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Resumo 

O objetivo central deste trabalho foi compreender aspectos da aprendizagem dos gerentes 

hoteleiros pela ótica de abordagens que enfatizam os relacionamentos sociais. Para tal, foram 

analisados dois casos, o Hotel Negócios e o Hotel Lazer. Certas perguntas de pesquisa, 

relacionadas à aprendizagem dos participantes durante suas carreiras profissionais, 

direcionaram o desenvolvimento desta investigação: a) como os respondentes se tornaram 

gerentes? b) como os gerentes têm aprendido por intermédio dos relacionamentos 

interpessoais no ambiente de trabalho? c) qual a classificação dos relacionamentos 

encontrados? Utilizou-se uma fundamentação teórica que abarca assuntos como aprendizagem 

situada e aprendizagem por meio de relacionamentos. Nos casos selecionados, houve a 

seleção de seis gerentes em cada hotel, em que o intuito foi buscar o entendimento do 

fenômeno estudado a partir dos próprios respondentes. A análise dos dados aconteceu em dois 

níveis, a análise dentro de cada caso e a análise cruzada entre eles, objetivando-se verificar as 

similaridades e diferenças entre ambos. A partir dos dados obtidos, conclui-se que: 1) O 

contexto do trabalhou influenciou os processos por meio dos quais os respondentes tornaram-

se gerentes; 2) Os respondentes desenvolveram conhecimentos relacionados à gestão ao 

trabalharem nos diferentes setores da empresa; 3) Os participantes desenvolveram habilidades 

que colaboraram para o progresso profissional por meio da aquisição de experiência e 

conhecimentos ao colocarem “a mão na massa”; 4) Os respondentes foram capazes de 

aprender, por meio dos relacionamentos estabelecidos, ao obterem orientação e ao observarem 

seus superiores; 5) Os relacionamentos interpessoais forneceram apoio para que os 

participantes fossem capazes de se desenvolver emocionalmente e profissionalmente. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem de Gerentes hoteleiros. Aprendizagem situada. Aprendizagem 

por meio de relacionamentos. Tipos de relacionamentos. 



Abstract 

The central objective of this work was to understand aspects of the learning of the hotel’s 

managers by means of boardings that emphasize the social relationships, for such had been 

analyzed two cases, the Hotel Negócios and the Hotel Lazer. Certain questions of research, 

related the learning of the participants during their profissioanis careers, had directed the 

development of this inquiry: how the respondents become managers?  b) how the managers 

has learned through the interpersonal relationships in the work environment?  c) what is the 

classification of the encountered relationships?  The fundamentals of this research included 

theoretical subjects as and interpersonal relationship.  It was realized a study of two cases, 

where it had the selection of six managers in each case that, where intention was to search the 

agreement of the phenomenon studied from the perspectives of the respondents.  The analysis 

of the data happened in two levels, the analysis inside of each in case and the analysis crossed 

between them, objectifying itself to verify the similarities and differences between both.  

From the gotten data, one concludes that:  1) there is the influence of the context of the 

companies on the how the managers learn;  2) the respondents had reached to the management 

in the hotels acting in different sectors of the company;  3) the participants developing 

abilities by means of the acquisition of experience and knowledge when placing "the hand in 

the job" that helped in professional progress;  4) the interpersonal relationships had 

collaborated with the learning of the respondents when they get orientation and get looking 

yours superiors;  5) the interpersonal relationships had supplied support so that the 

participants were capable of developing emotionally and professionally.   

 

Words-key: Hotel’s managers learning. Situated learning. Learning by means of relationships. 

Types of relationships.  
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1 Introdução 

 

A aprendizagem é uma temática que, apesar de aparecer recentemente na área 

acadêmica, é bastante antiga. Ela surgiu com a própria humanidade e tem suas repercussões 

na capacidade de pensar, de questionar, de crescer e de transformar o ambiente ao seu redor, 

característica própria das criaturas humanas. Perguntas têm acompanhado a humanidade, tais 

como: de onde os homens vieram? Para onde eles irão? O que é o sol? O que é a terra? O que 

existe depois da morte? O que é Deus? O exercício de procurar respostas para os 

questionamentos proporcionou as grandes descobertas nos séculos passados nas diversas áreas 

de conhecimento, como a matemática, a física, a química, a literatura, entre outras. 

Logo, percebe-se que a aprendizagem é algo intrínseco e ligado à história de 

desenvolvimento dos homens. Este desenvolvimento está muito conectado com os 

acontecimentos e a realidade das fases em que o homem tem passado ao longo dos tempos. 

Hoje, o mundo enfrenta uma realidade extremamente dinâmica e que influencia grande parte 

dos países, inclusive o Brasil.   

O contexto atual dos negócios no mundo caracteriza-se por um processo permanente 

de mudança. Neste novo ambiente, do qual as organizações fazem parte, as constantes 

inovações tecnológicas, a competição acirrada e a globalização são fenômenos que coexistem 

(EASTHERBY-SMITH; SNELL; GHERARDI, 1998). As empresas necessitam se adaptar e 

estabelecer novos patamares de competitividade. 

Nesta competição, que não se dá apenas via preços, o mais importante não é apenas ter 

acesso à informação ou possuir um conjunto de capacidades, mas, fundamentalmente, ser 

capaz de adquirir novas habilidades e conhecimentos. Isso se traduz na aptidão para aprender 
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e para transformar o aprendizado em fator competitivo. Ou seja, na possibilidade de constante 

reconstrução das habilidades dos indivíduos e das competências tecnológicas e 

organizacionais da empresa (LUNDVALL; BORRÁS, 1998). O aprendizado é importante 

tanto para se adaptar às rápidas mudanças nos mercados e nas condições técnicas, como 

também para gerar inovações em produtos, processos e em formas organizacionais. 

Argumenta-se que o conhecimento é o principal recurso e a aprendizagem, o processo 

central desta fase. Assim, na economia baseada no conhecimento, a preocupação com o 

processo de aprendizagem se torna ainda mais crucial, tanto que alguns autores denominam o 

atual período, mais precisamente, como da economia baseada na aprendizagem (LUNDVAL; 

BORRÁS, 1998; CASSIOLATO; LASTRES, 1999). 

Levando-se em consideração esta realidade, as empresas não conseguem estabelecer 

práticas duradouras. Elas necessitam inventar novos processos e novas tecnologias, em outras 

palavras, elas necessitam aprender novas maneiras de fazer as coisas (EASTHERBY-SMITH; 

SNELL; GHERARDI, 1998, p.260). Esta habilidade das empresas de aprender, em ambientes 

cada vez mais dinâmicos, foi bastante destacada, por importantes autores da área de 

administração, como fator necessário ao sucesso (STASZ, 2001). 

Devido às complexidades cada vez maiores no ambiente de trabalho, torna-se 

impossível que apenas um indivíduo domine todo o conhecimento referente a uma 

determinada área dentro de uma empresa. Assim, o “mito” do gerente que sabe tudo ruiu. As 

outras pessoas, os executores ou os colaboradores da gerência, têm sua responsabilidade 

aumentada diante da importância de compartilhamento de seus conhecimentos. 

Como conseqüência deste quadro, assistimos hoje a um maior achatamento dos 

organogramas das empresas que implica em um maior contato das gerências com a base de 

trabalhadores das organizações. As estruturas hierárquicas rígidas e definidas pelos gestores 

se modificam e possibilitam a criação de um vasto dispositivo de redes, de equipes 
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heterogêneas (especialidades diferentes) e de pequenos grupos. Estes grupos, em grande parte, 

se autogerenciam. Os gerentes, que em um dado momento trabalhavam “isolados”, agora 

devem estar em sintonia com seus funcionários e buscar extrair, coordenar, aprender e aplicar 

seus conhecimentos e suas melhores práticas. 

Isto posto, percebe-se que os gestores, analisados isoladamente, não possuem todo o 

conhecimento necessário para a sua atividade profissional. Estes conhecimentos estão 

distribuídos entre os indivíduos da organização (MORAES; SILVA; CUNHA, 2004). Torna-

se uma necessidade a aquisição de tais conhecimentos por meio das pessoas da empresa.  

Isto conduz à seguinte pergunta: como os gerentes aprendem com as pessoas do seu 

ambiente de trabalho? Os gerentes aprendem ao manter relacionamentos com membros da 

organização no ambiente de trabalho. Isto é corroborado por autores como Moraes, Silva e 

Cunha (2004); Lave e Wenger (1991) e Gherardi, Nicolini e Odella (1998). Estes autores 

enfatizam a natureza social da aprendizagem, apontando a importância de relacionamentos 

com indivíduos de uma comunidade e a dificuldade de se separar o aprendizado do contexto 

ou da prática em que ele ocorre.  

Esta dimensão social do processo de aprendizagem ocorre porque os indivíduos estão 

inseridos em uma realidade única de trabalho. Nessa conjuntura, à medida que as práticas 

profissionais são desenvolvidas, diversas pessoas interagem, se ajudam e compartilham seus 

conhecimentos. Verifica-se, assim, que os relacionamentos se tornam importantes para o 

processo de aprendizagem que ocorre no ambiente de trabalho. 

Os estudos de diversos pesquisadores da área da administração têm enfatizado a 

importância da aprendizagem, principalmente no âmbito das organizações (STASZ, 2001). De 

acordo com Kim (1993, p.37), as organizações aprendem por intermédio de seus membros, ou 

seja, o conhecimento é criado no nível individual para então passar ao nível organizacional. 

Verifica-se, portanto, a importância da aprendizagem no nível individual, porque é do 
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indivíduo que parte o conhecimento que se agregará à empresa. Neste trabalho, quando se 

falar sobre a aprendizagem de indivíduos, as atenções estarão voltadas para a aprendizagem 

de gerentes hoteleiros. 

Como os gerentes desempenham papéis importantes nas organizações, torna-se 

essencial compreender como foi a trajetória percorrida por esses indivíduos até à gerência e 

entender como eles adquirem seus conhecimentos por meio dos relacionamentos. De uma 

forma geral esta necessidade de aprender está presente no dia-a-dia de executivos de vários 

segmentos da economia, inclusive o da hotelaria.  

1.1 Estabelecimento do problema e do objetivo da pesquisa 

Atualmente, os hotéis estão inseridos em um ambiente dinâmico, em que as mudanças 

são constantes e ocorrem de forma rápida, surge, portanto, a necessidade de aprender. Nesta 

economia do conhecimento, a capacidade de se adaptar, de mudar é uma necessidade para a 

sobrevivência das organizações. Neste contexto, a aprendizagem dos gestores hoteleiros é 

fator determinante para o sucesso das empresas.  

Um dos motivos que colaboraram para a realização desta pesquisa foi a verificação de 

que, apesar deste assunto ser relevante, pouco se conhece a respeito da aprendizagem dos 

gerentes hoteleiros.  

O estudo sobre o fenômeno da aprendizagem dos gestores da hotelaria resultou em 

uma necessidade de investigar o processo de aprendizagem de forma mais centrada e ligada à 

atualidade. A conjuntura atual dos negócios, a era do conhecimento, leva a entender que, por 

meio dos relacionamentos, os gerentes podem acessar informações, adaptar-se e aprender 

mais facilmente com seus pares e chefes do que isolados, tornando os relacionamentos um 

meio de aprendizagem eficaz. Assim, o objetivo geral deste estudo é compreender a 
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aprendizagem dos gerentes hoteleiros pela ótica de abordagens que enfatizam os 

relacionamentos sociais. Os objetivos específicos deste trabalho são os seguintes: 

a) Compreender como os respondentes se tornaram gerentes; 

b) Compreender como os gerentes investigados têm aprendido por intermédio dos 

relacionamentos estabelecidos com outras pessoas no seu ambiente de trabalho; 

c) Criar uma classificação dos relacionamentos que contribuíram para a 

aprendizagem dos gestores investigados. 

1.2 Relevância e justificativas da pesquisa 

As abordagens acerca da aprendizagem no contexto das organizações vêm se 

esforçando para compreendê-la por meio da cultura, da política e das dimensões sociais 

(EASTERBY-SMITH ET AL., 1999, 2000). Apesar de recentes contribuições que enfatizam 

o coletivo, o relacional e a natureza situada da aprendizagem, ela ainda permanece 

relativamente pouco entendida (GHERARDI, 1999). Considerando que as pessoas são a 

unidade fundamental do processo de aprendizagem individual nas organizações, muito pouco 

se sabe sobre “como” os indivíduos adquirem conhecimentos. 

O conhecimento acerca de como os gestores aprendem é importante para o 

desenvolvimento destes profissionais, pois lhes possibilita buscar meios mais efetivos para o 

próprio crescimento.  

Uma análise mais integrada de como os indivíduos aprendem nas organizações 

proverá entendimentos valiosos sobre a questão da aprendizagem nas empresas, podendo 

colaborar com os debates existentes que ainda não chegaram a um consenso (KIM, 1993; 

RITCHER, 1998).  
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Atualmente, a dinâmica do mundo do trabalho requer que os executivos estejam em 

um processo contínuo de aprendizagem. Como os métodos e as técnicas de trabalho estão em 

constante renovação, ora de forma mais lenta, ora de forma mais rápida, os profissionais têm 

que estar sempre atualizados para que possam manter a sua empregabilidade alta, mostrando 

às empresas que são competentes e eficientes em suas atividades. Avalia-se que quanto mais o 

conhecimento sobre a aprendizagem dos gerentes for desenvolvido, mais se poderá contribuir 

para o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos essenciais para a prática das 

atividades. 

Como já foi comentado, os gerentes precisam aprender novos conhecimentos e 

habilidades necessários para conseguirem se adaptar às mudanças que surgem no seu contexto 

de trabalho. Logo, a aprendizagem é um importante fator para a sobrevivência das 

organizações. Nesta direção, Kolb (1997, p. 321) afirma que a capacidade de aprender é o que 

distingue os gerentes que são ou não são administradores de sucesso.  

Muitos fatores tornam os hotéis um campo propício para o desenvolvimento de 

estudos que tenham como foco aspectos da aprendizagem de gerentes. De acordo com Castelli 

(2001), as transformações que estão ocorrendo no setor hoteleiro exigem que os gestores 

mudem suas práticas profissionais.  

Partlow e Gregorie (1994) argumentam que, diante da complexidade da indústria do 

turismo, na qual os hotéis estão inseridos, é imperativo que os executivos desenvolvam a 

capacidade de aprender novas habilidades e conhecimentos. Este aprendizado tem grande 

influência para o sucesso no negócio da hospitalidade (BAUM, 1995). 

No caso do Brasil, a estabilização da economia, que teve início em meados de 1994, 

marcou o começo de um novo ciclo de investimentos em modernização e ampliação do 

parque hoteleiro nacional que foi viabilizado pela entrada de novos agentes no setor, como os 

fundos institucionais e as incorporadoras imobiliárias. Segundo dados do Ministério do 
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Planejamento do governo brasileiro, esses investimentos refletiram em uma maior oferta e 

melhoria dos serviços prestados na área hoteleira.  

As aplicações diretas estrangeiras também, de acordo com dados do Ministério do 

Planejamento (2005), tiveram um grande crescimento. Durante a década de 80, elas ficaram 

em torno de U$2 bilhões de dólares; de 1994 a 2000, somaram U$7 bilhões de dólares. 

Projeta-se para a década de 2000 um total de U$20 bilhões de dólares. Anualmente, observa-

se que o setor tem atraído elevado volume de capital, o que demonstra a sua relevância 

econômica para o país. 

Os melhoramentos em infra-estrutura turística colaboraram com os avanços na área 

hoteleira. Estes investimentos tiveram grande foco no Nordeste do país, como o Programa de 

Desenvolvimento do Turismo do Nordeste (PRODETUR/NE) e do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A partir de 1991, estas entidades passaram a 

financiar projetos hoteleiros no Nordeste. 

A importância do setor também se reflete em estimativas que associam cada quarto de 

hotel a 0,4 a 2 empregos diretos que tornam essas empresas grandes empregadoras do setor de 

turismo (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2005). Corroborando com a importância do 

setor turístico para a empregabilidade do país, o número de empregos relacionados ao setor 

tem a previsão de alcançar 1,2 milhões de empregos no ano de 2007 (MINISTÉRIO DO 

TURISMO, 2005).  

A performance hoteleira alcançou resultados positivos nos últimos cinco anos, o 

crescimento do setor é, em média, o dobro do crescimento do país. Como exemplo, em 2004, 

o setor hoteleiro faturou R$ 2,3 bilhões de reais no Brasil. Para 2005, estima-se um 

crescimento de 8% em relação a 2004 e se espera para 2007 um crescimento de 15% em 

relação a 2005 (EMBRATUR, 2005). 
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A demanda hoteleira é, em grande parte, refletida pelo aumento do número de vôos no 

Brasil. De acordo com a EMBRATUR (2005), aproximadamente 70% dos passageiros das 

companhias aéreas se hospedam em hotéis. Logo, o panorama dos desembarques aéreos tem 

relação direta com a demanda hoteleira. O número de desembarques nos vôos nacionais teve 

um incremento de 200% e o desembarque nos vôos internacionais aumentou 

aproximadamente 125% no período entre 1992 e 2002. Pode-se observar no quadro 1 o 

crescimento hoteleiro neste período.  

 

 
CRESCIMENTO DO NÚMERO DE HOTÉIS NO BRASIL 

1992 2002 
Tipo 

Hotéis Quartos Hotéis Quartos 

Hotéis Independentes 2.393 120.000 4.876 200.500

Hotéis de Cadeias Nacionais 65 12.000 170 26.000

Hotéis Internacionais 42 8.000 208 34.400

Total 2.500 140.000 5.254 260.900

QUADRO 1- CRESCIMENTO DO NÚMERO DE HOTÉIS NO BRASIL 

Fonte: HIA - Hotel Investment Advisors 
 

Conforme indica o quadro, percebe-se que, de 1992 a 2002, houve crescimento de 

aproximadamente 104% na oferta de hotéis independentes, 161% no número de hotéis de 

cadeias nacionais e 110% em hotéis internacionais. O número total de quartos existentes no 

Brasil cresceu aproximadamente 85% neste mesmo período. Supondo que o padrão de 

crescimento tenha se mantido similar, este nível de aumento da oferta hoteleira leva à 

conclusão que o setor sofreu mudanças significativas nos últimos 15 anos.  

Estas modificações que ocorreram na hotelaria brasileira exigiram dos gerentes a 

capacidade de adaptar suas organizações às novas exigências competitivas, como o aumento 

da concorrência e o uso crescente de tecnologia. Corroborando com esta idéia, Kets de Vries 
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(1997, p. 88-98) declara que os gerentes necessitam se adaptar por conseqüências das 

mudanças no ambiente. 

Como já foi apontado, a importância da área hoteleira é grande, pois é uma das 

indústrias que têm alta empregabilidade (EMBRATUR, 2005). Ainda de acordo com a 

EMBRATUR, devido aos poucos dados concretos e estudos relacionados à área turístico-

hoteleira, fica difícil propor programas de capacitação de mão-de-obra. Acredita-se que este 

estudo pode contribuir para o desenvolvimento de programas que tenham como objetivo a 

capacitação de executivos para o setor hoteleiro do Brasil. 

De acordo com Ismail (2004), uma das funções do gerente hoteleiro é criar e manter 

relacionamentos com os hóspedes do hotel, isto é uma característica da hotelaria. Na 

construção dessa ligação com os hóspedes, o gerente hoteleiro tem que criar e estabelecer 

relacionamentos com os funcionários, pares e chefes para que ele possa saber quais as reais 

necessidades dos hóspedes e das diversas áreas do hotel. Isto é necessário devido à existência 

de setores dentro de um hotel, como a hospedagem, alimentos e bebidas e marketing e vendas 

que, apesar de distintos, são dependentes entre si e percebidos como se fossem um só pelo 

hóspede do hotel. Como estas áreas estão em contato direto com os hóspedes, o gerente deve 

ter a consciência de que uma prestação de serviços ótima necessita de uma manutenção e 

construção de relacionamentos pessoais com os clientes e com os demais membros da 

organização (ISMAIL, 2004). 

Percebe-se que, além dos relacionamentos serem uma fonte de aprendizado contínuo, 

durante a carreira profissional dentro dos hotéis, eles se tornam uma necessidade para o 

desenvolvimento das atividades diárias.  

Este estudo contribui para o fortalecimento da literatura acadêmica sobre 

aprendizagem de gerentes e também para a prática de suas atividades. O trabalho tem como 

finalidade analisar algumas facetas do processo da aprendizagem de gerentes do setor 
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hoteleiro que, como foi apontado por Lucena (2001), apresenta poucos estudos relacionados 

ao assunto na literatura acadêmica brasileira. Autores como Moraes, Silva e Cunha (2004) 

também indicam a escassez de pesquisas brasileiras na área da aprendizagem.  

Busca-se, nesse trabalho, colaborar, contradizer ou complementar conclusões de 

outros estudos, podendo, desta forma, consolidar o conhecimento desta área. 

Alguns pontos continuam a ser negligenciados por profissionais que desenvolvem 

trabalhos nas áreas da aprendizagem gerencial, como treinamento e desenvolvimento. 

Freqüentemente estes profissionais visualizam apenas a perspectiva das organizações. Um 

estudo mais profundo da aprendizagem individual nas organizações, particularmente a 

aprendizagem de gerentes, poderá contribuir com um maior entendimento para estas áreas. Na 

medida em que se conhece a realidade da aprendizagem destes profissionais, consultores, 

empresas de recursos humanos e demais interessados podem montar programas efetivos de 

treinamento e desenvolvimento gerencial (LUCENA, 2001).  

1.3 Estrutura da dissertação 

Este trabalho é constituído por seis segmentos. Neste primeiro capítulo, a temática foi 

discutida de forma geral, em seguida, estabeleceu-se o problema e o objetivo do trabalho. 

Finalmente, comentou-se sobre a relevância e as justificativas do estudo. 

O segundo capítulo apresenta ao leitor a fundamentação teórico-empírica sobre o 

processo de aprendizagem. As áreas cobertas pela revisão da literatura estão relacionadas aos 

objetivos do estudo e tratam sobre a aprendizagem situada e a aprendizagem por meio de 

relacionamentos. 

No terceiro capítulo, são discutidos os métodos utilizados para o desenvolvimento da 

pesquisa de forma a desenvolver o trabalho de pesquisa de uma maneira coerente e adequada. 
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As concepções metodológicas do trabalho são explicadas, além de serem apresentadas as 

perguntas de pesquisa e o delineamento do estudo. Também se encontram presentes nesta 

mesma seção, o modo de seleção da amostra, o processo de coleta e análise dos dados e as 

limitações da pesquisa. 

Os resultados deste trabalho são mostrados no quarto capítulo. Nele, os casos estão 

apresentados separadamente, com suas principais características, juntamente com as respostas 

que estão relacionadas com as perguntas de pesquisa apresentadas no capítulo três. Neste 

capítulo é desenvolvida a análise dentro de cada caso e a análise cruzada.  

No quinto capítulo, os resultados são discutidos à luz da fundamentação teórico-

empírica adotada. Mostra-se como os resultados obtidos se inserem na literatura acadêmica da 

área pesquisada. 

Ao longo do sexto capítulo, as conclusões são expostas ao leitor, assim como algumas 

recomendações para desenvolvimento de novos estudos na área da aprendizagem.  

A parte final do trabalho contém as referências bibliográficas, além dos anexos e 

apêndices. 
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2 Fundamentação teórico-empírica 

 

Tomando-se como ponto de partida o objetivo central deste estudo, que é compreender 

aspectos da aprendizagem dos gerentes hoteleiros, examinou-se a literatura de modo a 

vislumbrar aspectos acerca do fenômeno a ser investigado, objetivando construir um maior 

esclarecimento que possibilitasse a análise do objeto pesquisado. No decorrer do capítulo, 

expõe-se ao leitor um conjunto de obras que serviram para analisar o fenômeno da 

aprendizagem. 

As seções apresentadas estão divididas de forma a abarcar os principais tópicos 

relacionados ao estudo. São eles: a atividade profissional dos gerentes, a aprendizagem dos 

gestores no local de trabalho e a aprendizagem por meio de relacionamentos. Para isto, 

considera-se que o aprendizado acontece mediante os relacionamentos sociais no ambiente de 

trabalho, que são essenciais no desenvolvimento de suas funções. 

2.1 Atividade profissional dos gerentes 

O entendimento e a compreensão acerca do trabalho dos gestores colaboram para a 

percepção de como acontece a aprendizagem destes profissionais. Nesta seção, buscam-se 

contribuições que possibilitem analisar a aprendizagem dos gestores hoteleiros em seu 

contexto de trabalho. Em virtude disto, torna-se importante compreender a atividade 

profissional destes gerentes.  

