na 
tomada de decisões estratégicas? O(a) senhor(a) poderia dar um exemplo? (LAVE; 
WENGER, 1991; JARZABKOWSKI, 2005; JARZABKOWSKI et al, 2006) 

e) Quais os procedimentos utilizados para estabelecer a estratégia na organização? 
(JARZABKOWSKI, 2005) 

f) No seu cotidiano, o que o senhor considera que é “fazer” a estratégia? 
(JARZABKOWSKI, 2005) 

g) O(a) senhor (a) acredita que as normas e regulamentos podem limitar ou colaborar a 
aprendizagem de coisas novas? (JARZABKOWSKI, 2005) 
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APÊNDICE C – Formulário de informações básicas do(a) 
gerente 

 
1. Nome: ____________________________________________   Data: ___/___/___/ 

2. Idade: _______ 

3. Gênero: [   ] masculino    [    ] feminino 

4. Meio de hospedagem no qual trabalha: ____________________________________ 

5. Tempo que atua nesta empresa: _______________ 

6. Cargo atual: _____________________________________ 

7. Tempo que ocupa no cargo atual: _____________ 

8. Formação: _______________________________________ 

9. Tempo de experiência em outras posições gerenciais dentro da empresa: _________ 

10. Tempo de experiência como gerente (incluindo outras empresas): ____________ 

11. Número de pessoas que gerencia: _____________ 

 

Obs.: No caso do gerente geral ou proprietário: 

• Como gostaria que a empresa fosse chamada: ________________________ 
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APÊNDICE D – Fotos da Pousada do Amparo 

 

 

 
 
Foto 1: Fachada da Pousada do Amparo 
Fonte: imagens tiradas pela pesquisadora. 

 
 
 
 
 

 

 
 
Foto 2: Piscina da Pousada do Amparo 
Fonte: imagens tiradas pela pesquisadora. 
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Foto 3: Apartamento (unidade habitacional) 
Fonte: imagens tiradas pela pesquisadora. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Foto 4: Restaurante Flor do Côco 
Fonte: imagens tiradas pela pesquisadora. 
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ANEXO A – Newsletter do Marolinda Cult Hotel 
(CultNews) 
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ANEXO B – Fotos do Marolinda Cult Hotel 

 

 

Foto 1: Fachada do Marolinda Cult Hotel 
Fonte: arquivo digital do hotel 

 

 

 

 

 Foto 2: Piscina do Marolinda Cult Hotel 
 Fonte: arquivo digital do hotel 
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Foto 3: Unidade Habitacional do Marolinda Cult Hotel 
Fonte: arquivo digital do hotel 

 

 

 

 
 

 

Foto 4: Lobby do Marolinda Cult Hotel 
Fonte: arquivo digital do hotel 
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ANEXO C – E-mail informativo sobre inovações do 
Marolinda Cult Hotel 

CULT HOTEL  
Cultura como Estratégia 

O MarOlinda Hotel identificou pontos fracos e fortes de seu mercado, 
definiu ameaças e oportunidades e diferenciou sua oferta. Um hotel de porte 
médio, o MarOlinda Residence (Boa Viagem – Recife – Pernambuco - Brasil), 
localizado numa cidade onde o turismo de negócios é mais articulado que o de 
lazer, sentiu a necessidade de redefinir a identidade de seu negócio. Ao definir a 
estratégia para combater este cenário, buscou inovar. Dimensionou sua 
capacidade financeira e de relacionamento, avaliou seu conhecimento sobre o 
assunto e apostou numa tendência: O interesse do público-alvo por atividades 
culturais; executivos e empresários oriundos dos centros econômicos, dispostos 
a “consumir” cultura, motivados por hábito, preferência, “válvula de escape” 
ou conveniência empresarial. Há 11 meses, “nasceu” o MarOlinda Cult Hotel, 
especializado em cultura. Na entrada, disponível um guia que identifica 270 
obras (quadros e esculturas de artistas pernambucanos) ao longo dos 7 
andares. Pode-se escolher um quarto com obras do artista preferido. Como 
alternativa para passeio, cinquenta roteiros valorizando a cultura no estado. Na 
cobertura, o projeto Livre Saber, cursos sobre música, cinema, filosofia, 
comportamento e biblioteca para hóspedes.Cult Spa com Ofurô, bica relaxante, 
internet de alta velocidade e wi-fi em todas as dependências A transformação 
não acabou, mas os resultados são animadores.  

www.marolinda.com.br 

marolinda@marolinda.com.br 

Av.Conselheiro Aguiar, 755, B.Viagem, Recife, Pernambuco, Brasil.  

CEP – 51011 – 031.  

55-81-33255200 