Os gerentes são responsáveis por fazer com que as empresas alcancem os seus 

objetivos. Como caracterizado por Fayol, a visão clássica descreve o gerenciamento como as 
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seguintes funções: planejar, organizar, coordenar, comandar e controlar. Mintzberg (1994) 

percebeu diferenças e conflitos relacionados com a função do cargo gerencial, contrapondo-se 

a visão clássica descrita por Fayol. Mintzberg (1975, p.4) define o gerente como uma pessoa 

responsável por uma empresa ou por uma filial.  Baseado na observação direta de gerentes, 

Mintzberg (1975) concluiu que a atividade gerencial pode ser descrita em função de dez 

papéis relacionados ao trabalho. Em função do cargo ocupado, o gerente possui uma 

autoridade formal sobre uma unidade bem delimitada, autoridade esta que conduz a uma 

posição especial de status na organização.  

A partir deste raciocínio, Mintzberg (1975, p. 54-59) afirma que a tarefa do executivo 

pode ser descrita de acordo com vários “papéis” ou conjuntos organizados de condutas 

identificadas com uma posição. O autor descreve a existência de dez papéis, que estão 

apresentados na figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 1 – PAPÉIS DO GERENTE 

FONTE: Mintzberg (1975, p.55) 
 

De acordo com a figura 1, os dez papéis se dividem em três papéis interpessoais 

(imagem do chefe, líder e contato), três papéis informacionais (monitor, disseminador e porta-
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voz) e quatro papéis decisionais (empreendedor, manipulador de distúrbios, alocador de 

recursos e negociador). 

De acordo com Mintzberg (1975,1994), estes dez papéis são comuns em todos os 

trabalhos gerenciais sem levar em consideração o nível funcional ou hierárquico. Mintzberg 

(1975,1994) declara ainda que os gerentes são solicitados para desempenhar um conjunto 

particular de funções gerenciais especializadas que estão relacionadas à área funcional ou 

nível hierárquico em que eles trabalham. Esta tipologia dos papéis, apresentada por 

Mintzberg, é freqüentemente usada em estudos de trabalho gerencial (PINSONNEAULT; 

RIVARD, 1998).  

Como foi comentado, a autoridade formal leva a uma posição especial de status na 

organização. Desta autoridade formal e do status surgem os papéis interpessoais. As 

possibilidades de relacionamento surgem com pessoas da empresa ou com pessoas oriundas 

do ambiente externo. O profissional pode criar relacionamentos interpessoais com diversas 

pessoas como clientes, fornecedores, gerentes de outras unidades e grupos políticos. Assim, 

Mintzberg afirma que a função gerencial proporciona contato com pessoas que dificilmente 

fariam parte de seus relacionamentos caso não se estivesse nesta função. 

O primeiro papel interpessoal é o da imagem do chefe, papel este em que o gerente é 

responsável por representar a sua organização em diferentes ocasiões. Por estar encarregado 

pelo trabalho de seus funcionários subordinados, ele exerce o papel do líder. Utilizando o 

status, o gerente desempenha o papel de contato, responsável por manter relações fora de sua 

cadeia de comando, inclusive com pares e profissionais fora da sua organização 

(MINTZBERG, 1975). 

Ainda segundo Mintzberg (1975), devido aos papéis interpessoais, os gerentes podem 

obter informações privilegiadas. Como líder, o gerente consegue informações, mediante sua 

equipe, por meio de seus contatos exteriores. Ele tem acesso a dados externos, tornando-se o 
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centro de informações na organização que atua, argumento que conduz ao papel 

informacional. Nos papéis informacionais, exercendo o papel de monitor, por intermédio do 

contato com seus subordinados e outros indivíduos, o gerente é capaz de buscar informações 

que possibilitam conhecer amplamente a sua organização. Exercendo o papel de 

disseminador, o profissional transmite informações para seus subordinados que, de outra 

forma, não teriam acesso a elas. No papel de porta-voz, ele dissemina informações a pessoas 

não pertencentes a sua unidade. 

As informações às quais os gerentes têm acesso são um insumo fundamental para a 

tomada de decisões, que no seu conjunto de deliberações permitem determinar a estratégia das 

empresas. O papel de empreendedor possibilita ao profissional melhorar a organização, 

adaptando-a frente às mudanças do meio ambiente. Como manipulador de distúrbios, ele 

responde, involuntariamente, às pressões. No papel de alocador de recursos, decide quais e 

onde serão alocados os recursos organizacionais.  E como negociador, ele se torna o 

responsável por participar de negociações importantes em sua organização (MINTZBERG, 

1975). 

Kotter (2000) também foi um autor que analisou o trabalho gerencial, contribuindo 

para a compreensão desta atividade. Para o autor, os gestores podem ser considerados eficazes 

quando eles desenvolvem suas agendas, que são arquitetadas mediante objetivos e planos para 

aplicação no curto, médio e longo prazo. As agendas tratam de questões diversas, como 

questões financeiras, produto ou mercado e questões organizacionais. Elas possuem itens 

vagos e específicos. As agendas são baseadas também em discussões que ocorrem no 

cotidiano da atividade profissional, não apenas em reuniões formais e específicas onde o 

planejamento formal acontece.  

Outro aspecto importante para o trabalho dos gerentes é a construção de uma rede de 

relacionamentos com indivíduos que possam viabilizar as suas agendas. Essas redes são 
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compostas por indivíduos da organização, podendo ser ou não subordinados, e de pessoas do 

ambiente externo da organização (KOTTER, 2000). 

Esta seção apresentou ao leitor um entendimento sobre o trabalho executivo, 

objetivou-se criar uma compreensão mais profunda sobre a atividade profissional dos 

gestores. Acredita-se que alguns aspectos da aprendizagem dos gerentes estão diretamente 

relacionados com a prática profissional dos mesmos. A compreensão da atividade profissional 

dos gestores colabora com o entendimento sobre a aprendizagem destes indivíduos. Na 

próxima seção será abordado o tema de aprendizagem de adultos.  

2.2 Aprendizagem de adultos 

O conteúdo desta seção apresenta ao leitor diferentes orientações de aprendizagem que 

buscam criar um entendimento ao redor da aprendizagem de pessoas adultas. Este interesse na 

compreensão de como os adultos aprendem permeou a atenção de muitos pesquisadores ao 

longo dos anos (HARRIS; SCHWAHN, 1961; CROW; CROW, 1963; BANDURRA, 1977).  

Os princípios da aprendizagem de adultos nos conduzem ao conhecimento da 

abordagem individual e das atitudes potenciais em direção às oportunidades de aprendizagem. 

Por exemplo, uma característica única da aprendizagem de adultos é que os indivíduos não 

abordam a questão da aprendizagem na intenção direta de absorver conhecimento. Adultos 

comparam um novo pedaço de informação com o que eles já sabem e testam o fragmento de 

dados colocando-o contra suas visões e pré-conceitos em relação as suas próprias situações de 

trabalho (HAGUE, 1979; BIM, 1984). As teorias de aprendizagem de adultos têm tido um 

impacto significante no desenvolvimento de teorias e pesquisas na relação de como os 

gerentes aprendem nas organizações. 
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Numa revisão das teorias de aprendizagem, Burgoyne e Stuart (1976, 1977) 

identificaram pelo menos oito “escolas do pensamento” em que os autores usam metáforas em 

relação às idéias principais e suas aplicações, como também suas concepções sobre a natureza 

das pessoas. Num caminho similar, Merriam e Cafarella (1999) apontam cinco correntes 

teóricas de aprendizagem – behaviorista, cognitivista, humanista, aprendizagem social e 

construtivista – e examinam as idéias principais relacionadas a cada corrente. O quadro 2 

apresenta as orientações centrais de cada uma destas teorias e as concepções básicas sobre 

como os adultos aprendem. 

 

Aspecto Behaviorista Cognitivista Humanista Aprendizagem 
social  

Construtivista 

Visão do 
processo de 
aprendizagem 

Mudança no 
comportamento 

Processo mental 
interno (incluindo 
insight, 
processamento de 
informações, 
memória e 
percepção) 

Um ato 
pessoal para 
realizar 
potencial 

Interação e 
observação dos 
outros em um 
contexto social 

Construção de 
significado da 
experiência  

Lócus da 
aprendizagem 

Estímulo no 
ambiente externo  

Estrutura 
cognitiva interna 

Necessidades 
cognitivas e 
afetivas 

Interação de 
pessoas 
comportamento 
e ambiente 

Construção 
interna da 
realidade pelo 
indivíduo 

Propósito da 
educação 

Produzir 
mudança de 
comportamento 
em direção 
desejada 

Desenvolver 
capacidades e 
habilidades para 
aprender melhor 

Tornar-se 
auto-
atualizado e 
autônomo 

Modelar novos 
papéis e 
comportamento 

Construção do 
conhecimento 

QUADRO 2 – CINCO ORIENTAÇÕES DE APRENDIZAGEM 
 
Fonte: Merriam e Cafarella (1999, p. 264) 

 
 

De acordo com Merriam e Cafarella (1999), a abordagem behaviorista apresenta como 

idéia principal que a aprendizagem é manifestada mediante mudanças de comportamento. 

Nesta visão, o ambiente é determinante para a formação do comportamento do indivíduo, de 

forma que a aprendizagem é determinada pelos elementos do ambiente no qual a pessoa está 

inserida. O foco é o comportamento observável e não os processos mentais de pensamento. 

Um dos meios adotados para explicar a aprendizagem é o mecanismo de reforço, no qual o 
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comportamento reforçado e ou recompensado tem uma maior chance de acontecer, mantendo-

se as condições constantes (MERRIAM; CAFARELLA, 1999, p. 251).  

A abordagem cognitivista considera que o homem não pode ser considerado um ser 

passivo. Ele reorganiza suas experiências e procura lhes dar significado tendo em mente a 

compreensão dos estímulos do ambiente. Assim, a abordagem enfoca a importância dos 

processos mentais para os de aprendizagem, os quais estão sob o controle do aprendiz 

(MERRIAM; CAFARELLA, 1999, P. 253-254). 

Na perspectiva humanista, o potencial humano para o crescimento é o ponto focal para 

a compreensão do processo de aprendizagem. Julga-se que as pessoas podem controlar seus 

destinos, agindo de acordo com as escolhas oriundas de seus comportamentos. Enfatiza-se o 

autodirecionamento dos adultos e o valor da experiência na aprendizagem. Embora muito 

utilizadas em programas de desenvolvimento profissional, não garante aos executivos a 

capacidade de análise necessária à ação gerencial na atualidade (MARSICK, 1988). 

A abordagem social afirma que as pessoas aprendem observando outras pessoas em 

um determinado contexto social. Essa abordagem teórica destaca a importância do contexto 

social, da interação do aprendiz com este meio, sendo utilizado para analisar a relação que um 

mentor estabelece com a pessoa a quem ele dá suporte. Responder como a aprendizagem 

acontece tem sido o elemento de análise de várias pesquisas nesta perspectiva (MERRIAM; 

CAFARELLA, 1999, p. 256-259). 

Por fim, a última das cinco orientações teóricas é a abordagem construtivista. De 

acordo com esta abordagem, “a aprendizagem é um processo de construção de significados; é 

como as pessoas formam sentido de suas experiências. O significado é construído pelo 

indivíduo e é dependente da estrutura de conhecimento passada e presente da pessoa” 

(MERRIAM; CAFARELLA, 1999, p. 261). Candy (1991, p. 252) explica que, no 
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construtivismo, o conhecimento não pode ser passado para o aprendiz, como nos mecanismos 

tradicionais de ensino o conhecimento precisa ser construído por ele. 

A aceitação de regras sociais que governam determinada área ou domínio do 

conhecimento está intimamente relacionada à tentativa dos adultos usarem e se apropriarem 

de um corpo de conhecimentos já legitimado em um dado grupo social. Desta forma, algumas 

facetas da aprendizagem de adultos são dependentes do contexto, ou seja, grande parte da 

aprendizagem de adultos acontece em um contexto social, derivando de diversos tipos de 

relacionamentos sociais (CANDY, 1991). 

A fundamentação teórico-empírica apresentada ao leitor é constituída por autores 

acadêmicos que adotam a abordagem construtivista da aprendizagem, ou seja, procura-se 

entender a aprendizagem dos gestores hoteleiros a partir dos significados construídos por eles.  

Vale salientar ao leitor que se adota a definição de Mezirow para quem a 

“aprendizagem pode ser entendida como o processo de utilizar uma interpretação prévia para 

construir uma interpretação nova ou revisada do significado da experiência de alguém com o 

fim de guiar a ação futura” (MEZIROW, 1991, p. 12). 

Nesta seção, foram apresentadas as principais correntes teóricas que estudam a 

aprendizagem de adultos, bem como as suas características mais marcantes. Na próxima 

seção, será discutida a aprendizagem de gerentes em seus ambientes de trabalho. 

2.3 Aprendizagem no local de trabalho 

Esta seção proporciona conhecer a importância do contexto de trabalho para a 

aprendizagem de indivíduos, para tal, inicia-se com uma discussão acerca da aprendizagem no 

ambiente profissional e nas instituições de ensino.  
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Uma perspectiva levantada é que a aprendizagem, neste aspecto, é tão importante 

quanto a aprendizagem formal que ocorre em escolas e universidades. No local de trabalho, os 

relacionamentos interpessoais ajudam na trajetória dos gestores de forma que eles se tornam 

indivíduos mais experientes e mais competentes em suas atividades profissionais.  

Aprendizagem no local de trabalho tem sempre um alto valor em algumas ocupações. 

Hoje, a maioria das relações formais de aprendizagem é encontrada ao longo de ocupações e 

tarefas específicas, incluindo carpinteiros, eletricistas, pedreiros, encanadores e engenheiros 

civis. Muitas das características de trabalho dessas ocupações ajudam a explicar como o local 

de trabalho (ao invés da escola) é considerado o melhor lugar para aprendizagem. Nas linhas 

deste trabalho, as atividades profissionais são consideradas tão importantes, se não mais 

importantes, do que habilidades cognitivas que são o foco da educação formal (BARLEY, 

1996). Adicionalmente, o conhecimento prático, na grande maioria das atividades, tende a não 

ser especializado, não existem, por exemplo, diferentes tipos de encanadores. Em função 

disto, um trabalhador novato, eventualmente, pode chegar à maestria de uma determinada 

atividade, adquirindo conhecimentos e habilidades ocupacionais.  Nesta transformação, o 

relacionamento entre o profissional inexperiente com outros mais experientes, no contexto do 

ambiente de trabalho, é entendido como um método melhor de obter habilidades (BARLEY, 

1996). 

Aprendizagem no local de trabalho é importante entre as profissões que historicamente 

são ensinadas nas universidades e nas instituições de ensino técnico como um pré-requisito 

para entrar no campo de trabalho. Na medicina, a instrução de sala de aula é aperfeiçoada e 

complementada por anos de estágios e residência em hospitais, nos quais habilidades e 

conhecimento são obtidos na prática (BOSK, 1979). Aparentemente, membros desta ocupação 

reconhecem que apenas a educação formal não proporciona todas as habilidades e 
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conhecimentos requisitados na prática e que o local de trabalho constitui-se o ambiente 

apropriado para conseguir o que faltou neste tipo de educação. 

Nas profissões antigas como Direito, organizações profissionais, como a Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB) introduzem requisitos que medem a qualidade e quantidade de 

profissionais, controlando quem é admitido para exercer a profissão, assim preservando a 

saúde econômica e status de seus membros (LARSON, 1977; ELLIOT, 1972). Além do 

controle para aqueles que entram nas profissões, muitas características do trabalho 

profissional expõem os benefícios das instruções em sala de aula. Certas situações de trabalho 

são tão raras que sua ocorrência durante o período de aprendizagem podem não ser 

garantidas; por exemplo, na medicina, doenças raras podem ser, com mais confiança, 

discutidas rotineiramente na escola do que no hospital (BECKER, 1972). 

Talvez a maior vantagem da instrução em sala de aula é que esta provê um eficiente 

mecanismo para estudantes adquirirem o corpo específico dos fundamentos do conhecimento 

de suas profissões. Estes conhecimentos ajudam os gestores a desempenhar mais facilmente 

suas atividades profissionais.  

O desenvolvimento do conhecimento científico médico no século 19 certamente 

proporcionou legitimidade para os requisitos da educação formal entre outras profissões 

(ELLIOT 1972). Igualmente, estabelecendo um corpo de conhecimentos em direito, 

contabilidade e engenharia, emprestando a eles instruções para sala de aula. Geralmente, 

ambos, aprendizagem no local de trabalho e educação formal, mostram-se instrumentos em 

muitas profissões. Carr-Saunders e Wilson (1933) sugerem que a instrução formal 

proporciona a oportunidade de obter conhecimento teórico enquanto o treinamento e a 

vivência no trabalho fornecem a aquisição de conhecimento prático. 

Neste contexto, certas linhas de trabalho aparentam colocar pouca ênfase sobre, ou 

falham em reconhecer, a importância da aprendizagem no local de trabalho. Em muitos 
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cursos, como o de administração, de engenharia e de física, aparentemente os recém-

graduados das universidades são aceitos como membros completamente treinados para suas 

ocupações. Algumas ocupações modernas falham neste aspecto, como programadores, 

engenheiros aeroespaciais, planejadores urbanos e economistas. Ainda, ocupações que 

colocam pouca ênfase na aprendizagem no local de trabalho podem fortemente subestimar a 

importância e função real deste fato. Freqüentemente, mudanças nos processos e práticas 

modernas de trabalho, com suas tecnologias empregadas, parecem requisitar que os 

trabalhadores sejam capazes de aprender novas habilidades. Estas mudanças, muitas vezes, 

tornam o conhecimento formal, aprendido em instituições de ensino, defasado. 

A despeito da importância da aprendizagem no local de trabalho e sua presença em 

todo lugar, principalmente com uma vasta capilaridade na força de trabalho, pouco se sabe 

acerca desse tema. Tomando-se como referência a literatura abordada, poucas pesquisas têm 

investigado como trabalhadores adquirem novas habilidades e conhecimentos no trabalho – 

um significante erro de omissão (LUCENA, 2001; GHERARDI; NICOLINI; ODELLA, 

1998).  

A atenção dos pesquisadores, no desenvolvimento de estudos no local de trabalho, é 

voltada para a aprendizagem das habilidades e conhecimentos dentro de uma ocupação. No 

entanto, de acordo com Gherardi, Nicolini e Odela (1998), as pesquisas deveriam ser voltadas 

para a aprendizagem inserida em um processo de socialização que é a maneira como os 

indivíduos se moldam em suas novas funções e identidades no local de trabalho.  

Nos últimos anos, a literatura sobre aprendizagem no local de trabalho tem focado 

temas como conhecimento e entendimento, incluindo, por exemplo: a importância de se 

aprender com terceiros; a contribuição da aprendizagem informal para a obtenção de 

habilidades de trabalho; e a relevância da distinção entre as diferentes formas de 

conhecimento (ENGESTROM, 2001; STASZ, 2001; WOOD; WOOD, 1996). Em termos 
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amplos, o conhecimento acadêmico acerca das concepções da aprendizagem no local de 

trabalho conduz a duas metáforas: aprendizagem como obtenção (produto) e aprendizagem 

como participação (processo) (SFARD, 1998). Embora existam diferenças de graduação, 

ambas as abordagens tendem a focar sobre o indivíduo e a limitar sua atenção sobre o 

processo de aprendizagem, entendido como uma transmissão de “conhecimento estável” de 

pessoas veteranas para novatas. 

Um importante aspecto da aprendizagem como obtenção é a tendência de tratar a 

transferência de conhecimento de forma simples, no mínimo em parte, porque o 

conhecimento já obtido parece ter sido bem definido e organizado pelo indivíduo. Assume-se 

que, uma vez que os indivíduos tenham alcançado um conhecimento específico, eles poderão 

reaplicá-lo em um novo contexto, aspecto muito ressaltado na educação formal.  A abordagem 

da aprendizagem como obtenção suporta estratégias que procuram sanar a deficiência de 

conhecimentos e habilidades de indivíduos no local de trabalho mediante cursos, usualmente 

procurando uma maior qualificação profissional. Uma maior qualificação subentende que uma 

pessoa se torna mais capaz de desempenhar uma determinada tarefa.  

Já a concepção de aprendizagem como participação tem crescido em popularidade no 

meio acadêmico, no qual os pesquisadores têm tentado entender como as pessoas aprendem 

no local de trabalho e em questões relacionadas à transferência de conhecimento. Esta 

abordagem reconhece que a educação formal isoladamente não consegue descrever ou 

explicar a aprendizagem continuada dos indivíduos no local de trabalho. O ponto central desta 

abordagem é a idéia de que diferentes ambientes de trabalho oferecem uma série de 

oportunidades para as pessoas participarem (aprenderem).  

Em termos amplos, uma abordagem que utiliza a aprendizagem como participação 

provê uma perspectiva alternativa vitoriosa sobre as três maiores fraquezas na metáfora da 

aprendizagem como obtenção. Primeiro, legitima o local de trabalho como um lugar para 
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ensino e fonte de aprendizagem, conseqüentemente, proporciona outra perspectiva para as 

abordagens que privilegiam a educação formal sobre o processo informal de aprendizagem 

(BILLET, 2001). Segundo, concebe a aprendizagem como um processo que é primariamente 

social e situado (LAVE; WENGER 1991). Por esta razão, a aprendizagem como participação 

explora, com mais robustez, como as pessoas aprendem no local de trabalho. Terceiro, a 

questão de transferência da aprendizagem é tratada como complexa, pois a aprendizagem é 

compreendida como um processo imbuído em singulares práticas sociais, logicamente a 

aprendizagem não pode ser replicada de uma situação ou contexto para outro. 

Embora a aprendizagem como participação conduz a atenção para a aprendizagem no 

contexto e a complexidade de transferência, a metáfora também abarca a importância dos 

relacionamentos interpessoais para a aprendizagem dos profissionais no local de trabalho 

(LAVE; WENGER 1991). Assim, o foco não é o desenvolvimento de uma análise do 

contexto organizacional em si e sim, como isto pode criar oportunidades ou barreiras para a 

aprendizagem no local de trabalho. 

Não apenas a aprendizagem no local de trabalho aparenta ser a mais predominante, 

mas, de acordo com pesquisadores como Hague (1979) e Revans (1977), é a mais efetiva 

forma de aprendizagem para gerentes. Embora, a aprendizagem no local de trabalho seja real 

e efetiva, muitas das atividades de aprendizagem fora do local de trabalho, por exemplo, nos 

cursos de treinamento, tendem a estar muito distante do mundo real do gerenciamento. Além 

disso, quando a aprendizagem ocorre fora do local de trabalho, os gerentes lidam com maiores 

dificuldades na transferência de conhecimento para o local de trabalho. O reconhecimento que 

a aprendizagem gerencial é desestruturada, descontínua e freqüentemente inconsciente, gerou 

um maior interesse no encontro das experiências dos gerentes e as ações que eles tomam 

(MARSICK; O’NEIL, 1999; REVANS, 1982 ). 
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Conhecendo o conteúdo desta seção, adquiriram-se melhores condições de 

compreender a relevância do contexto para a se entender a aprendizagem dos gerentes 

hoteleiros em seus próprios ambientes naturais de trabalho. A abordagem analisada aponta 

que o contexto de trabalho é tão importante quanto o ambiente formal de aprendizagem (a 

escola) para a aprendizagem profissional. Também se enfatiza que os gestores precisam 

participar das atividades do meio no qual trabalham para viabilizar o seu aprendizado 

profissional. 

2.3.1 Aprendizagem situada 

Durante muito tempo na história do trabalho, novos trabalhadores aprenderam suas 

atividades ao lado de seus mestres. Este tipo de aprendizagem era utilizado não apenas para 

treinamento e supervisão, mas também em outras atividades como hospedagem, alimentação e 

vestimenta. Nesta aprendizagem tradicional, um mestre, com experiência de trabalho, 

ensinava um aprendiz, um novato que começava com pouco ou nenhum conhecimento 

relacionado ao trabalho. O conhecimento fluía assimetricamente do mestre, mais velho, para o 

aprendiz, novato, em uma relação exclusivamente entre estes indivíduos. Cada trabalhador 

eventualmente conseguia conhecimentos amplos relativos ao seu trabalho e uma pequena 

especialização que advinha com o desempenho da ocupação. Embora a importância formal da 

relação de aprendizado daquela época tenha fracassado com o tempo, naqueles séculos muitas 

habilidades foram passadas sem nenhuma técnica ou modelo teórico que descrevesse a 

aprendizagem no local de trabalho. Diante deste fato, ao longo dos anos, alguns pesquisadores 

começaram a tentar compreender a aprendizagem no contexto em que ocorrem as práticas 

profissionais e como os aprendizes se tornavam mestres. Estes pesquisadores serão 

apresentados ao leitor no decorrer desta seção. 
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Brown, Collins e Duguid (1989, p. 32), por exemplo, defendem que o conhecimento é, 

em parte, “um produto da atividade, do contexto e da cultura nos quais é utilizado”. Os 

autores acreditam que os conhecimentos são obtidos pelos aprendizes tanto situados quanto 

progressivamente desenvolvidos mediante as atividades (BROWN; COLLINS; DUGUID, 

1989, p. 33). 

Gherardi, Nicolini e Odella (1998) sugerem que a aprendizagem ocorre no dia-a-dia 

baseada na ação e na reflexão. Particularmente nesta perspectiva a interação sócio-cultural é 

fundamental, sendo a linguagem entre os indivíduos, essencial neste processo. As autoras 

exploram o contexto das atividades e práticas sociais em que elas ocorrem, sendo a prática da 

profissão uma oportunidade de aprendizagem na ação do indivíduo. Como as práticas sociais 

são constituídas por relacionamentos interpessoais, facetas da aprendizagem ocorrem por 

meio de relacionamentos. 

Os conceitos sobre aprendizagem disponíveis para novatos, em determinadas práticas 

de trabalho, estão relacionados ao conceito de currículo situado. A noção de currículo situado 

implica em uma trajetória específica de atividades que os novatos devem aprender para 

tornarem-se membros completos. Neste currículo os aprendizes adquirem competências 

técnicas, aprendendo como desempenhar novos papéis e desenvolvendo todas as necessidades 

estratégicas com objetivo de se ajustar às características sociais específicas do novo contexto 

de trabalho (GHERARDI; NICOLINI; ODELLA, 1998). 

De acordo com esta abordagem, toda aprendizagem é uma atividade situada e é parte 

integral da prática social e da cultura. Nesta perspectiva, Lave e Wenger desafiaram uma 

premissa básica da visão padronizada da aprendizagem: ao invés de presumir que a maior 

parte da aprendizagem ocorre, primariamente, num relacionamento em que o conhecimento 

flui assimetricamente de um mestre para um novato, numa via explícita de ensino, Lave e 
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Wenger argumentaram que a aprendizagem ocorre naturalmente e inevitavelmente no curso 

da participação nas atividades numa comunidade de prática. 

De acordo com Wenger (1996), uma comunidade de prática é constituída por 

indivíduos que são participantes numa empresa e que dividem um repertório de histórias, 

ferramentas, artefatos, eventos e conceitos. A teoria da aprendizagem situada foca na 

comunidade de prática e admite que é muito mais rica a formação de relacionamentos do que 

a relação entre mestre-novato, que caracteriza as noções convencionais de aprendizagem. 

Nesta teoria, aprendizagem é construída como um processo pelo qual um novato se torna um 

membro veterano numa comunidade de prática. Nos relacionamentos com os outros 

participantes, o membro aprende diversos conteúdos. A construção de uma identidade como 

um veterano inclui e motiva a (menos importante) aquisição de habilidades e desempenho de 

capacidades. A idéia é central para a transformação da aprendizagem como concebida 

tradicionalmente.  

Muitas das idéias que englobam a abordagem da aprendizagem situada são refletidas 

nos trabalhos recentes. Por incorporação destas idéias em uma única teoria, Lave e Wenger 

proveram um framework bastante útil sobre aprendizagem no trabalho. Como a maioria das 

pesquisas que utilizam o processo de socialização no local de trabalho, a perspectiva da 

aprendizagem situada enfatiza fortemente como os aprendizes se tornam indivíduos mais 

experientes no desempenho de suas atividades práticas. Logo, esta abordagem corre o risco de 

focar fracamente sobre a aquisição de habilidades e conhecimento.  

Com este foco na adoção de identidades mediante a participação na comunidade de 

prática, a teoria da aprendizagem situada, implicitamente, invalida a questão de fundamental 

importância: como uma pessoa aprende habilidades para se tornar um gerente? E a recoloca 

como: como as pessoas se tornam gerentes? A teoria da aprendizagem situada admite que a 

aquisição de habilidades é um componente da transformação de novatos em veteranos. Mas 
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isto não faz esforço para elucidar por quais mecanismos e processos as habilidades e 

conhecimentos são adquiridos como parte de um processo de aprendizagem mais vasto. 

 A remoção da ênfase nas habilidades técnicas e na aquisição de conhecimento, ao 

longo da literatura, constitui uma limitação porque, mesmo sendo conhecimentos funcionais, 

possibilitam o crescimento profissional dos indivíduos. Apesar de muitas das técnicas 

modernas e conhecimento no trabalho poderem levar as habilidades técnicas e os 

conhecimentos a se tornarem obsoletos. 

Limitações da teoria foram apresentadas na intenção de explicitar as próprias 

deficiências desta pesquisa à luz das perspectivas teóricas existentes. 

Esta seção apresenta ao leitor a abordagem da aprendizagem situada, que enfatiza que 

ocorre aprendizagem à medida que o profissional desenvolve relacionamentos com os outros 

indivíduos da comunidade de prática, tornando-se uma pessoa veterana. A próxima etapa 

apresenta a importância dos relacionamentos para o desenvolvimento da aprendizagem 

profissional. Enfatiza-se o impacto dos mentores e pares para o desenvolvimento profissional 

nas organizações. 

2.3.2 Aprendizagem por meio de relacionamentos 

A importância dos relacionamentos para a aprendizagem será discutida nesta seção. 

Nesta perspectiva, os relacionamentos desenvolvidos no contexto de trabalho, na comunidade 

de prática, é uma importante fonte de aprendizado. 

Nesta seção, serão abordados os tipos de relacionamentos no ambiente de trabalho que 

serão estudados e seus impactos para a aprendizagem dos gestores. Lucena (2001, p. 98) 

enfatiza a importância e a relevância dos contatos pessoais para a aprendizagem quando 

identifica que os gestores (gerentes-proprietário de lojas de confecção) do seu estudo 
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aprendiam por intermédio de relacionamentos. Para o autor, os relacionamentos estavam 

envolvidos diretamente nas atividades profissionais destes gerentes. 

Corroborando com esta idéia, Kram e Isabella (1985, p. 111-112) afirmam que os 

relacionamentos possibilitam o desenvolvimento e crescimento profissional, sendo valiosa 

fonte de aprendizagem. Ainda por estes autores, sabe-se que os relacionamentos por meio de 

mentores e por meio de pares são disponíveis para a maioria dos membros de uma 

organização.  

De acordo com Friday e Friday (2002), a primeira vez que a palavra mentor surgiu foi 

na literatura mitológica grega, em que Odisseu confia o seu filho Telemachus a um homem 

velho e sábio, que seria seu mentor. Este homem, o mentor, tornou-se responsável pela 

educação de Telemachus e tinha como obrigação ensinar tudo o que fosse necessário para que 

o filho de Odisseu se transformasse em um bom rei. 

Em um segundo momento, no meio militar, o termo mentor mudou de concepção. Para 

os militares, o mentor era responsável por tornar o aprendiz um mestre nas táticas militares, 

assegurando-o o crescimento e a busca de certos valores que seriam importantes para a 

sociedade.  

O termo emergiu na literatura organizacional, no fim dos anos 70, com artigos de 

Levinson que conectou o conceito do mentor ao mundo empresarial, a partir daquela década, 

inserido na realidade das organizações. Nesta realidade o mentor, normalmente, era um 

veterano de hierarquia maior que o mentorado, sendo o mentor descrito como uma mistura de 

familiar e par, sem necessariamente ser ambos. A noção de um maior cargo hierárquico e a 

vontade de ajudar o aprendiz se tornavam essenciais para entender a relação de mentoria no 

local de trabalho (WOODD, 1997, p. 334). 

Diversos artigos têm pesquisado a temática da mentoria, tendo grande parte deles 

focado nos benefícios de se manter esse tipo de relacionamento. Alguns desses benefícios são: 
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aumento de mobilidade, oportunidade de promoção e compensação, além de ser uma das 

chaves de desenvolvimento profissional (SIMONETTI; ARISS; MARTINEZ (1999); 

FRIDAY; FRYDAY; GREEN, 2004).  

Segue abaixo o quadro 3 que apresenta aos leitores as principais idéias acerca do que é 

o relacionamento de mentoria e o que é mentor. Salienta-se que alguns autores não 

apresentam uma definição clara para um dos pontos mencionados, elas foram excluídas do 

quadro. 

 

Autores Definição (ões) de 
relacionamento de mentoria 

Definição de mentor 

Kram e Isabella (1985) Possui grande potencial para 
desenvolver os indivíduos nos 
estágios iniciais e medianos da 
carreira 

 

Scandura e Schriesheim (1994)  Conselheiro que aceita a guiar o 
desenvolvimento de um membro 
menos experiente de uma 
organização 

Dreher e Cox (1996) 1- Relacionamento em 
desenvolvimento entre um 
indivíduo (protegido) e um gerente 
influente e ou profissional (mentor) 
2- Foco no suporte a carreira 

1- Serve de modelo, amigo, 
conselheiro, que aceita a ajudar o 
protegido. 
2- Interesse em desenvolver a 
carreira do indivíduo. Podem 
existir múltiplos mentores 

Ragins (1997)  Indivíduo com mais experiência e 
conhecimento, que está interessado 
em prover mobilidade e suporte 
para as carreira do protegido 

Scandura (1998)  Uma pessoa mais experiente que 
tem interesse em patrocinar a 
carreira de uma pessoa mais 
inexperiente (KRAM, 1985) 

Ragins, Cotton e Miller (2000) O relacionamento de mentoria 
busca assistir os indivíduos no seu 
desenvolvimento e avanço na 
organização. 
Relacionamentos formais de 
mentoria são desenvolvidos com 
assistência da organização. 
Relacionamentos informais são 
desenvolvidos espontaneamente 
sem a assistência da organização. 

 

Higgins e Kram (2001) Uma pessoa mais experiente 
trabalha assistindo o protegido e 
seu desenvolvimento profissional 

Alguém que provê alto suporte 
para a carreira e suporte psico-
social  

QUADRO 3 – DEFINIÇÃO DE CONCEITOS DE MENTORIA E MENTOR 
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Segundo Friday, Friday e Green (2004), dado a diversidade de definições de mentor e 

relacionamento de mentoria, se faz necessário verificar conceitos universais em torno da 

temática abordada. Ainda por estes autores algumas definições são tidas como universais 

acerca de mentor e relacionamento de mentoria. Estas definições universais estão entranhadas 

em conceitos de todos os autores pesquisados. São elas: 

a) O mentor é um conselheiro ou professor sábio e de confiança; 

b) Mentoria é um processo de orientação que toma lugar entre o mentor e o protegido 

ou mentorado; e 

c) Mentoria é um relacionamento entre um mentor e um protegido. 

Do legado dos conceitos surgidos ao longo das pesquisas acadêmicas desenvolvidas, 

chega-se a conclusão que o relacionamento de mentoria é uma interação ímpar entre um 

aprendiz e outra pessoa mais experiente. Este relacionamento é baseado na confiança e 

experiência dos mais experientes em guiar o aprendiz. Assim, o mentor ajuda a moldar o 

crescimento e desenvolvimento dos mentorados (MERRIAM, 1983, p. 162). Para esta autora, 

além do mentor, os pares que, de acordo com Kram e Isabella (1985), são pessoas que 

desempenham função semelhante ou equivalente e que ajudam no desempenho da atividade 

profissional, constituem uma valiosa fonte de aprendizado da mesma forma que os mentores.  

Diversos autores estudam a relação de mentoria no ambiente de trabalho, destaca-se o 

artigo de Shapiro, Haseltine e Rowe (1978) que apresenta um contínuo de relacionamentos 

consultivos e de suporte. Neste artigo as atividades dos pares e dos mentores são os extremos 

dos contínuos. A importância deste contínuo é que ele oferece uma facilidade de categorizar 

um tipo de relacionamento (MERRIAM, 1983; WOOD, 1997). 

O quadro 4 apresenta o contínuo de relacionamento definido por Shapiro. As 

diferenciações destes relacionamentos constituem uma forma de trazer uma maior 

compreensão no significado de mentoria numa organização.   
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Pares 
Alguém do mesmo nível que o seu com que você pode 
compartilhar informação, estratégia e apoio mútuo para 
benefícios mútuos. 

Guia Pode explicar o sistema, mas não está usualmente na 
posição de patrocinar o favorito. 

Padrinho Menos poderoso que o patrono na promoção e formação 
da carreira do favorecido. 

Patrono Uma pessoa influente que usa seu poder para ajudar no 
avanço da carreira do indivíduo. 

Mentor 
Um relacionamento intensamente paternalista, no qual o 
indivíduo assume ambas as funções de professor e 
advogado. 

QUADRO 4 – CONTÍNUO DE RELACIONAMENTO 
 
Fonte: Adaptado de Merriam (1983) 

 

O quadro acima apresenta uma ferramenta para diferenciar os pares e os mentores. 

Enquanto no relacionamento de pares o indivíduo interage com pessoas do mesmo nível 

hierárquico de forma a ambos obterem algum benefício conjunto, no relacionamento de 

mentores os aprendizes se beneficiam mais devido à posição hierárquica privilegiada do 

mentor. O mentor proporciona uma aprendizagem de maior qualidade e uma proteção em 

relação ao mentorado. Dificilmente isto ocorre na relação entre pares, pois os colegas de 

trabalho possuem, teoricamente, conhecimento similar e mesma posição na hierarquia da 

empresa. 

No quadro acima, Merriam (1983) apresenta diversas nuances (guia, padrinho, 

patrono) à medida que o gerente cria relacionamentos com indivíduos que possuem mais 

experiência no desempenho das atividades nas empresas e que possuem um nível hierárquico 

aproximado do indivíduo. A experiência e poder formal aumentam os benefícios e a obtenção 

de conhecimentos mais específicos para os aprendizes. 

Megginson (1994, p. 165) oferece uma definição atualizada, afirmando que “o mentor 

é uma pessoa sem ligação direta que ajuda outro indivíduo a dirigir maiores transações e 

negocia com ele um caminho de desenvolvimento”. Esta definição de acordo com Woodd 

(1997), que também pode ser aplicada no relacionamento de pares, permite um entendimento 

da aprendizagem para ambos, mentor e mentorado. Semelhantemente, Burlew (1991, p. 214) 
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tenta reconhecer a possibilidade do relacionamento de pares na sua definição, “o mentor é 

qualquer um que fornece uma direção, apoio, conhecimento e oportunidades para qualquer 

período, o mentor e o mentorado consideram esta ajuda necessária”.  

Kram e Isabella (1985) apresentam a necessidade de se entender também o 

relacionamento de pares porque este, além de possibilitar preencher as lacunas referentes ao 

relacionamento de mentoria, é encontrado em maior intensidade nas empresas. O quadro 5 

apresenta as principais diferenças entre os dois tipos de relacionamento. 

 
Relacionamento de mentoria Relacionamento de pares 

Funções da elevação da carreira 
Apadrinhamento 
Treinamento 
Exposição e visibilidade 
Proteção 
Determinação de desafios no trabalho 
 

Funções da elevação da carreira 
Compartilhamento de informação 
Estratégia de carreira 
Feedback relacionado ao trabalho 

Funções pisico-sociais 
Confirmação e aceitação 
Aconselhamento 
Função de modelagem 
Amizade 

Funções pisico-sociais 
Confirmação 
Apoio emocional 
Feedback pessoal 
Amizade 

Atributo especial 
Complementaridade 

Atributo especial 
Mutualidade 

QUADRO 5 – COMPARAÇÃO ENTRE RELACIONAMENTO DE MENTORIA E DE 
PARES 

 
Fonte: Kram e Isabella (1985, p. 117) 

 

Enquanto muitas das funções no relacionamento de pares, apresentadas no quadro 4, 

são similares àquelas características da relação de mentoria, um atributo especial o torna 

único. O relacionamento de pares proporciona um certo grau de mutualidade que permite a 

ambos indivíduos poderem tanto receber quanto dar todas as informações, enquanto na 

relação de mentoria, um indivíduo, normalmente especializado nas atividades de seu trabalho, 

assume a função de guia ou padrinho (KRAM; ISABELLA, 1985, P. 118). 

Apesar de muitos pontos em comum, existem algumas diferenças bastante importantes 

entre os dois tipos de relacionamentos. Primeiro, no relacionamento de mentoria existem 

diferenças significativas na idade e no nível hierárquico, enquanto no relacionamento de 
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pares, estes atributos são similares entre ambos. Segundo, nítidas diferenças entre o 

relacionamento de mentoria e de pares são encontradas nas funções apresentadas ao leitor e na 

qualidade da troca.  

Esta seção apresenta ao leitor aspectos e tipos de relacionamentos que o gerente pode 

encontrar, desempenhando suas atividades, pois, na seção anterior, a abordagem analisada 

aponta que os profissionais podem aprender por intermédio de relacionamentos sociais. Neste 

universo de relacionamentos, os pares e mentores são fontes de aprendizado riquíssimo e, de 

acordo com a literatura apresentada, esses relacionamentos são capazes de desenvolver a 

carreira do profissional no ambiente de trabalho. 
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3 Metodologia 

 

O capítulo anterior apresentou a fundamentação teórica que foi utilizada para sustentar 

a proposta desta pesquisa. Tal fundamentação oferece o referencial adequado para que se 

possa investigar o objeto de estudo. Ela abrange a aprendizagem situada e a aprendizagem por 

meio de relacionamentos.  Esta seção apresenta os procedimentos metodológicos utilizados 

para investigar o fenômeno pesquisado, eles indicam como o problema foi tratado e analisado. 

3.1 Perguntas de pesquisa 

Este estudo é desenvolvido na área de aprendizagem gerencial. Como foi mencionado 

no capítulo inicial, a pesquisa busca compreender aspectos da aprendizagem dos gerentes 

hoteleiros. Merriam (1998, p. 60) propõe que normalmente a exposição do objetivo geral da 

pesquisa é seguida por perguntas de pesquisa. As perguntas de pesquisa dirigem a 

investigação e determinam como os dados devem ser coletados, limitando o estudo e 

proporcionando-lhe foco. Estas refletem o pensamento do pesquisador sobre os fatores mais 

significativos para se estudar (LUCENA, 2001). 

As perguntas de pesquisa também servem como um indício sobre quais seriam as 

descobertas acerca do fenômeno que o pesquisador acredita serem fundamentais para o estudo 

(MERRIAM, 1998, p. 60).  

Desse modo, o problema geral da pesquisa, que é compreender a aprendizagem dos 

gerentes hoteleiros por meio de abordagens que enfatizam os relacionamentos sociais, 

desdobrou-se nas seguintes perguntas de pesquisa: 
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a) Como os respondentes se tornaram gerentes? 

b) Como os gerentes investigados têm aprendido por intermédio dos relacionamentos 

interpessoais no ambiente de trabalho? 

c) Qual a classificação dos relacionamentos que contribuíram para a aprendizagem 

dos gestores investigados? 

3.2 Conceitos básicos utilizados 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, torna-se mister a definição de alguns 

conceitos: 

a) Aprendizagem: “é o processo de criação, usando uma interpretação anterior, 

para construir uma interpretação nova ou revisada do significado de uma 

experiência de modo a guiar ações futuras” (MEZIROW, 1996, p.162); 

b) Aprendizagem gerencial: “é o estudo do gerenciamento dos processos de 

aprendizagem, especialmente aqueles que contribuem para a prática do 

gerenciamento, incluindo a educação e o desenvolvimento gerenciais” (FOX, 

1997, p. 34-35); 

c) Descrição: “é o uso de palavras que comunicam uma imagem mental de um 

evento, uma parte de cenário, uma cena, uma experiência, uma emoção ou uma 

sensação; a explicação associada à perspectiva da pessoa que faz a 

representação” (STRAUSS; CORBIN, 1998, p. 15). 

d) Pares: pessoas que desempenham função semelhante ou equivalente e que 

ajudam no desempenho da atividade profissional porque necessitam realizar 

seus trabalhos em equipe. Aprendizagem ocorre mutuamente (KRAM; 

ISABELLA, 1985); 
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e) Pesquisa qualitativa: “é um conceito guarda-chuva cobrindo algumas formas de 

investigação que nos ajuda a entender e explicar o significado do fenômeno 

social com a menor quebra possível do ambiente natural” (MERRIAM, 1998, 

p. 179); 

f) Mentores: pessoas interessadas em guiar outro indivíduo no desempenho de 

sua atividade profissional, possuem maior experiência e maior cargo 

hierárquico. Aprendizagem ocorre do mentor para o mentorado (KRAM; 

ISABELLA, 1985); 

g) Trabalho gerencial: é caracterizado pela brevidade, variedade e fragmentação. 

Os gerentes desempenham papéis, dez ao todo, os quais estão distribuídos nos 

seguintes grupos: interpessoais, informacionais e decisionais. (MINTZBERG, 

1973); 

3.3 Delineamento do estudo 

Todos os pesquisadores têm um desejo, muito natural e louvável, de defender 

determinada corrente de pesquisa, quantitativa ou qualitativa. Aqui, propõe-se examinar e 

adotar um caminho que parece ser adequado para se atingir os objetivos propostos. 

Para, nesta pesquisa, proceder-se como se procederia em relação às ciências naturais, 

preciso seria examinar toda série dos fenômenos de aprendizagem que pudessem produzir-se 

no ambiente de trabalho, começando pelos mais simples para chegar, sucessivamente, aos 

mais complexos. Diferentemente do que se faz na Física ou Química, não é possível fazer um 

curso de aprendizagem experimental. Nas ciências naturais, opera-se sobre a matéria bruta, 

que se manipula à vontade, tendo-se, quase sempre, a certeza de poderem regular-se os 

efeitos. No estudo do fenômeno da aprendizagem, tem-se que lidar com inteligências que 
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gozam de liberdade e que, a cada instante, podem mudar de vontade, não se submetendo a 

rigores e propósitos de pesquisadores.  

Dada a situação e objetivos desta pesquisa, as orientações do estudo qualitativo são as 

que mais se adaptam à busca das respostas das perguntas construídas, pois a realidade é muito 

mais complexa do que se imagina, as pessoas não são elementos que possam ser manipulados 

e faz-se necessário compreender o fenômeno a partir do “olhar” dos respondentes. Patton 

(2001, p.14) afirma que o método qualitativo é uma ferramenta que facilita pesquisas de 

maior profundidade e com um maior nível de detalhe. De acordo com Merriam (1998), as 

pesquisas qualitativas tentam compreender a realidade a partir da visão de mundo dos 

indivíduos, pois esta realidade é construída pela interação destas pessoas com seus próprios 

mundos sociais. Assume-se que os entendimentos de determinado fenômeno estão incrustados 

nas pessoas. Logo, este tipo de corrente metodológica busca entender o fenômeno sob análise 

a partir da ótica das pessoas envolvidas. Procura-se decifrar como os indivíduos percebem e 

compreendem o objeto de estudo a partir das suas próprias referências.  

A idéia de que os indivíduos constroem o seu mundo por meio das interações sociais 

norteou o desenvolvimento desta pesquisa. A realidade está conectada ao contexto em que 

ocorre o fenômeno. Assim, o objetivo do pesquisador é ir a campo para compreender este 

fenômeno a partir dos indivíduos envolvidos, tentando considerar os diferentes pontos de 

vistas existentes (GODOY, 1995, p. 21). 

Diversos motivos podem tornar legítima a escolha de uma abordagem qualitativa para 

a execução de uma pesquisa. Estudos, em que se procura entender o significado ou a natureza 

das experiências das pessoas, conduzem o pesquisador a campo para examinar o que as 

pessoas fazem e pensam. A perspectiva qualitativa pode ser utilizada para se conseguir 

detalhes sobre fenômenos como sentimentos, processos de pensamento e emoções que 
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dificilmente seriam compreendidos caso fossem utilizados outros meios mais convencionais 

de pesquisa (STRAUSS; CORBIN, 1998, p. 11).  

A pesquisa qualitativa engloba várias orientações de pesquisa, das quais Merriam 

destaca cinco: pesquisa qualitativa básica, estudo de caso, estudo etnográfico, fenomenologia 

e grounded theory (para maiores detalhes, ver MERRIAM, 1998, p. 10-20). Este estudo é 

classificado como um estudo de caso. Como o pesquisador irá analisar os gerentes hoteleiros 

em duas empresas, a pesquisa será caracterizada por ser um estudo de múltiplos casos. Este 

conceito, definido por Merriam (1998, p; 40), envolve primeiramente, a análise dentro de cada 

caso para, posteriormente, desenvolver uma análise cruzada entre as unidades estudadas. No 

momento da análise cruzada, o pesquisador deve tentar tecer comentários acerca das 

similaridades e diferenças encontradas nos casos estudados. 

O estudo de caso, enquanto pesquisa qualitativa, ocupa um reconhecido lugar entre as 

várias possibilidades de se examinar os fenômenos que envolvem os seres humanos e suas 

relações sociais estabelecidas em diversos ambientes. Outro motivo para se adotar o estudo de 

caso é que ele ajuda a compreender os fenômenos individuais e organizacionais, 

principalmente quando são complexos e contemporâneos. “Além disso, ele tem se tornado a 

estratégia preferida para os pesquisadores que procuram responder a questões do tipo “como” 

e “por que” certos fenômenos ocorrem, quando há pouca possibilidade de controle sobre os 

eventos estudados e quando o foco de interesse é sobre dados atuais que só poderão ser 

analisados dentro de um contexto de vida real” (GODOY, 1995, p. 25; YIN, 2001, p. 23). 

Para finalizar as explicações relacionadas ao fato da pesquisa adotar a orientação de 

estudo de caso, Stake (1995, p. 3) afirma, em seu texto, que o estudo de caso caracteriza-se 

pela concentração de um caso particular. Dessa forma, entende-se que o objeto de estudo é 

limitado aos casos estudados.  
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Vale ressaltar ao leitor, de acordo com Merriam (1998), que a generalização dos 

resultados, no sentido estatístico, não é o objetivo da pesquisa qualitativa, podendo outros 

pesquisadores generalizar conceitualmente os resultados alcançados.  

3.4 Seleção da amostra 

Nos estudos qualitativos existem dois tipos de amostragem, a probabilística e a não-

probabilística. A amostragem probabilística é conhecida como amostragem aleatória, em que 

o intuito do pesquisador é a generalização dos resultados da amostra do seu estudo para toda a 

população da qual aquela amostra foi extraída. A amostragem do tipo probabilística não é 

essencial, nem tão pouco explicável neste tipo de pesquisa já que o objetivo não é a 

generalização estatística. Desta forma, a escolha mais justificável na pesquisa qualitativa é a 

amostra não-probabilística (MERRIAM, 1998). 

Como este estudo não tem como foco a generalização estatística dos seus resultados, 

mas sim a compreensão do fenômeno analisado, amostras de pequeno tamanho se tornam uma 

escolha mais indicada. A grande vantagem em se adotar uma amostra intencional é a de se 

escolher respondentes que proporcionem ricas fontes de informações e que, desta forma, 

possam iluminar, de modo mais eficaz, as questões em estudo (PATTON, 2002, p. 46).    

Nos estudos de caso qualitativos, normalmente, existem dois níveis de seleção de 

amostra. Primeiramente, devem-se selecionar os casos a serem estudados e, em um segundo 

momento, definir quais serão as amostras dentro de cada caso. Os Hotéis foram escolhidos 

por serem empresas de destaque no mercado pernambucano hoteleiro, de acordo com a 

imprensa local. O estudo de empresas de destaque serve como uma bússola para outras 

empresas e profissionais que atuam no setor.  Ambas as empresas estão abertas há sete anos, 

se encontram inseridas no mesmo segmento de luxo e possuem a mesma classificação 
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hoteleira, cinco estrelas, de acordo com a EMBRATUR. Estas características foram 

observadas para que a análise fosse efetuada entre organizações de porte e atuação 

semelhantes.  

Os critérios do segundo nível, analisados no interior das empresas, procuram 

selecionar os gerentes das principais áreas funcionais dos hotéis, que são, segundo Ismail 

(2004), as áreas de gerência geral; hospedagem; alimentos e bebidas; marketing e vendas; 

controladoria e manutenção. Estes profissionais deveriam estar em atuação há, pelo menos, 

cinco anos em função gerencial e, no mínimo, há três anos, atuando na empresa pesquisada. 

Desta forma foram selecionados para a pesquisa seis gerentes no primeiro hotel e mais seis 

gerentes no segundo hotel.  

3.5 Coleta de dados 

Dados, de acordo com Merriam (1998, p. 69), são fragmentos de informações 

encontrados no ambiente. Os dados de caráter qualitativo consistem em citações diretas de 

pessoas sobre suas experiências, sentimentos, opiniões e conhecimentos.  Essas informações 

podem ser coletadas por meio de entrevistas, observação e análise de documentos 

(MERRIAM, 1998, p.70). 

A coleta de dados desta pesquisa foi realizada por meio, especificamente, da entrevista 

não-estruturada. Este tipo de técnica de coleta de dados é o mais indicado quando o 

pesquisador quer buscar uma compreensão das perspectivas dos respondentes sobre suas 

vidas, experiências e situações. O grande benefício é que os dados recolhidos nas palavras são 

dos próprios participantes (TAYLOR; BOGDAN, 1984).  
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Quando se construiu o roteiro de entrevista (ver APÊNDICE A), a preocupação foi 

abordar todos os objetivos do estudo, tentando responder as perguntas de pesquisa presentes 

na seção 3.1. Para tal, tomou-se como base a fundamentação teórica adotada neste trabalho.  

Cada entrevista durou cerca de uma hora, também existindo ocasiões que, por motivo 

de adequação às atividades profissionais dos participantes, houve necessidade de modificação 

nos horários dos entrevistados. Em alguns casos, o pesquisador retornou aos respondentes 

para validação do conteúdo das entrevistas. As entrevistas aprofundadas na pesquisa 

qualitativa são flexíveis e dinâmicas, motivos estes que explicam um roteiro e não um 

conjunto de perguntas padronizadas em que os respondentes não consigam informar suas 

perspectivas. O pesquisador acrescentou, aprofundou e mudou a ordem das perguntas, 

objetivando alcançar uma maior compreensão acerca do fenômeno estudado.  

As entrevistas aconteceram entre julho e novembro de 2005, sendo todas realizadas no 

ambiente de trabalho dos gestores. Elas foram gravadas e transcritas. Durante a transcrição 

detalhes que surgiram na entrevista deram origem às notas construídas pelo autor e que 

serviram de subsídio para a análise dos dados. 

3.6 Análise de dados 

Devido ao número imenso de dados coletados, faz-se necessário apresentar as 

descobertas que surgiram deles de uma maneira que não seja complexa para o leitor.  A esta 

etapa, em que os dados são analisados para que possam se transformar em resultados, dá-se o 

nome de análise de dados (PATTON, 2002). 

Os resultados no estudo qualitativo englobam os procedimentos de descrição e análise. 

Eles são apresentados em forma de categorias que correspondem aos padrões repetidos nos 

dados encontrados (MERRIAM, 1998, p. 11). A finalidade desta análise é garimpar os dados 
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importantes, diminuindo, desta forma, a quantidade imensa de informações oriundas da coleta 

de dados. A partir disto, identificam-se padrões e apresenta-se o bojo, o núcleo, a essência dos 

dados (PATTON, 2002; MERRIAM, 1998, p. 156-180).  

Salienta-se para o leitor que houve três passos para a análise dos dados. Primeiramente 

foram analisados os dados do primeiro caso, na seqüência, desenvolveu-se a análise do 

segundo caso e no último momento foi desenvolvida a análise cruzada entre os casos. 

A análise de dados é uma tarefa complexa em que o pesquisador caminha entre dados 

e conceitos, ora descrevendo, ora interpretando. O processo de formação das categorias é 

amplamente intuitivo e orientado pelo propósito do estudo, pela orientação e conhecimento do 

pesquisador e pelos significados que foram explicitados pelos participantes. Assim, os 

resultados da análise nesta pesquisa estão em forma de categorias, objetivando fornecer uma 

descrição detalhada que possa convencer o leitor de que as conclusões da pesquisa são 

consistentes (MERRIAM, 1998, p. 178-179). 

A construção destas categorias foi feita por meio de uma constante comparação, além 

disso, foram realizadas coleta e análises concomitantemente. O autor tomou como base as 

fornecidas Merriam (1998) acerca deste assunto. 

Durante a análise, os dados foram sistematicamente comparados e neste processo, de 

acordo com Bogdan e Biklen (1994), foram considerados pontos como a ênfase dada pelos 

respondentes sobre certos assuntos e a repetição de palavras ou idéias identificadas nas 

entrevistas. Vale salientar que o pesquisador pode, de acordo com o seu julgamento, 

considerar como relevante os achados que irromper de apenas um dos respondentes ou de 

parte deles. Um dos motivos é porque as informações representativas, não necessariamente, 

surgem de todos os respondentes.  

O primeiro passo para a construção das categorias ocorreu na transcrição da primeira 

entrevista. Durante esta etapa, buscou-se selecionar os dados relevantes que ajudariam a 
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responder as perguntas de pesquisa. A partir desta seleção, os dados foram agrupados de 

acordo com as similaridades encontradas, os agrupamentos foram nomeados de forma a 

retratar a essência das semelhanças encontradas. Após a construção de uma segunda listagem 

de categorias que surgiu da segunda entrevista, comparou-se esta listagem com a primeira de 

forma a se fazer uma listagem única. Daí para o final da etapa de análise dos dados, o 

procedimento foi o mesmo. Salienta-se que ao final do trabalho, algumas características são 

comuns às categorias: elas são excludentes entre si, os dados estão agrupados de acordo com 

suas semelhanças e, estão selecionados por sua relevância ao propósito do estudo e foi 

utilizado o mesmo nível de abstração em todas as etapas (MERRIAM, 1998).  

3.7 Validade e confiabilidade 

De acordo com Merriam (1998), distintamente dos estudos quantitativos que buscam 

atingir um nível de validade e confiabilidade por uso de dados estatísticos, variáveis bem 

definidas, entre outros, o estudo qualitativo utiliza outros critérios que tornem uma pesquisa 

confiável. 

Os critérios utilizados para que o estudo possua uma validação e confiabilidade 

adequadas referem-se ao questionamento de como os resultados da pesquisa estão de acordo 

com a realidade. Como o objetivo dos estudos qualitativos é entender os significados 

construídos pelos indivíduos acerca de suas experiências, a questão de validar a realidade se 

torna muito complicada. A realidade está mudando constantemente, isto é, ela não é única, 

imutável e objetiva, assim, quando se avalia os dados coletados e a realidade em que eles 

surgiram, a determinação da validação se torna inapropriada (MERRIAM, 1998, p. 200-202). 

De toda forma, alguns critérios foram seguidos para dar um maior fortalecimento ao aspecto 

metodológico. 
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Alguns pesquisadores como Merriam (1998, p. 204) e Yin (2001, p. 119-128) 

levantam uma discussão sobre maneiras que possibilitam uma maior robustez à validação 

interna do estudo. São elas: a triangulação de múltiplas fontes de dados; checagem dos dados 

interpretados por parte dos respondentes; e orientação teórica coerente com o estudo 

apresentado. Adotou-se neste estudo a checagem da análise dos dados pelos entrevistados, 

assim como, uma orientação teórica que possibilitasse uma análise do fenômeno. 

Encaminharam-se a cada um dos respondentes, os achados referentes da pesquisa para 

que eles pudessem propor alterações objetivando um retrato fiel à realidade retratada do ponto 

de vista do entrevistado. 

Chama-se validade externa, a capacidade do estudo poder ser transferido para outras 

situações (MERRIAM, 1998, p.207). Neste estudo, buscou-se descrever detalhes do 

fenômeno estudado para que o leitor tenha condições de avaliar se as situações e conclusões 

apresentadas no texto podem ser transferidas para outras realidades. 

A confiabilidade refere-se ao grau em que um determinado estudo pode ser replicado 

futuramente por outros pesquisadores, seguindo-se os mesmos procedimentos de forma a 

alcançar os mesmos resultados em outro momento e lugar. De acordo com Merriam (1998, p. 

205), a confiabilidade é uma questão problemática nas ciências sociais, pois o comportamento 

humano é mutável. Os resultados da pesquisa estão relacionados às escolhas e mudanças que 

o pesquisador executa durante a realização do estudo. Desta forma, seguindo as indicações da 

autora, foram apresentadas ao leitor as orientações metodológicas e as abordagens teóricas 

adotadas para o desenvolvimento da investigação para que outros pesquisadores possam 

adaptá-las e usá-las em seus contextos. 
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3.8 Limitações do estudo 

É importante ater-se ao fato que os resultados obtidos são restritos aos indivíduos 

selecionados e não podem ser generalizados estatisticamente para todos os gerentes hoteleiros 

de todos os hotéis. Esclarece-se que o objetivo da pesquisa foi a compreensão de como ocorre 

a aprendizagem de um grupo particular de profissionais e não a obtenção de resultados que 

pudessem ser generalizados estatisticamente. 

O fato de a entrevista ser, neste trabalho, a fonte principal de dados leva a algumas 

dificuldades. Segundo Yin (2001) a falta de habilidade do pesquisador no trato com as 

pessoas e sua inexperiência podem afetar a pesquisa. Além disso, Godoy (1995) observa 

algumas limitações relacionadas à coleta e análise de dados na pesquisa qualitativa e que se 

verificaram ao longo deste trabalho. O estudo foi dispendioso pela necessidade de volta do 

pesquisador ao ambiente do fenômeno estudado para esclarecimentos; as dificuldades na 

análise dos dados e a necessidade de um maior tempo na interpretação e codificação das 

respostas também foram limitações (devido à imprescindibilidade de se manter no 

cronograma estabelecido). Problemas para o agendamento das entrevistas acompanharam o 

desenvolvimento do trabalho de campo, constituindo outra limitação enfrentada. 

O fato de o estudo ter uma orientação qualitativa torna o pesquisador a principal fonte 

de coleta e análise de dados, isto pode trazer como conseqüência um viés na interpretação dos 

mesmos (MERRIAM, 1998, p. 20). De certo modo, a própria visão de mundo do pesquisador 

e suas pré-concepções sobre o fenômeno em análise podem afetar o exame dos dados. Mas, o 

autor acredita que, apesar disto, os entendimentos e compreensões do estudioso são essenciais 

para se realizar uma análise e fazem parte de qualquer pesquisa acadêmica nos campos 

sociais. O importante é a consciência e o pensamento crítico em relação ao papel do 

pesquisador no desenvolvimento da pesquisa.  
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4 Resultados 

 

Buscando-se alcançar o objetivo geral deste estudo, que é compreender aspectos da 

aprendizagem dos gerentes hoteleiros pela ótica de abordagens que enfatizam os 

relacionamentos sociais, estão apresentados ao leitor ao longo do capítulo os desdobramentos 

do objetivo geral. A sua divisão em três objetivos específicos facilita o entendimento do 

mesmo como um todo. Eles são: 1- compreender como os respondentes se tornaram gerentes; 

2- compreender como os gerentes investigados têm aprendido por intermédio dos 

relacionamentos estabelecidos com outras pessoas no seu ambiente de trabalho; 3- criar uma 

classificação dos relacionamentos que contribuíram para a aprendizagem dos gestores. 

A análise dos dados coletados toma como base a fundamentação teórica e 

metodológica adotada, que é a aprendizagem situada, a aprendizagem por meio de 

relacionamentos e a pesquisa qualitativa. Todos os nomes, tanto das empresas pesquisadas, 

como dos respondentes foram alterados devido à solicitação prévia das direções dos hotéis e 

dos entrevistados. Um caso foi nomeado como Hotel Negócios e, o outro, Hotel Lazer. Os 

nomes têm relação com as áreas de atuação das empresas analisadas. No decorrer deste 

capítulo, para que o leitor possa entender as questões analisadas mais facilmente, estão 

apresentadas diversas citações dos respondentes acerca dos pontos pesquisados. 

É importante que algumas informações sobre os hotéis sejam de conhecimento do 

leitor. O hotel se caracteriza por possuir duas grandes áreas que são distintas entre si: a área 

operacional e a administrativa. A parte administrativa apóia e dá suporte à área operacional, 

que exerce as atividades fins para o hóspede, como hospedagem e alimentos e bebidas. 

Referente à classificação dos hotéis, concedidas pela EMBRATUR, ambos os casos são 
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considerados cinco estrelas. Esta classificação implica no reconhecimento máximo da 

qualidade dos equipamentos e da infra-estrutura, assim como uma qualidade na prestação de 

serviço acima do esperado. 

Os resultados estão expostos nas seções seguintes, primeiramente o caso do Hotel 

Negócios e posteriormente o caso do Hotel Lazer, finalizando com uma análise cruzada dos 

dados de ambos. 

Os casos dos Hotéis Negócios e Lazer estão subdivididos em subseções. Inicia-se com 

uma apresentação dos hotéis, seguidos pelo perfil dos respondentes de cada um. 

Posteriormente, serão respondidas cada uma das três perguntas de pesquisa estabelecidas na 

seção 3.1.  

4.1 O Hotel Negócios 

O Hotel foi inaugurado em 1985, estando, portanto, em funcionamento há 20 anos. De 

acordo com a classificação da EMBRATUR, o hotel é cinco estrelas. O referido hotel possui 

295 apartamentos. Todos eles, além de oferecerem uma bela vista para o mar, possuem mini-

bar, TV a cabo e a cores, ar condicionado central, canais de AM/FM, secretária eletrônica, 

despertador automático, ligações nacionais e internacionais, cofre e room service 24 horas. 

Além disso, a empresa dispõe de uma excelente estrutura para lazer e entretenimento 

composta por piscina, fitness center, sauna, massagem e uma ótima seleção de sofisticados 

restaurantes.  
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4.1.1 O perfil dos participantes 

Nesta subseção será apresentado ao leitor o perfil dos respondentes. Dados como 

idade, tempo de experiência na função gerencial, cargo e tempo no hotel se encontram 

dispostos a seguir no quadro 6. 

 

Nome Idade 
Período de 
experiência 

gerencial 

Cargo 
ocupado 

Experiência no 
hotel 

Túlio 65 anos 40 anos 
 

Gerente geral 
 

18 anos 

Edna 32 anos 10 anos Gerente de 
hospedagem 6 anos 

Heloísa 42 anos 15 anos 
Gerente de 
Alimentos e 

Bebidas 
8 anos 

Dan 37 anos 7 anos Gerente de 
manutenção 5 anos 

Carlos 47 anos 15 anos 
 

Controller 
 

10 anos 

Rogério 39 anos 12 anos 
Gerente de 

Marketing e 
vendas 

6 anos 

QUADRO 6 – PERFIL DOS PARTICIPANTES DO HOTEL NEGÓCIOS 
 
 

Túlio tem 65 anos de idade, iniciou na hotelaria muito jovem, aos 18 anos, em 1958, 

como auxiliar administrativo, de acordo com ele, era considerado um “boy”.  Exerceu o cargo 

gerencial em diversas áreas do hotel, como a financeira, a de hospedagem e a gerência geral. 

Graduado em Administração pela Universidade de Campinas, começou a trabalhar por 

necessidade e nunca tinha pensado em trabalhar em hotéis, fato demonstrado pelo seu 

depoimento: “eu comecei a trabalhar na hotelaria por acidente”.  

Desde os anos iniciais, na execução do trabalho nesta área, começou a adquirir 

experiência com renomados gestores internacionais que o auxiliaram no decorrer da sua 
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trajetória gerencial. Na década de 80, o mercado de trabalho era bastante promissor, o que o 

fez escolher, definitivamente, o ramo de hotéis.  

De acordo com depoimentos de outros gerentes, caracteriza-se por ser uma pessoa 

calma, que pensa e preza muito pelos funcionários. Atualmente, possui 280 funcionários no 

seu hotel e busca satisfazê-los. 

Edna tem 30 anos de idade e, apesar de ser uma pessoa jovem, já possui uma boa 

experiência gerencial (dez anos). Ela também começou a trabalhar cedo na hotelaria, por 

necessidade, em 1992. Iniciou como recepcionista em um hotel três estrelas, em Porto de 

Galinhas – Pernambuco, e em um ano chegou à gerência da recepção pelo seu desempenho 

acima da média e por falta de pessoas qualificadas na referida área. Durante esta época, ela 

cursava Secretariado na Universidade Federal de Pernambuco e enfrentou dificuldades, 

enquanto estava trabalhando, para conseguir conciliar o trabalho e o curso superior.  

Após ter se tornado gerente, permaneceu três anos no cargo e começou a procurar 

outras empresas que possuíssem uma alternativa mais rápida de crescimento e 

proporcionassem mais oportunidades na carreira, pois a sua atual empresa era familiar e 

diversos parentes do dono ocupavam as melhores vagas.  

Edna encontrou uma nova colocação em um hotel destacado de Pernambuco e, três 

meses depois do seu ingresso, foi promovida para gerente de hospedagem. Durante a sua 

gerência, fez um treinamento de dois anos em todos os departamentos do hotel. Pelos os 

comentários dos outros gestores, ela é uma pessoa extrovertida, calma e extremamente 

dedicada ao trabalho. Adota também a filosofia do gerente geral, Túlio, no trato com seus 

funcionários. 

Heloísa iniciou na hotelaria há 20 anos e passou por todas as áreas operacionais: 

Hospedagem, Alimentos e Bebidas e Vendas. Formada em Psicologia pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, ela iniciou a carreira na recepção, onde passou seis meses, e foi 



 59

promovida à supervisão de reservas porque falava inglês e espanhol fluentemente. Atuou em 

diversos hotéis de cadeia internacional.  

Depois disso, surgiu uma oportunidade de trabalho no Hotel Negócios, ela escolheu ir 

porque pensou, nas palavras dela, − “é lá que eu irei ter oportunidade nessa carreira”. No 

hotel, Heloísa desenvolveu habilidades de relacionamentos interpessoais que lhe 

proporcionaram uma promoção. Todos os gerentes do hotel consideram-na a pessoa mais fácil 

de conversar e se relacionar dentro da empresa. Essa sua característica, de acordo com ela, lhe 

permite extrair o máximo dos seus funcionários. 

Dan é engenheiro civil formado pela Universidade Católica de Pernambuco em 1992 e 

possui uma experiência de doze anos na construção de obras verticais. Ele começou a sua 

carreira na engenharia em uma grande construtora de Pernambuco onde obteve os 

conhecimentos técnicos necessários para se tornar um engenheiro renomado em seu meio. 

Dan era gerente de projetos em uma construtora. De acordo com ele, “um belo dia quando 

estava pensando na minha carreira, um amigo ligou e falou que viu no jornal uma vaga para 

trabalhar em um hotel”. Neste dia, ele escolheu mudar para a área hoteleira e começou a atuar 

como gerente de manutenção no Hotel Negócios.  

Carlos tem 47 anos de idade e é o controller do Hotel Negócios, cargo que desenvolve 

as mesmas atividades de um gerente financeiro. Sua primeira experiência como gerente foi 

em dois bancos internacionais com atuação em São Paulo, seu estado de origem. Formado em 

Administração pela Universidade de São Paulo, fez MBA (Master of Business and 

Administration) na Universidade da Califórnia nos Estados Unidos da América.  

Para que Carlos pudesse ficar com a futura esposa, que trabalhava na área hoteleira, 

decidiu mudar a sua carreira e, dessa forma, já está trabalhando há 10 anos no Hotel 

Negócios, sendo considerado, por Túlio, o controller mais eficaz que ele conheceu, “melhor 

até mesmo que eu”, enfatizou o gerente geral. 
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Rogério tem 39 anos e trabalhou em diversos hotéis, passou por várias cadeias 

internacionais e já está há seis anos no Hotel Negócios, como gerente de Marketing e Vendas. 

Ele é formado pela Universidade Federal de São Paulo no curso de Administração e se julga 

um dos poucos gerentes competentes em atuação no mercado pernambucano. De acordo com 

ele, “o desempenho do hotel se manteve estável durante os períodos de crise e em crescimento 

lento, mas constante nos anos normais, fato que não aconteceu nos outros hotéis (não 

cresceram)”. Decidiu por si só atuar na hospedagem para que pudesse ser mais eficiente no 

desempenho de suas atividades. Constantemente procura conversar e pedir conselhos ao 

gerente geral para que possa continuar a crescer na sua profissão. 

4.1.2 Como os respondentes se tornaram gestores? 

Nesta seção, estão apresentadas as respostas referentes à primeira pergunta de pesquisa 

que se refere a como os entrevistados se tornaram gerentes. Considera-se que, ao expor os 

depoimentos dos participantes, No intuito de consolidar as descobertas, são expostos 

depoimentos dos participantes acerca da pergunta levantada.  

Nas trajetórias gerenciais analisadas, verificou-se que os gerentes aprendem atuando 

em diferentes setores da organização, assumindo novas responsabilidades e obtendo 

conhecimento íntimo a respeito da atividade profissional desempenhada. Os conhecimentos 

obtidos em outras áreas do hotel mostraram-se valiosos na aprendizagem profissional, assim 

como a aquisição de novas responsabilidades expôs os respondentes a situações diferentes, 

ensejando o aprendizado. O conhecimento íntimo obtido com a prática profissional, com o 

dia-a-dia das atividades, também foi indicado como outro fator que levou os respondentes a se 

tornarem gerentes. 
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4.1.2.1 Atuando em setores diferentes 

O lado prático da operacionalização das atividades hoteleiras requer que seus gerentes 

possuam um conhecimento da sua área e das outras que estão relacionadas com a sua para que 

seja possível treinar e orientar os seus funcionários. Além disso, tal conhecimento se torna 

necessário para que se avalie o desempenho de um setor. À medida que um gerente atua em 

setores diferentes do seu, ele agrega conhecimentos valiosos que o auxiliam no próprio 

crescimento profissional. 

Diante disto, várias oportunidades de aprendizagem florescem de acordo com as áreas 

em que o gerente vai adquirindo habilidades. Túlio concordou com essas oportunidades e 

declarou: 

Quando iniciei na hotelaria, não tinha idéia da quantidade de áreas que 
existiam. Eu sabia que se quisesse me tornar um gerente, eu tinha que 
dominar as principais áreas, como Hospedagem, Alimentos e Bebidas e 
Marketing e Vendas, principalmente Hospedagem que é o coração, a 
atividade fim dos hotéis. Assim, eu passei por esses setores e isso me ajudou 
muito. 

A idéia de Túlio é compartilhada por outros gerentes como Edna que afirma que “na 

hotelaria, um gerente de destaque é aquele que conhece outras áreas”. A gerente identifica a 

importância de ter domínio de outras áreas dentro de um hotel. Ao falar de sua própria 

trajetória, ela conclui que toda a sua carreira foi pautada nesta visão e que, a despeito de ser 

considerada nova na hotelaria, chegou rapidamente a um cargo de gerente. Ela ainda declarou 

que decidiu fazer um treinamento de dois anos em todas as áreas do hotel, em suas palavras: 

“ninguém me pagou a mais por isso, mas no meu íntimo eu sabia que isso me levaria a um 

outro patamar dentro da minha carreira profissional”. Ou seja, mesmo sem saber explicar de 

forma clara os benefícios do treinamento, ela percebeu que isto era importante. Isto salienta 

que o contexto possa ter influenciado a escolha dela.  

Heloísa também concorda com essas opiniões e no seu depoimento mostra a 

importância de atuar em diferentes setores de um hotel. Ela revela: 
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Eu passei dois anos em todas as áreas do departamento que eu não 
dominava. Fui para a Recepção, passei um ano lá, a experiência foi muito 
enriquecedora, não sabia nada e saí sabendo alguma coisa. Depois veio a 
necessidade de entender o processo de vendas, porque eu também vendia na 
Recepção, então decidi ir para Marketing e Vendas aprender a vender. 

Heloísa mostra que sua carreira foi pautada na busca de novos conhecimentos e estes 

conhecimentos só foram adquiridos quando ela se dispôs a buscá-los em outras áreas do hotel 

diferentes daquelas em que ela atuava. Fica demonstrada a postura ativa em relação à busca 

do conhecimento por parte dos respondentes. Esta opinião é reconhecida pelo gerente de 

manutenção, Dan, que reconhece a importância de conhecimentos adquiridos em outros 

setores e relatou o fato de ter aprendido diversas atividades, por exemplo, como desenvolver 

projetos, que o ajudou na compreensão da empresa como um todo e que esse todo não 

funciona sem as partes. Usando as palavras dele: “a parte sem o todo não é parte e o todo sem 

a parte não é todo”. Devido a dificuldade da organização obter recursos financeiros, o 

participante, buscou por vontade própria, a atuação no setor de controladoria do hotel. Assim, 

ele vivenciou as necessidades das diversas áreas em uma escala de prioridade. Logo, Dan 

concluiu que: “Eu tinha que conhecer as necessidades essenciais dos outros departamentos. 

Aprendi isso na controladoria”.  

Carlos enfatiza a importância de se conhecer os setores que estão ao redor da sua área 

de atuação principal porque, ao desenvolver o seu trabalho, ele mantém contato constante com 

diferentes setores. São suas palavras: 

No hotel, é muito importante conhecer os outros setores porque normalmente 
o nosso trabalho depende diretamente do trabalho de outro departamento, 
por exemplo, o departamento de Hospedagem não pode fazer o seu 
orçamento financeiro se Marketing e Vendas não enviar para ele, o forecast, 
a previsão de vendas. Para que o departamento de Alimentos e Bebidas faça 
as quantidades necessárias para cada refeição e mantenha seus estoques a 
contento é necessário que a Hospedagem envie diariamente todos os 
hóspedes confirmados. 

Rogério em seu depoimento, afirma que “a hotelaria é um mundo intrigado e 

complexo, para que alguém realmente deseje e queira se tornar um gerente melhor, ou mais 

rápido, ele tem sim, que passar pelos outros departamentos. Caso se faça uma pesquisa com 
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os gerentes gerais dos grandes hotéis do país, garanto que todos tenham passado por pelo 

menos dois setores do hotel”. 

4.1.2.2 Assumindo novas responsabilidades 

Alguns dos participantes afirmaram que, durante a trajetória para se tornarem gerentes, 

os indivíduos têm que assumir novas responsabilidades, elas são uma forma pela qual as 

pessoas aprendem os conhecimentos necessários para se tornarem gerentes. Também ficou 

nítido que outras responsabilidades são assumidas pelos gerentes em sua carreira. À medida 

que eles abarcam novas responsabilidades, eles aprendem. Estas responsabilidades vão desde 

aberturas de outros empreendimentos, até a realização de treinamentos em outras unidades 

hoteleiras. Isso demonstrou um modo eficaz de trajetória gerencial apresentada pelos gestores 

hoteleiros em suas declarações.  

Túlio relatou uma experiência sua a respeito de novas responsabilidades adquiridas em 

um dado momento de sua carreira: 

Nós íamos abrir um hotel em Belo Horizonte, na rede existiam outros 
controllers, mas resolveram dar o cargo para mim. Eu seria o responsável, 
sozinho, sem ninguém para me ajudar. Tantas coisas aconteceram naquela 
abertura que naquela época eu não conseguia imaginar, aquela foi a maior 
escola para mim.  

Para Túlio, os conhecimentos adquiridos, diante das novas responsabilidades, foram 

essenciais para sua carreira e o tornaram o gerente que ele é hoje. 

Heloísa em seu depoimento relembra quando começou na área de Alimentos e Bebidas 

e dos conhecimentos adquiridos em uma abertura de um restaurante. “Uma coisa que me 

marcou bastante foi a abertura do restaurante do hotel, sabe aquele lugar onde você traria os 

seus pais e a família? Pensava num lugar feito esse. Enquanto eu batalhava para que eu 

pudesse realmente abrir os restaurantes nos meus moldes, aprendi muita coisa, isso me deixou 

muito feliz e me possibilitou ter outra perspectiva para a carreira”. Percebe-se que, ao assumir 
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a responsabilidade de abrir um restaurante, a respondente foi capaz de aprender ao vivenciar 

essa experiência.  

Rogério assumiu uma nova responsabilidade que, segundo sua opinião, está sendo de 

fundamental importância para o enriquecimento de sua profissão. De acordo com ele:  

Eu me tornei responsável pelo desenvolvimento de novos programas de 
treinamento para os funcionários do hotel no que se refere ao bom 
atendimento e de como vender nas situações mais inusitadas. Com isto 
passei a estudar mais e a pensar em situações que poderiam enriquecer o 
treinamento e com isso percebi que existiam pontos que eu poderia melhorar 
na minha própria equipe e no desempenho das minhas outras atividades. 

Nota-se que ao assumir um programa de treinamento, o respondente foi capaz de se 

desenvolver, pois, como indica o depoimento, ele teve um papel central na busca de novos 

conhecimentos. A aprendizagem que surgiu ao abraçar a nova responsabilidade produziu 

ganhos em outras áreas. 

Durante o tempo que atuou em bancos, Carlos aprendeu quando resolveu assumir 

novas responsabilidades. “Quando passei a ser responsável pela mesa que operava o câmbio 

do banco [...] a minha área de atuação era os empréstimos bancários. A diferença é que, na 

mesa de câmbio, as mudanças são extremante rápidas e tive que aprender a responder às 

mudanças da mesma forma. Isso foi essencial para o meu trabalho naquela e nesta época”. 

Assim, ele foi capaz de se adaptar as diferentes exigências no ambiente de trabalho. 

Edna também aponta a importância de se assumir novas responsabilidades e do 

benefício adquirido em sua carreira profissional: 

Quando estava para abrir um hotel de uma categoria diferenciada, não 
possuía nenhum dado concreto, nem tão pouco uma concorrência onde 
poderíamos adquirir esses dados [...] fui escolhida para implementar as 
operações deste novo hotel. Foram tantas e tantas novidades, adaptações que 
tivemos que fazer que quando paro pra pensar hoje, vejo que se não tivesse 
passado por aquilo, não estaria onde estou. 

  “Quando se assume uma nova responsabilidade é como se estivesse adicionando um 

novo ingrediente e que esse ingrediente realça o sabor dos outros”, afirma Dan, confirmando 

as benesses das novas atividades. Em sua conclusão: “O fato de ter passado por todas as 
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etapas na construção de um edifício, me levou a um entendimento da importância de um 

planejamento adequado, de um projeto inteligente e de uma mão-de-obra qualificada”. Em 

outro momento, ele indica como foi essencial ao seu desenvolvimento compor o comitê 

executivo do hotel, pois ele aprendeu a fazer relatórios que, até então, não sabia. 

4.1.2.3 Obtendo conhecimento íntimo a respeito da atividade profissional 

desempenhada 

A partir do momento que os gestores passaram a desempenhar as atividades no dia-a-

dia, eles começaram a ter um maior conhecimento sobre os diversos matizes que envolvem 

um determinado trabalho.  Sob essa perspectiva, os gerentes aprendem com a prática.  

A ligação entre o trabalho e o conhecimento adquirido na profissão é citada por 

Heloísa que enfatiza, em sua entrevista, a importância dos conhecimentos adquiridos na 

prática profissional: 

Eu aprendi tudo que sei no trabalho [...] Através da prática profissional, eu 
me desenvolvi muito à medida que ia fazendo as coisas. Fiz de tudo na área 
de alimentos e bebidas, não esperava ninguém me mostrar nada, ia lá e fazia, 
fazia errado e alguém me ensinava certo e aí fui aprendendo. 

A opinião de Heloísa também é compartilhada por Túlio que indica que a prática é 

importante para o crescimento profissional, com isto ele mostra que os conhecimentos 

práticos devem ser destacados para os futuros profissionais. “É a maior ilusão do estudante 

achar que pode sair da universidade e entrar num cargo gerencial sem ter nenhuma prática. A 

prática diária é que leva o gerente a saber o que sabe, a se tornar dinâmico e ágil no trabalho”. 

Túlio concluiu seu depoimento com a idéia que só existe o acesso ao cargo, caso o gerente 

possua conhecimento da atividade profissional. Este tipo de conhecimento é adquirido ao 

longo da carreira do indivíduo. 
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Ainda sobre este assunto, Edna segue a mesma linha de raciocínio de Túlio, ela mostra 

que as atividades do dia-a-dia tiveram um grande impacto no seu crescimento profissional: 

O povo acha que gerente fica o dia todo sentado na cadeira sem ter o que 
fazer, eu fico revoltada com essa concepção. Antes de me tornar gerente, 
fazia de tudo aqui no departamento, apanhei, mas fui aprendendo durante o 
passar dos anos. Quando cheguei onde estou, tinha a idéia, tinha uma grande 
bagagem e vi que o negócio era praticamente da mesma forma, mesmo 
mudando de hotel. Não foi fácil, mas com a experiência adquirida na prática 
aprendi. Hoje, depois de cinco anos, vejo que o trabalho se tornou mais fácil. 

O profissional vai adquirindo um maior conjunto de experiências que, de uma forma 

ampla, proporciona desempenhar a atividade profissional mais facilmente. O indivíduo faz 

conexões entre o que aprendeu e as situações que vai enfrentado, que, de acordo com a 

respondente, guardam semelhanças. Novamente, apresenta-se mais um depoimento que indica 

a relevância das atividades do dia-a-dia para o desenvolvimento do conhecimento gerencial. 

Dan afirmou que: “acredito que é fundamental você estar ali, no ambiente de trabalho, 

verificando tudo o que acontece ao seu redor, ver como as atividades acontecem, o que está 

envolvido [...] no fim, você só irá conseguir identificar a importância disso tudo depois 

quando estiver em uma gerência”. Ele indicou que o conhecimento íntimo de uma atividade 

só vem com a prática dela. 

Carlos acredita que ao longo de uma trajetória profissional foi necessário enfatizar a 

aprendizagem que a prática proporciona: 

Como gerente, a gente vai ficando calejado. Hoje, tomo uma decisão porque 
tenho bagagem, e essa bagagem é tudo que vi e percebi dentro da empresa, 
minhas conclusões, minhas experiências, tudo isto eu adquiri do trabalho, 
fazendo as atividades profissionais, praticando; a minha formação acadêmica 
me ajudou, mas a prática ensinou muito, muito mais do que eu esperava. Eu 
tenho certeza que eu aprendi muito inserido na prática profissional.  

Além da importância da atividade prática para o desenvolvimento profissional, 

percebe-se que o indivíduo dá relevância aos conhecimentos adquiridos no ambiente de 

trabalho tanto quanto ao conhecimento acadêmico. Por fim, a aprendizagem adquirida por 

meio da prática foi valorizada por Rogério. Ele contou que, durante a sua jornada para se 

tornar gerente, sempre valorizou a atividade profissional em si. Pelo seu depoimento, ele 
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indica que a empresa foi um “campo rico de novas aprendizagens” e que grande parte do seu 

conhecimento foi desenvolvido, a partir do momento que ele procurou fazer e executar as 

atividades, muitas delas braçais.  

4.1.3 Como os gerentes aprendem por meio de relacionamentos? 

Apresentam-se, nesta seção, os resultados referentes à segunda pergunta de pesquisa, 

que é como os gerentes aprendem por meio de relacionamentos. Devido à complexidade das 

tarefas do ambiente de trabalho, à falta de experiência de alguns profissionais e à falta de 

certos tipos de conhecimentos, os relacionamentos no ambiente de trabalho se tornam 

importantes para que os profissionais possam aprender nas empresas. 

De acordo com os dados obtidos dos gerentes do Hotel Negócios, os resultados 

apontam que eles aprenderam de duas maneiras: obtendo orientação e observando os 

superiores hierárquicos.  

4.1.3.1 Obtendo orientação com superiores hierárquicos 

Os respondentes apontam que a orientação, o aconselhamento, o direcionamento 

fornecido pelos superiores hierárquicos proporcionaram um meio para a aquisição de 

conhecimentos em seu meio profissional. 

Durante a sua entrevista, Heloísa apresenta a importância acerca das orientações 

obtidas com seu chefe imediato e que são apresentadas em sua citação a seguir: 

Na medida em que eu ia conhecendo o meu gerente, fui deixando claro que 
eu era capaz de crescer na empresa [...] que eu poderia aprender cada vez 
mais com ele. Dessa forma, ele viu que para eu crescer era necessário me 
orientar. Aí ele começou a direcionar meu trabalho para uma área muito 
complicada, o desenvolvimento do budget (orçamento) da área de 
Hospedagem. Para eu conseguir fazer o tal do budget, acabei correndo atrás 
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de mil coisas, e ele estava a todo tempo me mostrando aonde ir, acabei 
aprendendo muito mais do que eu pensava. 

Fica claro que as orientações do seu gerente, obtidas por Heloísa, levaram-na a 

aprender conhecimentos que antes não eram dominados.  

Edna concorda que, devido aos aconselhamentos em sua carreira, ela foi capaz de 

obter uma vantagem em relação aos que não tinham o suporte do gerente em seu setor. Ela 

percebeu que precisava aprender mais sobre o seu trabalho e sobre a empresa para que fosse 

capaz de criar novas perspectivas na carreira. Em pouco tempo, ela afirmou que identificou no 

seu gerente, Almir, a pessoa que poderia ajudá-la. De acordo com ela, Almir detinha os 

conhecimentos e experiência que colaboraria com o seu desenvolvimento profissional. Por 

isto ela teve uma melhoria em relação a sua equipe. Em suas palavras: “vi que meus colegas 

não tinham a mesma atitude que a minha e percebi que eu acabei aprendendo muito mais do 

que os profissionais da minha área, porque eles não receberam um direcionamento como o 

que recebi”.  

Referindo-se as orientações obtidas por relacionamentos, Túlio exemplifica com muita 

propriedade a importância de sua aprendizagem adquirida com um chefe seu, Hermam. 

Eu tive um gerente geral osso duro de roer, o Hermam, o cara é um monstro 
da hotelaria e reconhecido como uma sumidade na hotelaria nacional e 
internacional. Em um determinado momento, ele começou a me perguntar 
sobre possíveis soluções de outras áreas do hotel, coisas que eu não tinha a 
menor afinidade e nem conhecimento, tipo manutenção. Na época eu não 
percebi, mas agora vejo que ele estava me conduzindo, influenciando para 
que eu aprendesse o que realmente é gerenciar sem me assustar com tudo 
aquilo. Hoje, sou gerente geral e agradeço a influência positiva e orientações 
dele na minha carreira, por exemplo, ele me ajudou a dar ênfase aos 
departamentos operacionais e a respeitar e tentar conhecer o ser humano. 
Estes conhecimentos são considerados, hoje, por mim, essenciais para um 
gerente geral. 

Percebe-se que o relacionamento de Túlio e o suporte dado a ele pelo seu gerente 

foram responsáveis pela aquisição de conhecimentos importantes para a sua atividade 

profissional. 
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Rogério remete à mesma questão mencionada por Túlio, os direcionamentos obtidos 

por meio de relacionamentos foram benéficos para sua carreira profissional. Percebeu-se que 

em um determinado momento, Rogério tentou mudar de setor e foi aconselhado a tentar 

dominar e procurar aprender o máximo possível da sua área e aguardar os acontecimentos 

com muita paciência e humildade. Durante este período, ele entendeu que o seu chefe queria 

ver nele um profissional mais calmo e mais tranqüilo, além de ver o seu potencial ao máximo. 

Como lembra Rogério, “depois de seis meses fui promovido, as contribuições de Paulo foram 

essenciais para mim”. Os motivos dados por ele foram que “Paulo proporcionou elementos a 

minha formação profissional que eu não conseguiria obtê-los sozinhos”. 

Carlos aponta que o conhecimento obtido com os relacionamentos construídos no 

ambiente de trabalho é primordial para o crescimento profissional do indivíduo.  

Eu tive um chefe muito sisudo, ele era inglês, trabalhar com inglês é muito 
difícil, mas com o passar do tempo, quando estava batendo minhas metas de 
trabalho e ele sempre acrescentava mais uma dificuldade, a nossa relação foi 
ficando muito boa. Eu comecei a aprender mais com ele, que continuou a me 
indicar a direção a seguir. Ele não tinha medo de mostrar o caminho das 
pedras para mim. [...] Durante vários momentos vi que sem o suporte dado 
por meu gerente, vários espaços em branco estariam existindo nos meus 
conhecimentos adquiridos. 

Durante o depoimento de Carlos, ficou claro que a orientação obtida ao longo do 

tempo, proporcionou a ele, a aquisição de novas habilidades e novos conhecimentos que 

contribuíram para que ele crescesse profissionalmente. Seguindo esta mesma linha de 

raciocínio, ao falar das aprendizagens resultantes dos relacionamentos, Dan sinalizou que, 

sem alguém que o orientasse e amparasse em sua carreira, muito dificilmente ele teria se 

tornado gerente. Remetendo-se aos seus momentos iniciais na engenharia, ele mencionou as 

dificuldades de não saber qual deveria ser sua postura, como se relacionar com os outros 

empregados e, nem tão pouco, por onde iniciar o trabalho. Ele lembra de um engenheiro que o 

ajudou muito. De acordo com ele: “Arthur, que era o engenheiro sênior responsável por 

diversas obras naquela região, foi um verdadeiro mestre para mim. Tudo, os detalhes que 
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deveria saber, todas as minhas dúvidas foram esclarecidas devido às orientações dele”. Dan 

ainda afirmou que os conhecimentos obtidos na engenharia foram alcançados pelos 

direcionamentos obtidos com Arthur. Ligando a sua vivência na engenharia ao hotel ele falou: 

“se por acaso, tivéssemos mais Arthurs aqui no hotel, muitos erros seriam evitados”. Desta 

forma, fica claro perceber a importância do direcionamento para o desenvolvimento 

profissional do indivíduo. 

4.1.3.2 Observando os superiores hierárquicos 

A última categoria oriunda da análise dos dados das entrevistas realizadas indica que 

os respondentes aprenderam observando os seus superiores hierárquicos. Esta categoria 

encerra, juntamente com a obtenção de orientação de superiores hierárquicos, a resposta da 

seguinte pergunta de pesquisa: como os gerentes aprendem por meio de relacionamentos? 

A observação foi o meio utilizado pelos respondentes para que fosse possível aprender 

com os seus chefes aspectos como fala, postura, comportamento, entre outros.  

Túlio afirma que por meio da observação aprendeu a como falar e a como se 

comportar diante de diversos fatos no ambiente hoteleiro. 

Logo que iniciei no trabalho, eu almejava a uma melhor posição, no meu 
caso à gerência geral, dessa forma eu mirava no gerente e ficava observando 
sua postura, o jeito dele falar com os outros funcionários e a forma como ele 
se expressava [...] essas coisas. Conforme o tempo foi passando, eu fui me 
tornando mais amigo de Aaron, meu gerente, e comecei a observar outras 
coisas, como a importância dada à honestidade e ao comprometimento. 
Aprendi muito ele. 

Ainda de acordo com Túlio, “a observação é o primeiro passo para a verdadeira 

compreensão, a verdadeira apreensão das coisas”. Aqui, nota-se que a comunicação foi 

considerada como relevante para que o indivíduo desenvolva suas atividades profissionais, 

assim como um comportamento adequado, como a honestidade e o comprometimento. 
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Nas palavras de Rogério, “a observação de uma figura como a de meu chefe, me dá 

uma forma de aprender sem necessariamente ficar errando à toa, por exemplo, eu aprendi a 

hora de calar, escutar e depois falar”. O respondente considera a comunicação uma habilidade 

de destaque. Acredita-se que é uma forma para que o gestor possa alcançar os seus objetivos, 

como persuadir ou se fazer entender pelos outros profissionais. Ainda de acordo com Rogério, 

ele aprendeu a ser perseverante e a não desistir frente às dificuldades quando viu o gerente 

geral do hotel passar por várias delas. “Mesmo depois de diversos problemas enfrentados em 

sua vida particular e de algumas dificuldades na empresa, ele não desistiu; perseverou e 

enfrentou todas as dificuldades com afinco”. Aqui, também ficou salientada a questão 

comportamental. Por meio da observação, o participante tomou como exemplo as atitudes de 

seu chefe e considerou que é necessário ter coragem e perseverar frente às dificuldades.  

Em relação à apreensão de comportamentos, Dan considerou que a observação foi 

importante para a sua aprendizagem. Em suas palavras: “eu aprendi com o gerente geral que 

podemos acertar muito e errar quase nada. Para isso basta simplesmente observar”. Ele disse 

que aprendeu um comportamento mais colaborativo com as pessoas, desta forma, foi possível 

construir relacionamentos que o ajudaram no seu desenvolvimento. Assim, ele conseguiu 

evitar problemas futuros, como o isolamento. Também mencionou que aprendeu a evitar 

julgamentos precipitados, procurando saber as razões das atitudes, comportamento que 

mencionou como importante.  

Heloísa destaca o caráter positivo da observação na aprendizagem com outros 

indivíduos: “às vezes, um olhar diz muito mais que mil palavras. Normalmente, fico 

observando o meu chefe e tento entender os motivos dele frente a alguns fatos que ocorrem 

aqui na empresa”. Ela indicou que houve uma necessidade de refletir sobre o comportamento 

do outro. Entende-se que a partir da reflexão, ela pôde identificar o que seria adequado ou não 

e a partir daí, analisar o que poderia utilizar como referência para desenvolver um melhor 
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comportamento. Ela ainda mencionou que o seu chefe foi “uma verdadeira referência em 

avaliar a situação conjunta dos vários setores, aprendi isso olhando como ele lida com os 

problemas. Tento sempre pesar as minhas decisões em relação aos outros departamentos”. 

Edna aponta que por meio da observação de seu gerente, Marcos, foi capaz de 

aprender a ser uma gerente. Pontos como paciência, espírito de colaboração e tratamentos 

com os funcionários são importantes, de acordo com ela. 

Eu ficava vendo o meu gerente agir e tentava descobrir os motivos que o 
levavam a fazer isso ou aquilo. Percebi que ele e a empresa ganhavam 
quando ele tratava bem os funcionários porque eles trabalhavam 
comprometidos, erravam menos e acabavam produzindo mais. A humildade 
em se tratar os outros demonstrava por parte dele que ele não estava acima 
de ninguém, que na realidade ele estava ali para ajudar a todos, ajudar a 
empresa a crescer e no final fazer com que os nossos salários aumentassem. 
Aquilo foi uma verdadeira lição que tive com aquele homem. 

 

Edna verificou que o bom tratamento e a humildade conduziram a ganhos para a 

empresa, além de proporcionar um ambiente salutar para o trabalho. Desta forma, ela tomou 

as atitudes do seu chefe como exemplo e procurou desenvolver em si um comportamento 

semelhante. 

4.1.4 Qual a classificação dos relacionamentos encontrados? 

Nesta seção estão apresentados os resultados referentes à terceira pergunta de 

pesquisa: qual a classificação dos relacionamentos encontrados? Os resultados obtidos, na 

análise dos dados colhidos com os respondentes, estão relacionados com o tipo de apoio 

fornecido pelas pessoas com que os gestores mantinham relações. Esses tipos de apoio 

constituem uma ajuda para o crescimento dos gerentes em suas empresas.  

Os relacionamentos encontrados, classificados pelo tipo de apoio fornecido, 

proporcionaram a construção de três categorias: apoio emocional para o desempenho eficaz 
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da atividade profissional; apoio na busca e no uso de informação para o exercício da atividade 

profissional; e apoio para o crescimento profissional dos respondentes. Foi possível extrair 

dos dados, que os gerentes mantiveram relacionamentos em um ou mais tipos de 

relacionamentos em determinados momentos de sua trajetória profissional. 

4.1.4.1 Apoio emocional para o desempenho eficaz da atividade profissional 

Esta categoria, apoio emocional para o desempenho eficaz da atividade profissional, 

colabora para responder a terceira pergunta de pesquisa: qual a classificação dos tipos de 

relacionamentos? A análise dos dados permitiu a formação de um tipo de relacionamento que 

está ligado ao apoio emocional recebido pelos gerentes do Hotel Negócios. 

Em seus depoimentos, Edna faz menção ao apoio recebido em diversos momentos da 

sua carreira. “Eu tive uma época muito difícil na minha carreira, estava passando por 

dificuldades, nessa época recebi todo o apoio da minha gerente, ela realmente depositou um 

voto de confiança e me incentivou a não desistir do trabalho ou da empresa, agradeço até hoje 

o amparo recebido”.  

O apoio emocional proporcionou a Carlos tranqüilidade para que ele superasse 

momentos de dificuldade em sua vida particular e que estavam afetando a sua vida 

profissional. Aqui, apresentam-se as palavras dele: 

Há alguns anos, no meu primeiro casamento, a minha esposa, na época, 
pediu para se separar de mim, meu mundo simplesmente desabou, não tinha 
onde me sustentar, tinha vergonha do que meus colegas iriam pensar. Aquilo 
estava afetando o meu trabalho! João me ajudou nessa hora, ele era o gerente 
de recursos humanos, o cara foi muito solidário comigo e serviu de ombro 
amigo e psicólogo até o momento que superei tudo e dei a volta por cima. 

Heloísa também afirmou que obteve apoio emocional em muitos relacionamentos 

durante sua trajetória profissional e enfatiza que este tipo de apoio foi o mais importante para 

ela. 
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Durante a minha carreira mantive diversos relacionamentos no ambiente de 
trabalho [...] esses relacionamentos me proporcionaram muitas coisas boas. 
Na minha percepção, destaco os diversos momentos da minha carreira em 
que tive o apoio emocional recebido de alguns chefes, como o Pedro Paulo, e 
de pares, entre eles a Celinha e o Valdir. Eles me apoiaram em diversos 
momentos, dificuldades, tristezas e vitórias. Realmente, todo o suporte que 
eles me deram merece o meu reconhecimento porque isso teve um impacto 
positivo no meu desenvolvimento profissional. 

Túlio fala que o apoio emocional recebido de algumas pessoas em seu ambiente de 

trabalho constitui-se em uma importante fonte de confiança, motivação e reflexão dos seus 

atos, melhorando, e muito, a percepção dele e do outro na empresa.  

Quando me tornei gerente, era muito jovem, e tinha muito medo de não ser 
reconhecido como tal. Foi muito importante o apoio do meu gerente, ele 
falava a todos, quando eu não estava por perto, que eu era novo, mas muito 
capaz e que tinha vindo trazer um tempero diferente para a empresa. Ele 
meio que deu um atestado de competência minha para o grupo. Isto me deu 
coragem para que pudesse realmente superar os receios, os medos meus e da 
equipe à minha volta. 

Ainda na sua entrevista, Túlio diz que “o apoio emocional, que algumas pessoas me 

deram, foi o mais essencial para minha carreira, pois eu o carrego comigo para sempre. Ele é 

fonte primária do equilíbrio emocional de um indivíduo, que é altamente necessário em um 

cargo de gestão, devido aos altos níveis de estresse e cobrança”. Corroborando com essa idéia 

de Túlio, Rogério finaliza dizendo: “ainda me lembro da paciência que meu chefe tinha 

comigo, era como o meu psicólogo, incentivando-me a acertar, a enfrentar desafios e me 

aconselhando. Ele estava sempre me ajudando a enfrentar os meus erros”. Este tipo de apoio 

recebido por algumas pessoas, como diz Rogério: “é a melhor coisa que alguém pode receber 

de alguém dentro da empresa. Ele fornece segurança e amparo ao profissional e isto nos ajuda 

a sermos profissionais seguros, sensatos, aprendemos também a escutar”. 

Assim como o apoio emocional em momentos de dificuldades se torna importante, o 

apoio em outros momentos, como conquistas, também é considerado como relevante porque 

adquire um caráter motivacional. Dan afirmou que, em determinado momento de sua carreira, 

ele manteve um relacionamento com um chefe seu que foi considerado como importante pelo 

respondente, ele sempre congratulava quando Dan conseguia vencer um desafio no trabalho. 



 75

“Meu chefe, Marcos, fazia a maior festa quando eu mostrava superar os obstáculos impostos 

pela profissão; isso me deixava muito feliz porque me motivava e me mostrava o caminho a 

seguir”. Em relação a este assunto, Edna afirmou que o suporte recebido em outros momentos 

ajudou-a a melhorar o seu desempenho. “Era a segunda vez que eu tentava compor o quadro 

tarifário do hotel e não estava conseguindo atender aos requisitos da gerência, nessa hora me 

bateu o desespero no coração [...] e foi aí que o meu colega de trabalho, Kleber, veio falar 

comigo”. Pelo seu depoimento, notou-se que Kleber foi capaz de motivá-la para que ela não 

desanimasse no trabalho, para isto, ele citou exemplos da sua carreira, situações mais 

complicadas e mencionou que estaria ao lado dela cooperando para que ela recebesse a ajuda 

necessária. Isto proporcionou a ela, uma maior tranqüilidade e ânimo para o desenvolvimento 

das atividades profissionais que, de forma geral, melhoraram o seu desempenho. 

4.1.4.2 Apoio na busca e no uso de informações para o exercício da 

atividade profissional 

Ao conviverem com outros indivíduos, alguns gerentes mantiveram relacionamentos 

que os apoiaram na busca e uso de informações que seriam utilizadas por eles nas suas 

atividades profissionais. Salienta-se que essas informações nem sempre estavam explícitas a 

todos e que foram de grande valia para a construção do conhecimento técnico da atividade dos 

respondentes.  

Túlio, por exemplo, diz que “é importante ao gerente saber onde estão as informações 

que ele quer, para isso, existe a necessidade de se recorrer a outras pessoas, que muitas vezes 

sabem ou detêm essas informações”.  Torna-se importante, no início da carreira, saber onde 

encontrar o que é necessário para o uso gerencial. Nas suas palavras: 

Quando eu comecei como gerente, o importante para mim era receber 
informações sobre o trabalho. O que era realmente imprescindível era saber 
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o que fazer com as informações que eu tinha, não apenas o básico, mas 
também as informações complexas [...] como se faz um inventário de um 
departamento, como se organiza os horários dos funcionários. A minha 
chefe, Elisa, no início da carreira, falou-me isso tudo de mão beijada. Acho 
que porque eu tinha um bom relacionamento com ela. 

Carlos afirma a importância em se saber procurar, usar e transformar as informações 

do ambiente de trabalho. O grande problema, de acordo com ele, “é que nós não sabemos 

tudo, sobre tudo, ao mesmo tempo. Algumas pessoas com que nos relacionamos se tornam 

essenciais para o nosso crescimento e para o próprio desempenho profissional, pode ser o 

nosso chefe, um colega ou até mesmo um funcionário seu”.  

Quando iniciou como gerente, Edna conta que ela construiu relacionamentos que 

pudessem ajudá-la no uso de informações para o seu trabalho. 

Assim que assumi a gerencia da área, procurei saber o que eu faria no 
trabalho, e, assim, buscar o que poderia me ajudar. Então, antes de recorrer 
ao meu chefe, eu tentei conversar com os outros gerentes do hotel, pra me 
situar. Logo vi que precisava falar com o Júlio, porque ele sabia tudo de 
relatório de discrepância, relatório de faturamento, como responder aos 
hóspedes. E isso era o tipo de informação em que eu usava diretamente nas 
minhas atividades. Depois de conviver com ele e conversarmos durante 
muito tempo, até nos tornamos amigos, tinha condição de receber uma 
informação e transformá-la em algo útil.  

Finalizando sua entrevista, Edna fala que esses apoios em relação ao uso e busca de 

informações tornaram-na uma gerente mais eficaz: “se não fosse o Júlio e outros mais, não era 

a gerente que sou, seria muito mais lerda e demorada na interpretação ou em pensar em outros 

usos das informações que recebo. Isso tudo é graças ao apoio que recebi e continuo 

recebendo”. 

Heloísa destaca que em diversas ocasiões manteve relacionamentos que 

proporcionaram uma maior facilidade no uso e busca de informações. Ainda de acordo com 

ela, “são tipos de pessoas que são estratégicas no desenvolvimento do trabalho”. Segue abaixo 

seu depoimento que ilustra a importância deste tipo de relação para ela. 

No começo de tudo, eu não sabia absolutamente de nada [...] nunca tinha 
trabalhado em hotel, achava que a recepção era uma coisa simples, mas na 
realidade era muito mais complexa. Eu tinha que aprender o básico daquilo, 
até os nomes não sabia. Tive que fazer amizade com Tadeu, que era o que 
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dominava mais o trabalho na recepção. Aí tive que colar no cara e aprender o 
que é check in, check out, previsão de ocupação, configuração de 
apartamento, entre outros mais. Depois que você tem a base e sabe onde 
buscar as informações o seu trabalho se torna mais fácil. 

Normalmente, este tipo de relacionamento perdura durante muito tempo, “porque uma 

informação obtida se relaciona com outra e por aí vai. Um gerente preparado tecnicamente 

tem que saber disso tudo, por isso as pessoas com que nos relacionamos se tornam tão 

importantes”, afirma Rogério. Ele comenta que em diversos momentos relacionou-se com o 

Valter, pois “ele era o homem que sabia tudo lá dentro, principalmente sabia quem podia 

saber, isso era espetacular”. 

Dan fala que a questão da informação se torna essencial em sua área, pois “na 

manutenção dependemos das informações dos outros”. Para que ele possa desempenhar o seu 

trabalho, torna-se necessário manter contato com pessoas de diferentes áreas do hotel para que 

possam alimentar a necessidade de se prestar pequenos reparos na estrutura. “Às vezes 

ocorrem pequenos problemas nos apartamentos e o próprio hóspede não comenta, aí tenho 

que manter contato direto, bater papo, agradar o chefe das camareiras, para que ele possa me 

passar as informações relativas aos problemas detectados pelas camareiras”. Finalizando a sua 

entrevista, Dan afirma que “os gerentes daqui do hotel, proporcionaram-me o maior apoio em 

relação a como interpretar os relatórios hoteleiros. Graças a eles sei o quê e onde procurar nos 

relatórios as informações de que necessito”. 

4.1.4.3 Apoio para o crescimento profissional dos respondentes 

A última categoria oriunda da análise dos dados completa as respostas pertinentes à 

terceira pergunta de pesquisa, quais os tipos de relacionamentos encontrados? Nessa categoria 

estão retratados os relacionamentos que, de alguma forma, ajudaram no crescimento 

profissional dos gestores. Esses relacionamentos produziram um tipo de apoio muito 
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particular, que seria a ajuda no crescimento hierárquico dos respondentes, ou seja, a ascensão 

dos respondentes. 

Sobre isso, Heloísa disse ter tido um grande apoio na sua carreira e que a ajudou a se 

tornar gerente. Este apoio possibilitou a ela oportunidades singulares para a sua carreira. 

Foi muito importante o meu chefe acreditar no meu trabalho. Ele conseguiu 
que eu fizesse um treinamento, em dois hotéis da rede, que me ajudou 
bastante na minha carreira profissional porque eu tive uma vivência em 
hotéis de categorias diferentes, conheci outras pessoas e acabei firmando o 
meu nome na rede. Após isso, tudo ficou mais fácil, acabei me tornando 
gerente eu um hotel novo na rede; sem seu Jorge não tinha como chegar à 
gerência. 

No depoimento de Edna, ela indicou que apenas se tornou gerente e conseguiu crescer 

nos hotéis, principalmente, pela ajuda recebida de Paula que era uma grande gestora de 

destaque no hotel e era reconhecida por diversos profissionais. “Paula me indicou ao cargo de 

gerente e a sua indicação fora acatada, obviamente eu tinha competência, mas sem o 

empurrão dela poderia esperar pelo menos mais dois ou três anos para chegar lá”. Ela 

comentou que Paula é o tipo de pessoa que “alavanca a carreira de qualquer um”, e que foi 

muito bom para o seu desenvolvimento profissional ter se relacionado com ela. 

Túlio relembra que em sua trajetória recebeu a ajuda de um grande profissional em sua 

carreira, o Sr. Fernando Chambert. 

Eu tinha essa pessoa que me ajudou bastante na carreira, Fernando 
Chambert! Ele era uma pessoa de vivência internacional e de destaque na 
hotelaria, tanto é que hoje ele é diretor da rede hoteleira Marriot Hotels. 
Bem, ele era gerente de um hotel em que trabalhava e me ajudou em 
diversos pontos, mas principalmente neste. Havia uma vaga e mais de cem 
inscritos para o cargo de controller, eu me inscrevi e consegui ir para a 
segunda fase com mais cinco candidatos, para minha surpresa eu fui 
selecionado [...], mas eu tinha certeza que por trás da minha escolha estava o 
dedo do meu chefe. Ele me ensinou tudo o que eu precisava saber, me deu 
todas as dicas que eu precisava, ele funcionou como um guindaste na minha 
carreira, se não fosse ele não estaria aqui. 

Finalizando com as palavras de Túlio, “por mais competente que seja o profissional, 

caso não haja ninguém que possa ajudá-lo dentro da empresa, ele normalmente demora o 
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dobro do tempo para crescer nas escadas hierárquicas de uma organização”. Nota-se a 

influência do relacionamento para o desenvolvimento da carreira do respondente. 

Rogério afirmou que só conseguiu a sua primeira colocação como gerente devido a 

uma indicação de um chefe seu. “Esse tipo de coisa é importante, você ter QI, quem indique, 

isso é de conhecimento de todas as pessoas que trabalham em empresas, que é essencial você 

ter um amigo, alguém que simpatize com você e que possa abrir as portas pra seu 

crescimento”.  

Carlos também obteve ajuda na sua carreira e fala que “todo profissional deve ter o 

seu padrinho, anjo da guarda”. Em determinado momento da carreira, Carlos percebeu que 

não conseguiria chegar a melhores posições por si só, em diversos momentos, questionou-se 

como se destacar dos outros. Depois de um período de indagações, ele falou: “pois bem, o 

meu chefe na época, Rennan, era uma pessoa reconhecida no Banco e indicou-me para um 

cargo de chefia. Ele foi como uma verdadeira alavanca na minha carreira”. Ele percebeu que o 

relacionamento proporcionou a ajuda necessária. Carlos encerrou a sua entrevista afirmando: 

“para minha satisfação, o reconhecimento e ajuda de certas pessoas valem muito mais que 

muita coisa”. 

Encerra-se esta categoria com a afirmação de Dan − “Uma pessoa sem amparo de 

outras, se cansa e demora a chegar a seu destino, se, ao contrário disso, ela tiver alguém que a 

ajude, os esforços serão reduzidos e os resultados serão mais rápidos. Você crescerá na sua 

empresa”. De uma forma geral, ficou claro, pelos depoimentos dos participantes do Hotel 

Negócios, que os relacionamentos contribuem para o crescimento profissional à medida que 

proporciona diversas oportunidades ao longo da carreira do indivíduo.  
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4.2 O Hotel Lazer 

O hotel foi inaugurado em 1997, estando, portanto, em funcionamento há 20 anos e 

possui cinco estrelas, de acordo com a classificação da EMBRATUR. O hotel possui 300 

apartamentos decorados com requinte e leveza, com amplo banheiro com banheira e ducha 

separadas, secador de cabelos e espaço com escrivaninha, cama de casal, minibar completo, 

conexões para fax e acesso à internet, cofre e TV a cabo. Além disso, possui, para o conforto 

do hóspede, lobby com vista privilegiada e piano bar, charutaria, boutique, salas de estar, 

balcão de turismo receptivo, concierge e restaurante que serve diversificado cardápio com 

temas variados a cada dia. Dispõe também de express check-in e check-out, room service e 

copa de mamadeiras que ficam disponíveis aos hóspedes 24 horas por dia. A estrutura de lazer 

é destacada e conta com piscina, quadras de tênis e poliesportivas, quadras de areia, campo de 

futebol, ciclovia e pista de Cooper. Soma-se a isto tudo uma série de barcos e diversões 

náuticas para todos os gostos, como banana boat, jet sky e lanchas de variados tamanhos.  

4.2.1 O perfil dos participantes 

Nesta subseção será apresentado ao leitor o perfil dos respondentes do Hotel Lazer. A 

idade de cada respondente, o período de experiência na função gerencial em sua vida 

profissional, o cargo ocupado atualmente e o tempo em que os gestores estão contratados no 

hotel estão apresentados no quadro a seguir. 

 

 
 

Nome Idade 
Período de 
experiência 

gerencial 

Cargo 
ocupado 

Experiência no 
hotel 

Luís 53 anos 20 anos 
 

Gerente geral 
 

5 anos 
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Teresa 40 anos 15 anos Gerente de 
hospedagem 7 anos 

Leonardo 39 anos 11 anos 
Gerente de 
Alimentos e 

Bebidas 
5 anos 

Valdir 42 anos 6 anos Gerente de 
manutenção 6 anos 

Bruno 50 anos 13 anos 
 

Controller 
 

5 anos 

Roberta 36 anos 5 anos 
Gerente de 

Marketing e 
vendas 

3 anos 

QUADRO 7 – PERFIL DOS PARTICIPANTES DO HOTEL LAZER 
 

Luís é gerente geral do Hotel Lazer e atua na área hoteleira há vinte anos. Iniciou a sua 

trajetória em hotéis aos 20 anos de idade como caixa e tornou-se gerente da área financeira 

cinco anos após ter iniciado. Ele trabalhou em diversos hotéis de cadeia que atuam no Brasil, 

muitos deles de cadeia internacional. Essas experiências possibilitaram o contato com 

gestores de diversas nacionalidades que foram importantes para o seu desenvolvimento 

profissional. Graduado em Administração de empresas pela Universidade Federal de São 

Paulo, começou a trabalhar em hotéis por uma questão de oportunidade, pois a ascensão 

hierárquica se dava de forma rápida. De acordo com os outros gerentes, ele é uma pessoa 

altamente eficiente e muito ligada ao desempenho do hotel e isto se traduz nos números 

financeiros. Afirmou existir a necessidade de qualificar os funcionários e de prestar um 

suporte adequado a eles. 

Teresa iniciou na hotelaria aos 18 anos e começou a trabalhar na área para que pudesse 

pagar o seu curso de administração na época. Aos 23 anos, quando se graduou pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro, ela já era gerente de recepção de um hotel. A sua 

carreira começou em um dos mais renomados hotéis de cadeia internacional que atuava no 

Rio de Janeiro. Após se tornar gerente, conseguiu passar três anos trabalhando em vários 

países para que pudesse adquirir conhecimentos mais sólidos por meio da diversidade de 
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experiências e, dessa forma, crescer de maneira consistente dentro da empresa. Após esta 

etapa, ela foi convidada para atuar no hotel em Pernambuco e desde então tem desempenhado 

a sua função, de acordo com os outros gerentes da empresa, com muita dedicação ao trabalho 

e a sua equipe. O gerente geral a considera extrovertida e com grande capacidade de 

persuasão. Luís indicou que ela seria a provável gerente geral do próximo hotel a ser 

inaugurado pela rede hoteleira. 

Leonardo iniciou na hotelaria, na Alemanha, aos 23 anos de idade. Ele viajou para 

aprender uma segunda língua e durante sua estada no exterior trabalhou em diversos hotéis e 

restaurantes, executando tarefas diversas, inclusive lavando pratos, até alcançar a gerência de 

um restaurante em um hotel. Ao chegar ao Brasil, ele foi convidado para se tornar gerente em 

um grande hotel no Rio de Janeiro e lá começou a sua carreira nacional. Formou-se 

posteriormente em Administração pela Fundação Getulio Vargas e começou a sua 

“peregrinação” em diversos hotéis, pois encontrou muitas oportunidades para quem possuía 

conhecimentos especializados. Aproveitou uma das oportunidades surgidas e se estabeleceu 

no Hotel Lazer. Ele é uma pessoa muito dedicada ao trabalho e se dispõe a fazer qualquer tipo 

de tarefa, inclusive a braçal. Reconhece o esforço dos funcionários e se empenha em ajudar 

todos a seu redor. 

Valdir é engenheiro formado pela Escola Politécnica de Pernambuco e atuava, há 17 

anos, como engenheiro civil na construção de obras verticais e plantas industriais no estado de 

Pernambuco. Entrou na hotelaria quando se tornou funcionário do Hotel Lazer e há seis anos 

é gerente de manutenção. Em seu trabalho, dá ênfase ao desempenho financeiro do 

departamento, tentando superar as metas orçamentárias anuais. 

Bruno considera-se uma pessoa esforçada na sua área de atuação em que são grandes 

as responsabilidades e cobranças. Iniciou na hotelaria depois de decidir mudar da área 

varejista, há exatamente nove anos, em 1996, quando foi convidado a atuar em um hotel de 
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cadeia internacional, em São Paulo, onde morava naquela época. Formou-se em 

Administração de empresas pela Universidade de São Paulo e realizou diversos cursos de 

especialização na área varejista e hoteleira. Após algumas atuações que mereceram destaque 

no setor hoteleiro, foi convidado a trabalhar no Hotel Lazer e desde então se encantou pelas 

belezas do Estado de Pernambuco no qual decidiu fixar residência permanente com sua 

família. Ele é uma pessoa muito preocupada com as metas impostas pela administração e com 

aquelas impostas por ele mesmo. Apesar de ser duro com os funcionários, nas horas em que é 

preciso, tem certeza que é necessário também reconhecer o esforço e dedicação dos seus 

empregados e colegas. 

Roberta é formada pela Universidade Federal de Pernambuco no curso de 

Administração de empresas e atua na hotelaria há oito anos. Antes de ser contratada por um 

hotel de grande porte no Recife, ela estagiou em diversas empresas nas áreas de marketing e 

vendas. O seu objetivo não era atuar na área hoteleira, mas pelos acontecimentos que 

surgiram acabou por se desenvolver nesse setor. De uma maneira geral, considera-se feliz por 

estar atuando numa área promissora para os bons profissionais em que as oportunidades de 

crescimento e os convites de trabalho são muitos. As viagens fazem parte da sua rotina. 

Normalmente, viaja quatro vezes ao mês para feiras, visitar clientes e tentar construir novas 

parcerias que maximizem a ocupação das unidades habitacionais do hotel. Acredita que o 

desempenho de sua área é bom porque ela trata os funcionários com respeito, cobrando e 

motivando-os quando necessário.  

4.2.2 Como os respondentes se tornaram gerentes? 

Esta seção apresenta as repostas referentes à primeira pergunta de pesquisa relacionada 

a como os respondentes se tornaram gerentes. Para que o leitor possa compreender a 
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perspectiva dos respondentes, estão apresentados alguns depoimentos dos participantes acerca 

da pergunta levantada. 

Pela análise das trajetórias dos gerentes entrevistados foi possível identificar que eles 

aprendem atuando em diferentes setores da organização, exercendo atividades extralaborais e 

obtendo conhecimento íntimo a respeito da atividade profissional desempenhada.  A 

aprendizagem que surgiu de partes do hotel, diferentes das áreas de atuação dos respondentes, 

tornou-se valiosa para eles. Da mesma forma que desempenhar atividades externas 

possibilitou aos gerentes transportarem conhecimentos adquiridos fora do ambiente de 

trabalho para dentro da organização. As práticas profissionais do dia-a-dia ajudaram os 

gestores a obterem conhecimento íntimo e também foram indicadas como outro fator que 

conduziu os participantes a se tornarem gerentes. 

4.2.2.1 Atuando em setores diferentes 

A operação das atividades hoteleiras faz com que os gerentes possam ser capazes de 

interligar os conhecimentos de sua área de atuação aos conhecimentos de outras áreas 

relacionadas à sua e isso torna possível desempenhar seu trabalho de forma eficiente e eficaz. 

Soma-se a isso o fato de o conhecimento adquirido em outras áreas proporcionar meios de 

crescimento profissional, como a oportunidade em outro cargo ou uma promoção. Logo, os 

conhecimentos adquiridos em setores diferentes do seu ajudam na trajetória para se tornar um 

gerente com capacidade de atuar na solução de problemas de diferentes naturezas.. 

Todos os profissionais entrevistados indicaram que os conhecimentos adquiridos em 

outras áreas foram essenciais para que eles se tornassem gerentes. Estes conhecimentos 

ensejam uma maior capacidade analítica do profissional, uma maior capacidade de relacionar 
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atividades e uma visão holística da organização. A importância da atuação em outros setores 

fica clara quando Luís afirma: 

Os meus conhecimentos cresceram quando comecei a atuar em outros 
setores do hotel, eu alcancei um maior senso analítico porque eu 
simplesmente conseguia pensar em soluções ou problemas sob a ótica de 
diversas perspectivas das áreas envolvidas. 

O senso analítico proporciona uma capacidade de separar os fatos e problemas em 

pequenas partes, assim, proporciona uma tomada de decisão mais rápida ou a busca de uma 

melhor solução para os problemas encontrados. Também, este senso analítico proporcionou a 

capacidade de relacionar atividades dentro da organização. 

A afirmação de Luís é compartilhada por outros gerentes, como Roberta que lembra 

que “a possibilidade de vivenciar o hotel, a partir de diferentes áreas, confere ao gerente uma 

maior capacidade de análise, visualiza-se tudo o que acontece mais acertadamente”. O 

raciocínio analítico ocorre porque o profissional consegue fazer relações com diversas áreas 

na organização hoteleira, possibilitando, assim, meios de traduzir os acontecimentos de forma 

adequada. 

Teresa, em seu depoimento, fala que muitas redes hoteleiras adotam o treinamento 

geral em todas as áreas para preparar os candidatos a gerente. 

Eu, por exemplo, tive a oportunidade de passar por todas as áreas do hotel. 
Fiz um treinamento bastante profundo em três anos e com isto, pude obter 
conhecimentos importantíssimos para minha atuação como uma gerente de 
destaque na empresa. Digo, com absoluta, convicção que atuar em diferentes 
áreas é um caminho curto para o indivíduo que quer ser gestor hoteleiro, 
pelo menos esse foi o meu caso e dos outros colegas de trabalho. 

Outros gerentes, como o Bruno e o Valdir, mencionaram que a visão holística 

adquirida pela prática profissional em outras áreas do hotel proporcionou uma visão mais 

coerente do que seria uma empresa hoteleira. Esta visão do todo, quando relacionada com o 

conhecimento específico, transforma-se em um instrumento que possibilita ao profissional 

crescer em sua carreira. Em seu depoimento Bruno declara: 

Quando iniciei no setor hoteleiro tentei adquirir conhecimentos gerais a 
respeito do hotel, passei pelo almoxarifado, departamento de compras e 
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vendas, contabilidade e controladoria. Em pouco tempo me destaquei na 
empresa e com isto choveram oportunidades de crescimento profissional, 
como a atual gerência em que atuo. Obviamente, sei que isto ocorreu porque 
eu tinha uma visão do hotel que outros gerentes e funcionários não tinham 
ou não se preocupavam em ter. 

A idéia de Bruno é compartilhada por Valdir. Ele identificou que o fato de ter passado 

por outras áreas dentro do hotel deu a ele a capacidade de saber como acontecia a operação 

“hotel”. A conseqüência de possuir tal conhecimento foi chegar a um cargo gerencial. “A 

operação de um hotel só é conhecida quando se passa por todos os setores essenciais, 

hospedagem, alimentos e bebidas, controladoria, enfim, isso me possibilitou saber o que é o 

hotel como um todo e não apenas conhecer pedaços dele”. Isso proporcionou a Valdir, 

adquirir habilidades que outros não possuíam e que colaboraram para que ele galgasse 

degraus até uma gerência. 

4.2.2.2 Exercendo atividades extra-laborais 

Durante a trajetória para se tornarem gerentes, os profissionais exercem atividades fora 

do ambiente de trabalho, elas foram um meio pelo qual os indivíduos agregaram 

conhecimentos essenciais para se sobressaírem em suas funções. Algumas dessas atividades 

são relacionadas com o lazer, a prática de uma religião ou de esportes. Por intermédio dessas 

atividades, os respondentes se tornaram mais pacientes, adquiriram uma maior senso de 

humildade, força para enfrentar as dificuldades e saber perder tanto quanto ganhar. 

Por exemplo, Leonardo, em seu depoimento, afirma que o fato dele ser adepto e 

praticamente de uma religião foi essencial para que ele se tornasse um gerente. Ele adquiriu 

conhecimentos que foram aplicados em seu desenvolvimento profissional. 

Quando iniciei, não acreditava em nada, achava que era isso aqui e só, a 
minha preocupação era apenas comigo. Depois de um tempo na minha 
religião, aprendi e incorporei fatores como a humildade nos meus atos, o 
respeito ao próximo e a necessidade de trabalhar os meus defeitos. Isto eu 
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não aprendi no meu ambiente de trabalho, mas sim no exercício de vivenciar 
um pouco dos ensinamentos do evangelho. 

O conhecimento utilizado, que veio da atividade religiosa, colaborou para que o 

respondente se tornasse um gerente. Ele lembra que quando estava prestes a se tornar gerente 

havia outro funcionário que estava concorrendo à mesma vaga e ambos estavam empatados 

no requisito técnico e que o desempate ocorreu no lado emocional. Ela acredita que a 

serenidade adquirida na prática religiosa proporcionou a ele os pontos necessários para ganhar 

a vaga em relação ao outro funcionário. Teresa concorda com o fato de a religião ser 

importante. “Graças a ser praticante de uma religião, pude ser capaz de superar diversas 

dificuldades na minha carreira”. A solidez e a força adquirida por exercer tal atividade 

possibilitou a ela ser mais preparada para enfrentar os obstáculos em sua carreira profissional. 

Para Bruno, os conhecimentos adquiridos nos momentos de lazer foram essenciais 

para que ele se tornasse um gerente. De acordo com ele, em suas atividades de lazer é possível 

ao profissional refletir sobre os acontecimentos do dia-a-dia, ter outras experiências e insights 

que possibilitem ter criatividade diante das necessidades da empresa e oportunidades que nela 

surgirem. 

Eu gosto muito de pescar e viajar, fico ali curtindo esses momentos e logo 
depois começam a surgir idéias que podem ser aplicadas no ambiente de 
trabalho. Certa feita, por causa de uma dessas idéias, eu fui premiado como o 
funcionário de destaque em toda a rede de hotéis. Durante meu lazer, eu 
também tenho a possibilidade de me acalmar e isto, sem dúvida nenhuma, é 
imprescindível pela carga de cobrança e estresse em se trabalhar na área 
financeira. 

Outro ponto relevante levantado por alguns dos gerentes foi o fato de participarem de 

atividades regulares desportivas. Estas atividades proporcionaram uma habilidade muito 

importante para os gerentes em seus ambientes de trabalho: saber ganhar e saber perder.  

Durante a entrevista de Luís, ele fala que faz natação e participa de competições 

master para competidores na sua faixa etária. “Nas competições, aprendi não só a ganhar, mas 

principalmente a perder. O sentimento da derrota, da perda acompanha qualquer gestor 
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durante a sua trajetória, por isso é tão importante saber conviver com essas situações”.  De 

acordo com ele, o conhecimento adquirido a respeito das próprias limitações, poupa ao 

profissional tempo desnecessário com lamentos. “Eu consegui chegar à gerência porque eu 

soube me reerguer nas derrotas, a idéia que todos os indivíduos tinham sobre mim era a de 

que eu era um lutador e isso eu consegui lá, dando minhas braçadas, sorrindo e chorando”. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Valdir fala que jogou vôlei durante 10 anos, 

competindo em torneios regionais e nacionais e que esta vivência no esporte foi responsável 

por ele ter adquirido algumas habilidades que o ajudaram a se desenvolver profissionalmente. 

Eu jogava pra ganhar, não queria saber de perder e nem queria ficar em 
banco. Brigava com o treinador e com meus outros colegas quando achava 
que eles faziam uma bobagem e isto eu levei para o início da minha carreira. 
Com o tempo, lá na quadra, aprendi o que é saber escutar, batalhar pra 
vencer uma competição e abraçar os outros numa vitória. Nas empresas é a 
mesma coisa. 

A experiência de Valdir no vôlei ajudou-o a alcançar habilidades que, de acordo com 

ele, fazem parte da atividade gerencial, como dividir os resultados positivos com a equipe de 

trabalho e a gerar motivação para os outros desempenharem melhor as suas funções.  

4.2.2.3 Obtendo conhecimento íntimo a respeito da prática profissional 

desempenhada 

Desempenhando as atividades no dia-a-dia os gerentes foram capazes de obter 

conhecimentos especializados sobre as atividades profissionais exercidas. Isto possibilitou 

conhecer nuances, detalhes que normalmente passam despercebidos pelos iniciantes. Desta 

forma, os gerentes foram capazes de aprender com a prática no ambiente de trabalho. 

Todos os gerentes falaram da importância da aprendizagem quando se está inserido no 

ambiente de trabalho. Em sua entrevista, Leonardo enfatiza que os conhecimentos adquiridos 

no exercício de sua profissão são únicos e extraordinários. 
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Quando comecei, tinha uma idéia totalmente diferenciada do que era 
trabalhar em Alimentos e Bebidas. De repente me vi botando a mão na 
massa, nunca me imaginei fazendo isso, e aprendi muito mesmo. Com isto 
fui capaz de montar equipes mais eficientes, fazer escalas de trabalho 
adequadas e treinar os funcionários do setor corretamente. Tenho certeza que 
só aprendi isso tudo, fazendo, fazendo, fazendo. 

Os conhecimentos aprendidos na prática foram considerados singulares, de acordo 

com Leonardo, em suas palavras, “o que aprendi foi ímpar, eu não seria um gerente completo 

se não vivesse a prática”.  Nesta mesma direção, segue o raciocínio de Roberta que indica que 

os conhecimentos obtidos no desempenho da prática profissional contribuem como alavanca 

para o crescimento profissional. “É muito complicado querer ficar isolado das operações 

diárias do seu setor, quem faz isso está errando. Aprendi que é necessário se pensar em como 

implementar ações, pensar em soluções alternativas, mas também é importante estar vendo, 

fazendo, aprendendo, sem isso o gerente é mero figurante no palco da empresa”. Roberta 

afirma que estes conhecimentos possibilitam uma maior velocidade na tomada de decisões 

porque a vivência proporciona experiência frente às necessidades e planejamentos do hotel. 

Teresa, em seu depoimento, mostra que as atividades desempenhadas no dia-a-dia 

contribuíram para que ela se tornasse gerente. Ela segue a mesma idéia dos outros 

participantes e deixa claro que a prática é muito importante para o crescimento profissional. 

Eu via que para chegar ao cargo de gerente tinha que por a mão na massa e 
tentar dominar tudo o que estava relacionado ao departamento. Decidi passar 
por todos os cargos e funções para que pudesse ter intimidade com tudo e, 
depois de alguns anos, percebi que aprendi muita coisa e que estava 
preparada para ser gerente. O melhor de tudo foi que não precisei chegar e 
falar com o meu chefe ou com qualquer outra pessoa. Simplesmente eles 
notaram o meu crescimento. Fiz isso e cheguei onde estou. 

Os conhecimentos obtidos por Teresa, enquanto ela estava vivenciando a prática, 

possibilitaram a ela se tornar gerente. Luís, relacionando a importância de se obter 

conhecimento íntimo sobre uma determinada prática e os gerentes que ele conhece, afirma: 

“eu não conheço nenhum gerente que chegou ao seu cargo sem ter um conhecimento 

relativamente grande sobre a sua área de interesse. Reformulo: posso até conhecer, mas não 

conheci ninguém que se manteve no cargo por muito tempo”. Ainda com suas palavras: 
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As posturas dos funcionários indicam aqueles que serão os gerentes da 
próxima geração. Eu mesmo me tornei gerente geral depois de obter 
conhecimento desempenhando minha função com afinco, aprendendo 
fazendo, fazendo e aprendendo, desta forma um profissional aprende e se 
torna pronto para um cargo gerencial.  

Concluindo esta seção, durante o depoimento de Valdir ele enfatiza que por meio da 

prática o profissional adquire os conhecimentos necessários sobre a sua área. A 

aprendizagem, que surgiu dessa experimentação, fornece ao indivíduo os subsídios 

necessários para que ele possa se tornar gerente. Ele encerra a sua entrevista com esta 

afirmação que sintetiza suas idéias: “isto aconteceu comigo, emendei fio, fiz traço de cimento, 

assentei cerâmica, as minhas aprendizagens foram somadas aos outros conhecimentos que 

tinha e consegui ascender profissionalmente”. 

4.2.3 Como os gerentes aprendem por meio de relacionamentos? 

Esta seção apresenta os resultados que respondem a segunda pergunta de pesquisa, 

como os gerentes aprendem por meio de relacionamentos. Se torna impossível, devido à 

inexperiência de alguns profissionais e tarefas inter-relacionadas com outras, um indivíduo 

possuir todo o conhecimento para que ele possa desempenhar sua função. Desta forma, existe 

a necessidade de se aprender por meio de relacionamentos, constituindo-se, assim, em uma 

maneira de aprendizagem dos profissionais nas organizações. 

Os resultados mostram que os profissionais foram capazes de aprender obtendo 

orientação e observando os superiores hierárquicos. Os indivíduos foram direcionados ao 

longo de suas carreiras para adquirirem certos tipos de conhecimentos e ao observarem as 

pessoas no ambiente de trabalho aprenderam comportamentos que os desenvolveram 

profissionalmente. 



 91

4.2.3.1 Obtendo orientação com superiores hierárquicos 

Foi apontado por todos os participantes que, obtendo orientação com os superiores 

hierárquicos, foi possível aprender novos conhecimentos para o desempenho de suas 

profissões. 

Os entrevistados receberam orientações de seus chefes diante de diversos fatos que 

ocorreram no ambiente organizacional. Os direcionamentos recebidos, por exemplo, 

possibilitaram aos gerentes evitarem erros. Em sua entrevista, Luís comprova este raciocínio e 

comenta sobre a aprendizagem obtida com a orientação que o ajudou a acertar e evitar erros: 

Eu percebo que a orientação dada por um chefe a um outro funcionário é 
uma das maneiras que possibilita a aprendizagem. Por exemplo, quando 
estava no meu primeiro cargo gerencial, eu conversava, em diversos 
momentos, com o gerente geral para que ele me desse alguns 
esclarecimentos e orientações. Diante das palavras dele, aprendi muito e isso 
fez parte do meu desenvolvimento profissional. Aprendi a não errar e 
aprendi como agir em diversas situações. 

Roberta também acredita na importância da orientação para o crescimento 

profissional. Durante seu depoimento, ela afirma que “na orientação obtida com os diversos 

chefes, adquiri conhecimentos excepcionais para a prática da minha profissão. Aprendi a lidar 

com funcionários problemáticos, a lidar com equipes, a fazer escolhas sensatas, entre outros. 

Obviamente, sei que tudo isso trouxe um crescimento”.  Para finalizar a sua entrevista, 

Roberta apresenta como aprendeu por meio de uma orientação obtida por um gerente seu: 

Eu estava com um grande problema na minha equipe, eu tinha um 
funcionário que era muito talentoso, mas de difícil convivência, ele era um 
foco de tumulto na equipe. Não queria demiti-lo, pois ele era muito bom, 
mas também não sabia o que fazer com ele, por causa dos tumultos 
causados. Por meio da conversa que tive com meu chefe, ele me orientou a 
tentar transferir o funcionário para uma área em que ele pudesse 
desempenhar por si mesmo a maior parte das tarefas, para isso eu deveria 
entrar em contato com um outro gerente e conversar sobre a situação. Depois 
de negociações com outras áreas tudo deu certo e aprendi como agir. 

Percebe-se que o aconselhamento do seu chefe, possibilitou que Roberta aprendesse a 

lidar com dificuldades de se gerenciar as equipes de trabalho. Este tipo de aprendizado foi 
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considerado como importante pela respondente, pois acredita que isto melhorou o seu 

desempenho profissional.  

Nos momentos de orientação, os conhecimentos de um superior hierárquico, suas 

experiências, são passados para outra pessoa. Teresa comentou que “por meio da orientação 

tudo o que teu chefe sabe é passado para você de uma forma simples e bastante específica, 

isso poupa muitos esforços e tempo na procura de uma solução”. Valdir enfatizou que as 

orientações são sempre buscadas em diversos momentos. “Eu procuro uma orientação quando 

vejo que não sei como agir diante de uma situação ou quando procuro evitar errar em 

momentos cruciais”. Leonardo, por sua vez, mencionou a orientação como uma facilidade 

para se aprender, ou seja, um aprendizado que ocorre de forma mais rápida e efetiva. “A 

orientação ajuda o gerente a queimar etapas, principalmente, as más etapas em sua carreira”. 

Um pouco depois, Leonardo mostrou um exemplo em que a orientação ajudou a evitar maus 

momentos em sua carreira e que procurar um direcionamento, uma ajuda, tornou-se prática na 

sua carreira profissional. 

Inicialmente, eu era um profissional muito prepotente, ia e fazia, mesmo 
diante de situações novas; com isto eu errei muito, desnecessariamente, até 
um momento que quase perdia o emprego. Foi então que fui buscar ajuda 
com meu chefe, fui bater um papo sobre como andava a minha carreira. Ele 
fez um histórico das minhas decisões e me apresentou direções que eu 
poderia tomar e que provavelmente seria bem sucedido. Fiquei admirado, 
aprendi com a lição que ele me deu e desci do pedestal. Depois disso, para 
evitar erros desnecessários, sempre que necessitava, buscava ajuda com ele. 
Ele foi um verdadeiro professor. 

Conclui-se que, para todos os entrevistados, a orientação fez e continuará fazendo 

parte do desenvolvimento de suas carreiras profissionais. Eles crêem que, por meio das 

orientações obtidas, puderam tornar-se gerentes melhores e mais bem preparados para 

desempenhar suas atividades. 
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4.2.3.2 Observando os superiores hierárquicos 

Os participantes utilizaram a observação de forma a aprender com seus chefes. Essa 

aprendizagem relacionou-se com o comportamento, tanto adequados como o inadequados. 

Todos os participantes indicaram que a observação é um meio potente de aprendizado, 

permeando diversas situações e momentos dos profissionais entrevistados. 

De acordo com Luís, “a observação está muito relacionada a perceber os atos de 

alguém mais experiente, e a experiência é algo que não se adquire de improviso. Em qualquer 

setor de atividade, a experiência é fruto de erros e acertos, isto possibilita ao observador uma 

grande vantagem”. O respondente indicou que, por meio da observação, é possível aprender 

com indivíduos mais experimentados, possibilitando ao aprendiz verificar e incorporar 

conhecimentos do próximo.  

Roberta utilizou um exemplo que o gerente geral deu e que possibilitou a 

aprendizagem. Ela comentou que certa vez, o gerente geral falou para se observar o 

comportamento do diretor diante da probabilidade de não se fechar o acordo com uma 

operadora. Ao observar a conduta do diretor, ela verificou que ele deu um exemplo de 

perseverança indo pessoalmente falar com os sócios da operadora e que por isto conseguiu 

fechar o acordo. Ela pensou, “um olhar cuidadoso fala muito sobre uma pessoa, que lição”. 

Valdir destacou que é importante saber o que observar e mencionou que é necessário 

focar pontos específicos que podem proporcionar um desenvolvimento profissional. 

Apresenta-se um trecho da entrevista dele: 

É natural que um gerente iniciante careça de habilidade, de experiência em 
como agir em algumas situações. Por meio da observação ele poderá 
verificar como o seu chefe age em situações específicas ou como se 
relaciona com outras pessoas. Por exemplo, eu acho muito importante se ver 
como o chefe trata os outros, como ele se comporta frente aos desafios e 
dificuldades, ou seja, vejo a questão comportamental. Acho que aprendi 
muito observando os meus gerentes, tudo que for válido acabo incorporando 
nas minhas atividades. 
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Fica evidente que, ao observar um superior hierárquico, o comportamento, mesmo que 

inadequado, é uma fonte por meio da qual o gestor pode aprender, ou seja, tanto os bons 

exemplos como os maus exemplos ensejam uma aprendizagem. Um comportamento 

adequado pode ser aprendido por outros, enquanto um comportamento inadequado pode ser 

evitado. Por exemplo, o Leonardo fala sobre como observar pontos no mau comportamento 

do chefe o ajudou em seu crescimento profissional. 

O comportamento de um chefe é, inúmeras vezes, útil para fazer mostrar ao 
iniciante uma porção de pequenas precauções que, freqüentemente, 
negligencia, em detrimento de se crescer na empresa rapidamente. Certa vez, 
por exemplo, verifiquei, ao observar um chefe, que o comportamento 
orgulhoso, vaidoso, prepotente devem ser evitados para que o profissional 
não passe por dificuldades desnecessárias na carreira. E por incrível que 
pareça isso acontece muito quando se cresce muito rápido nas empresas. 

Também, ao observar um comportamento inadequado de alguns chefes, alguns dos 

respondentes indicaram que aprenderam a como não agir. Bruno, por exemplo, fala de um 

fato que ocorreu com ele. “Conheci muitos gerentes bons e alguns péssimos. Tinha um que 

era meu chefe e o cara era um horror com as pessoas, tratava todos muito mal e sem 

paciência. Não queria aquilo para mim”. 

4.2.4 Qual a classificação dos relacionamentos encontrados? 

Extraiu-se da análise dos dados que os diversos relacionamentos encontrados têm 

relação com os tipos de apoio fornecidos pelas pessoas com as quais os respondentes 

mantinham relações. Os tipos de apoio ensejaram a construção de duas categorias: apoio 

emocional para o desempenho eficaz da atividade profissional e apoio para o crescimento 

profissional dos respondentes. 
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4.2.4.1 Apoio emocional para o desempenho eficaz da atividade profissional 

Todos os gerentes receberam, em diversos momentos, algum tipo de apoio emocional 

dos relacionamentos mantidos durante suas carreiras profissionais. Este tipo de ajuda serviu 

para que os gestores pudessem superar momentos de dificuldades, incertezas e desafios, 

ajudando-os a exercer suas tarefas a contento. 

Por exemplo, Leonardo afirma que em diversos momentos de sua carreira recebeu 

apoio de um gerente seu, proporcionando a ele um maior amadurecimento como ser humano 

e, assim, possibilitou que ele repensasse certas questões de sua atividade profissional. De 

acordo com suas palavras: 

Eu era gerente há pouco tempo, um ano, então chegou um dos diretores do 
grupo e me pediu diretamente para apresentar alternativas de investimento 
que fossem capazes de mudar o panorama de satisfação dos hóspedes. Aí eu 
gelei, não sabia como estava a satisfação dos hóspedes e não entendia muita 
coisa de investimento, mas Pedro, que era o gerente geral, depois foi 
conversar comigo e eu consegui ficar mais calmo. Ele me falou que aquilo 
era apenas um dos primeiros testes da carreira e que eu estava preparado pra 
enfrentá-lo, apenas não sabia como. Isto me deu confiança para encarar isto 
como uma vantagem para mim, pois estava aberta uma oportunidade de 
aprender. 

Também se percebeu, pelo depoimento de Bruno, que este tipo de apoio é bastante 

comum, permeando diversas etapas do crescimento profissional. Em sua entrevista, Bruno 

afirma que receber um apoio de um amigo, um colega de trabalho é algo que traz benefícios 

para o profissional. “No mínimo, leva a pessoa a refletir sobre como tratar ao próximo e, na 

minha opinião, isso significa muita coisa. Principalmente, se levarmos em consideração como 

o mundo está hoje, em que as pessoas são muito egoístas”. Ele exemplifica esse tipo de ajuda 

recebida em um dado momento. 

Eu lembro que tinha sofrido um acidente de carro e que uma pessoa tinha 
quase morrido por minha causa. O Jaime era meu amigo no trabalho e veio 
conversar comigo porque estava com um sentimento de culpa. Hoje lembro 
em como foi importante ele ter me ajudado porque estava perturbado 
emocionalmente e estava afetando o meu trabalho. Superei tudo graças a ele. 
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Em diversos momentos da carreira de Luís, ele indicou que o apoio emocional foi 

essencial em alguns momentos e enfatizou que é fundamental possuir amigos, colegas de 

trabalho que possam ajudar desta forma. 

Alguns anos atrás, sofri um problema familiar imenso, um parente próximo 
tinha se suicidado, meu primo. Isto me deixou tão abalado que pensei em 
largar o emprego, o meu chefe na época, não deixou que a peteca caísse e me 
deu todo o apoio necessário para que passasse por esta crise, ele foi um 
verdadeiro irmão. Percebo hoje, que este tipo de amparo fraterno, amigo 
permeou muitos relacionamentos no ambiente de trabalho e me ajudou muito 
a passar por essas fases com força, sem fraquejar. Esse tipo de coisa a gente 
leva com a gente durante toda a nossa vida. 

Para encerrar os comentários acerca desta categoria, salienta-se que, freqüentemente, 

os respondentes indicaram que ao receber este tipo de apoio, superaram as próprias 

deficiências emocionais. Normalmente, o suporte emocional os incentivava a confrontar os 

próprios erros, tornando-os melhores gestores. 

 

4.2.4.2 Apoio para o crescimento profissional dos respondentes 

A última categoria que responde a pergunta de pesquisa sobre os tipos de 

relacionamentos identificados é o apoio para o crescimento profissional dos gerentes.  Esses 

gerentes receberam de alguma forma um apoio para que crescessem hierarquicamente dentro 

das organizações e um dos respondentes indicou que foi possível conseguir novas 

oportunidades de trabalho. 

As promoções internas foram comumentemente relacionadas com os depoimentos dos 

entrevistados. Todos indicaram que receberam ajuda na hora de ganhar promoções que 

tiveram como conseqüência novos salários ou novas funções. Por exemplo, Luís fala a 

respeito desta idéia quando afirma que “algumas vezes recebi ajuda de pessoas que 

admiravam meu trabalho. Sem elas, acredito piamente que não teria chegado onde estou, ou 
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se tivesse conseguido, demoraria 20 anos ao invés de 10 anos”. Este tipo de ajuda, comenta 

Leonardo, costuma ocorrer no âmbito das empresas, “eu mesmo passei por isto e conheço 

tantas outras que também receberam esse apoio”. 

Quando comecei a trabalhar sabia que não apenas o meu esforço e qualidade 
do trabalho me fariam crescer, eu sabia que precisava de uma alavanca para 
que eu pudesse alcançar vôos mais altos, já que a concorrência é grande. 
Conheci o Roberto, ele era o cozinheiro chefe, mas tinha o status de gerente, 
ele foi um dos maiores incentivadores do meu crescimento no hotel naquela 
época. Ela conseguia enxergar o que ninguém no momento via, por isso ele 
alavancou a minha carreira, a partir daquele ponto, apareci cada vez mais e 
arrumei outros amigos que fizeram a mesma coisa que o Roberto. Hoje, 
estou onde estou, primeiro por meu trabalho, segundo a ajuda deles.  

Os superiores hierárquicos foram capazes de identificar nos entrevistados as 

capacidades e potencialidades para exercerem uma nova posição nos quadros da empresa. Os 

superiores tiveram um papel ativo na ajuda de melhores colocações para os respondentes. Ou 

seja, o apoio para o crescimento profissional ocorreu e existiu porque existia a potencialidade 

destas pessoas. O apoio foi motivado não apenas por uma questão sentimental, mas em grande 

parte por uma questão profissional.  

Menciona-se o depoimento de um respondente que indicou que os relacionamentos no 

ambiente de trabalho ensejaram oportunidades de trabalho em outras empresas. Apesar de 

apenas um dos respondentes ter abordado este assunto, considerou-se como relevante pelo 

pesquisador. Bruno mencionou: 

Em um dado momento da minha carreira, um gerente muito bem 
conceituado pelos profissionais da área resolveu me ajudar porque acreditava 
muito no meu trabalho e achava que eu merecia outras oportunidades. Ele, o 
Cláudio, abriu diversas portas que me conduziram a excelentes chances de 
trabalho. Inclusive a que me levou a trabalhar em hotéis.  

 

Percebe-se que os relacionamentos foram capazes de prover outras colocações em 

diferentes organizações e, que, desta forma, possibilitaram ao gestor escolher o melhor 

caminho para o desenvolvimento de sua carreira. 
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4.3 Análise cruzada dos casos 

As duas últimas seções apresentaram ao leitor a análise dos dados relativa ao Hotel 

Negócios e ao Hotel Lazer com o objetivo de capturar a essência que responde as perguntas 

de pesquisa. Esta seção irá focar na análise cruzada dos dados, de forma a tentar descobrir 

possíveis similaridades ou diferenças entre os casos. Seguindo a orientação proposta por 

Merriam (1998), escolheu-se apresentar os achados da análise cruzada em forma de displays 

de modo a proporcionar ao leitor uma maneira clara de visualização da pesquisa e de 

entendimento sobre ela. 

Quando as organizações apresentarem, como foi descrito em cada caso, uma 

determinada categoria, será marcado um “sim” nas matrizes. No entanto, quando uma 

categoria não tiver sido mencionada na empresa, não necessariamente significa que ela não é 

usada ou considerada na análise cruzada, por isso ela não será marcada com a palavra “não”, 

mas sim com “-”. 

4.3.1 Como os respondentes se tornaram gerentes? 

Muitos pontos em comum foram apresentados pelos respondentes dos dois hotéis. Em 

ambas as empresas, os participantes indicaram que se tornaram gerentes à medida que 

aprenderam atuando em setores diferentes do hotel e obtendo conhecimento íntimo a respeito 

da prática profissional.  No Hotel Negócios, os gerentes também relataram que assumir novas 

responsabilidades foi uma forma de terem se tornado gestores; já no Hotel Lazer, alguns dos 

respondentes afirmaram que, por meio de atividades extra-laborais, foi possível aprender 

habilidades que colaboraram para que eles se transformassem em gerentes. O quadro 8 

apresenta os elementos que respondem como os respondentes se tornaram gerentes.  
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Categorias 
 
 

Casos 

Atuando em setores 
diferentes 

Obtendo 
conhecimento 

íntimo a respeito da 
prática profissional 

Assumindo 
responsabilidades 

Exercendo 
atividades extra-

laborais 

Hotel Negócios Sim Sim  Sim - 
Hotel Lazer Sim Sim - Sim 

QUADRO 8 – TRAJETÓRIA PARA A GERÊNCIA 
 

Quando se analisa a questão da categoria, atuação em setores diferentes, em ambos os 

hotéis, todos os participantes indicaram que isto fez parte de suas trajetórias gerenciais. Este é 

um ponto bastante interessante, pois se percebe que é importante ao gerente hoteleiro 

conhecer as diversas áreas de um hotel. Os hotéis, de uma forma geral, apresentam grande 

diversidade de setores. O profissional que consegue dominar as conexões entre as diferentes 

áreas tem um maior desenvolvimento profissional. Assim, este tipo de gestor, considera-se em 

vantagem em relação àquele que não conheceu a empresa hoteleira pela ótica de diversos 

departamentos.  

Apesar de ambos os casos apresentarem a mesma categoria, a análise mostra que 

existem algumas diferenças entre os hotéis investigados e que estão apresentadas no quadro 

8.1. O quadro apresenta as principais distinções e semelhanças encontradas nas respostas dos 

gestores dos hotéis.  

Hotel Negócios Hotel Lazer 
Foco os setores: recepção, governança e vendas Foco nos setores: recepção e alimentos e bebidas 

Senso analítico Senso analítico 
Treinamento Treinamento 

Visão holística Visão holística 
QUADRO 8.1 – ATUANDO EM SETORES DIFERENTES 

 

Ao longo da atuação em setores diferentes, os gerentes do Hotel Negócios procuraram 

explorar algumas áreas com mais intensidade. Em sua maioria, o alvo foi a área de 

hospedagem e a de vendas. O departamento de hospedagem engloba os setores de recepção e 

governança.  Diversos respondentes informaram que devido às complexidades inerentes de se 

administrar a área da hospedagem, eles escolheram aprofundar seus conhecimentos neste 
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setor. Já a escolha do departamento de vendas ocorreu pela necessidade de adaptar o hotel aos 

novos padrões de concorrência que mudaram com as entradas de novos competidores. Saber 

vender o hotel foi uma necessidade que surgiu com o aumento dos competidores e com a 

escassez de bons profissionais, como comenta o gerente geral do Hotel Negócios. 

Alguns gerentes do Hotel Negócios afirmaram que ao atuar em diferentes setores, eles 

foram capazes de avaliar melhor os problemas enfrentados em suas áreas de origem. Isto 

proporcionou uma vantagem ao se discutir os problemas e soluções do hotel nas reuniões 

gerenciais.  

Foi identificado que respondentes do Hotel Lazer e do Hotel Negócios adquiriram um 

o senso analítico. Isto proporcionou a capacidade de pensar e repensar determinados 

problemas ou alternativas de forma mais eficaz, possibilitando aos gestores ter um tempo de 

resposta reduzido e com uma maior eficiência. Também foi comentado que o treinamento 

colaborou com o conhecimento adquirido e constituiu-se numa forma de atuar em outra área 

sem perder o vínculo com o setor de lotação do gestor. A visão holística foi uma característica 

desenvolvida pelos gestores que atuaram em diferentes áreas. Ao entender o hotel como um 

todo e não em partes, o conhecimento sobre o que era o hotel tornou-se mais aprofundado, 

como indicou Edna, a gerente de hospedagem do Hotel Negócios, em seu comentário ela 

disse: “Eu consegui respirar o hotel, compreendê-lo quando comecei a conhecer outras áreas”. 

Os motivos que levaram a maioria dos respondentes do Hotel Lazer a identificar como 

importante a atuação na área da recepção e alimentos e bebidas foram consecutivamente: a 

necessidade de criar relacionamentos duradouros com os clientes da empresa e de conhecer 

uma área estratégica . A recepção é onde se dá grande parte do contato do hóspede com o 

hotel, lá é o local onde ele vai se queixar ou dar suas sugestões. Tornou-se importante para os 

gestores conhecer o setor para que eles pudessem desenvolver meios de conhecer e atender 

melhor os clientes.  O setor de alimentos e bebidas é uma área estratégica para o hotel, devido 
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ao seu foco de atuação. Em um comentário de um respondente do Hotel Lazer: “Para o 

gerente, conhecer uma área relevante como a de alimentos e bebidas, mesmo que 

superficialmente, transforma-se em um diferencial na sua carreira”. 

O treinamento é uma prática comum no Hotel Lazer. Os respondentes indicaram que 

passaram a ter condições para atuarem em outros setores quando realizaram um programa de 

treinamento chamado “cross training”. Isto foi uma forma pela qual o hotel pôde facilitar a 

aprendizagem dos gerentes. Neste programa de treinamento, o gestor tem parte do seu período 

de trabalho exercido em outra área do hotel ou até mesmo em outra unidade hoteleira. Desta 

maneira, o treinamento colabora para se adquirir conhecimentos distintos. A visão do todo 

(holística) foi mencionada por alguns participantes como relevante durante sua trajetória 

gerencial. Ao atuar em diferentes setores, ele foram capazes de perceber a empresa de uma 

forma ampla, larga. Isto possibilitou a eles entenderem as dificuldades ao se administrar um 

hotel. 

Os gerentes no Hotel Lazer consideram que muitos profissionais estão migrando para 

a área de hotelaria ou muitos estão se desenvolvendo e adquirindo uma base mais robusta de 

conhecimento na área. A necessidade de crescer na carreira ou mostrar-se um profissional 

versátil na cadeia hoteleira da qual eles fazem parte, exigiu deles, conhecimentos em outras 

áreas. Assim, atuar em outras áreas transformou-se também numa necessidade. De acordo 

com Leonardo (gerente de alimentos e bebidas do Hotel Lazer), “hoje o gerente tem que 

conhecer o hotel muito bem, quais as áreas que dão problema [...] enfim, tem-se que atuar em 

outros setores para que se possa adquirir outros conhecimentos e se manter competitivo”. 

Em relação à discussão sobre a obtenção de conhecimento íntimo a respeito da prática 

profissional, entende-se que em grande parte, por meio das atividades diárias os gestores 

obtêm esse tipo de conhecimento.  
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A seguir, o quadro 8.2 mostra que, em ambos os casos, os resultados foram 

semelhantes, existindo apenas diferenças em relação à necessidade de desenvolver, com mais 

profundidade, tipos específicos de conhecimentos. Crê-se que um dos motivos para estas 

similaridades é que a importância da prática é considerada como relevante e comum nas 

empresas hoteleiras, pelo menos nas organizações de grande porte. 

 
Hotel Negócios Hotel Lazer 

Desempenhar diversas atividades Desempenhar diversas atividades 
Tornar-se experiente para executar tarefas mais 

complexas 
Tornar-se experiente para executar tarefas mais 

complexas 
Orçamento e relatórios Planejamento, montar equipes eficazes 

Tomada de decisões mais rápida Tomada de decisões mais rápida 
QUADRO 8.2 – OBTENDO CONHECIMENTO ÍNTIMO A RESPEITO DA PRÁTICA 

PROFISSISONAL 
 

Os respondentes, tanto no Hotel Negócios e no Hotel Lazer, afirmaram que ao 

desempenhar diversas atividades dentro do hotel eles foram capazes de conhecer de forma 

mais profunda uma área. Ou seja, nestas empresas, os participantes, ao executaram muitas 

ações, foram capazes de discutir novas práticas e processos ou melhorar as já existentes. 

Assim, eles puderam se desenvolver ao longo da carreira. 

À medida que executaram suas atividades no dia-a-dia, os gestores de ambos os casos, 

ficaram mais experientes e sentiram-se mais capazes de desenvolver atividades mais 

complexas. Levando-se em consideração os depoimentos deles, chegou-se à conclusão que a 

prática diária das atividades propicia o desenvolvimento de habilidades que aumenta a 

consideração e o respeito em relação aos outros funcionários da equipe. Também, os gerentes 

se sentiram seguros e mais confortáveis para desempenhar atividades mais difíceis. Assim, o 

conhecimento que é construído por intermédio da prática foi considerado relevante para todos 

os respondentes. 

Ao desenvolverem atividades mais complexas, normalmente os participantes 

procuraram focar nas necessidades exigidas pelo ambiente particular de cada hotel, iniciando 

com um ponto para posteriormente passar para outro. Por exemplo, no Hotel Negócios a 
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preocupação dos gestores desenvolveu-se ao redor de um contínuo que iniciou com a 

elaboração de orçamentos à execução de relatórios gerenciais para que eles fossem capazes de 

ter uma síntese do desempenho da empresa, objetivando se adequar as exigências de atingir 

metas e gerar economias para a empresa. Nas palavras da gerente de alimentos e bebidas do 

Hotel Negócios, “fazer com nossas próprias mãos, participar nas atividades diárias cria 

condições de ampliar nosso conhecimento para desenvolver atividades complicadas como 

preparar um orçamento”.  

No Hotel Lazer, os gerentes procuraram desenvolver conhecimentos na área de 

planejamento e procuraram montar equipes eficazes e coesas. Com o planejamento, eles 

tiveram como finalidade possuir maior controle sobre a direção das ações ao longo do tempo e 

também discutir questões em comum com os outros setores. Ao montar melhores equipes, 

eles buscaram realizar as tarefas do setor da melhor forma possível, minimizando as 

reclamações dos hóspedes e da gerência geral, e otimizando a escassez de mão-de-obra 

especializada. 

Em ambos os casos estudados, possuir conhecimento íntimo sobre a prática 

profissional possibilitou, aos gestores, desenvolver suas atividades de forma a maximizar a 

eficácia de suas empresas. Pois, de uma maneira ampla, ao longo do tempo, com as práticas 

do dia-a-dia, o indivíduo vai aprendendo sobre o próprio trabalho, assim os gestores puderam 

tomar decisões de forma rápida. Essa tomada de decisões tornou-se praticamente instintiva, 

pois diversos participantes comentaram que “não pensavam muito na hora de decidir”.  

Identificou-se que a categoria “assumindo responsabilidades” foi identificada como 

relevante pelos respondentes no Hotel Negócios, mas não foi mencionada pelos participantes 

do Hotel Lazer. O quadro 8.3 apresenta uma qualificação desta categoria em relação aos 

casos. 
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Categoria 
Casos Assumindo responsabilidades 

Hotel Negócios 

Transformação do ambiente exigiu que os 
profissionais se tornassem multitarefa; 

Responsabilidades foram somadas no decorrer da 
carreira; 

Percepção clara das novas exigências. 
Hotel Lazer - 
QUADRO 8.3 – ASSUMINDO RESPONDABILIDADES 

 

Quando se investiga as razões que levaram os respondentes do Hotel Negócios a 

indicarem que suas trajetórias para a gerência incluíram assumir novas responsabilidades e no 

Hotel Lazer não, considera-se como um provável ponto de divergência as vivências prévias 

dos funcionários. Os gerentes do Hotel Negócios, que apontaram, como importante, adquirir 

responsabilidades, tiveram experiências em outras organizações e tiveram, muitas vezes, 

várias responsabilidades somadas ao desempenho de sua função. O gerente geral do Hotel 

Negócios, Túlio, em seu depoimento, citou que passou por diversos hotéis em que as 

responsabilidades agregadas ao seu trabalho começaram a fazer parte das suas atividades. 

“Quando eu comecei, não existia esse negócio de multitarefa, de maiores e diferentes 

responsabilidades, de empregado faz tudo, mas com o passar dos anos eu comecei a perceber 

essa mudança”. Ele acredita que estas mudanças ocorreram e ele teve que se adaptar.  Esse 

tipo de raciocínio leva a crer que os profissionais do Hotel Negócios têm e tiveram a 

percepção de certas modificações no contexto organizacional, provavelmente eles refletiram 

sobre este ponto e notaram que isto se tornou importante para eles. Acredita-se que no Hotel 

Lazer os participantes talvez não tiveram essa percepção ou não foram capazes de distinguir 

essas mudanças. O gerente geral do Hotel Lazer, Luís, indicou que “as várias 

responsabilidades que se somaram ao desempenho da minha função sempre fizeram parte das 

minhas atividades profissionais. Não acho que isto foi importante para me tornar gerente”. 
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O quadro 8.4 apresenta as principais idéias dos respondentes do Hotel Lazer em 

relação a exercer atividades extra-laborais. Lembra-se que esta categoria não foi identificada 

no Hotel Negócios. Logo após o quadro, seguem as discussões em relação a este tema. 

 

Categoria 
Caso Exercendo atividades extra-laborais 

Hotel Negócios - 

Hotel Lazer 
Atividades religiosas 
Atividades de lazer 

Atividades esportivas 
QUADRO 8.4 – EXERCENDO ATIVIDADES EXTRA-LABORAIS 
 

Em relação às atividades extra-laborais, analisando ambos os hotéis, mesmo sendo 

eles da mesma categoria, o comportamento dos seus gerentes é diferenciado. O Hotel 

Negócios é um empreendimento voltado para os hóspedes de negócios e isto reflete no perfil 

de seus funcionários. Nele, os gerentes usam terno e gravata e discutem assuntos da 

atualidade, principalmente sobre economia e política. Já o Hotel Lazer é um empreendimento 

hoteleiro voltado para o lazer. Lá, o cliente busca relaxar, divertir-se ou gastar suas energias, 

os gestores, por sua vez, usam trajes leves e desenvolvem assuntos ligados ao tempo e clima. 

Outro detalhe é que o Hotel Lazer fornece todos os domingos a possibilidade dos seus 

hóspedes irem a uma igreja próxima do local. Perguntou-se para Leonardo, gerente de 

alimentos e bebidas do Hotel Lazer, por que ele percebeu a atividade religiosa como 

importante para sua carreira, ele falou que a empresa ofereceu a ele “condições de perceber 

esta atividade como importante devido ao debate interno sobre religião”. As atividades 

desenvolvidas no hotel proporcionaram ao gestor capacidade de pensar sobre os benefícios da 

religião para o impacto benéfico na profissão. Isto leva a refletir que o contexto de cada 

empresa influencia o modo como os seus empregados percebem certas atividades como 

importantes ou contributivas para o desenvolvimento de suas carreiras profissionais.  
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4.3.2 Como os gerentes aprendem por meio de relacionamentos? 

Os participantes dos hotéis foram capazes de aprender com os relacionamentos 

mantidos em seus meios profissionais. Como apresenta o quadro 9, em ambos os casos, os 

gestores indicaram que aprenderam obtendo orientação com superiores hierárquicos e 

observando funcionários que possuíam cargos mais elevados.  

À medida que os gestores vão sendo orientados e observam os seus superiores, muito é 

aprendido, indo desde a parte comportamental a aspectos relacionados ao desenvolvimento do 

profissional no ambiente de trabalho.  De uma maneira geral, em ambos os casos, a partir do 

momento que se relacionaram, os profissionais demonstraram terem se tornado mais 

capacitados, pois, somaram-se às suas experiências, outros tipos de conhecimentos que 

proporcionaram melhores desempenhos profissionais. Eles foram capazes de desenvolver, de 

uma maneira mais eficiente, os recursos dos hotéis; para adaptarem-se melhor às diferentes 

situações, também foram estimulados a melhorar sua produtividade, desenvolvendo maior 

flexibilidade; aprenderam a melhor se comunicar e a demonstrar um comportamento mais 

humilde que aumentou seu potencial para produzir resultados mais satisfatórios. Também, os 

respondentes puderam aprender a lidar mais eficientemente com conflitos, o que ensejou um 

maior autocontrole na expressão de suas emoções. 

 
 

Categoria 
 
 

Casos 

Obtendo orientação com superiores 
hierárquicos 

Observando os superiores 
hierárquicos 

Hotel Negócios Sim Sim 
Hotel Lazer Sim Sim 

QUADRO 9 – APRENDENDO COM OS RELACIONAMENTOS 
INTERPESSOAIS 

Acredita-se que um dos motivos encontrados para estas similaridades são as 

necessidades comuns que os profissionais possuem. Independentemente de um gestor atuar 

em uma empresa ou em outra, ele obterá orientação de outras pessoas, de uma forma mais 
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intensa no começo de sua carreira e com menor itensidade quando o indivíduo chega a uma 

posição de destaque. Quando se analisa a questão da observação, percebe-se que esta é uma 

das formas de interação com o meio, assim como o processo colaborativo entre membros de 

uma organização.  

Enfatiza-se que durante as entrevistas, a idéia da obtenção de orientação e observação 

de superiores hierárquicos foi abordada diversas vezes. A seguir, são desenvolvidas 

discussões sobre as semelhanças e algumas inferências sobre pontos relacionados em ambos 

os casos. Assim, abordar-se-á a questão da obtenção de orientação com superiores 

hierárquicos, como apresenta o quadro 9.1. 

 

Categoria 
Casos Obtendo orientação com superiores hierárquicos 

Hotel Negócios 
Superar problemas 

Direcionar a carreira 
Motivar 

Hotel Lazer 
Superar problemas 

Direcionar a carreira 
Evitar erros 

QUADRO 9.1 – OBTENDO ORIENTAÇÃO COM OS SUPERIORES HIERÁRQUICOS 
 

Tanto no Hotel Negócios como no Hotel Lazer, os respondentes indicaram que ao 

obter orientação dos seus superiores eles foram capazes de superar os problemas que surgiram 

em suas carreiras. Durante a atuação nas empresas, os gestores afirmaram ter enfrentado 

diversas dificuldades e que por terem sido orientados foram capazes de ultrapassar os 

obstáculos de forma mais eficiente do que se eles tivessem agido por conta própria. As 

ligações com os chefes também colaboraram para que os gerentes se tornassem mais 

assertivos e perseverantes mais, apesar das adversidades. 

Em ambas as empresas estudadas, ficou evidenciado que os gestores puderam 

direcionar a carreira ao receberem orientação dos seus superiores hierárquicos. Ou seja, eles 

foram capazes de escolher caminhos que tiveram, como conseqüência, desenvolver melhores 
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conhecimentos a serem usados em suas carreiras. Por exemplo, no Hotel Negócios, o gerente 

de marketing, Rogério, comenta que pela orientação recebida foi capaz de direcionar a sua 

carreira para a criação de relacionamentos fortes com os grupos de negócios que o hotel 

desenvolvia. No Hotel Lazer, o depoimento de Bruno, controller, afirma que “quando o meu 

chefe me orientou em uma determinada escolha que fiz na carreira, pude ampliar meus 

conhecimentos em relação à administração de materiais”. 

Uma qualificação encontrada especificamente no Hotel Negócios, a motivação, foi 

diversas vezes comentada pelos respondentes. Os relacionamentos interpessoais aumentaram 

os entendimentos dos gerentes acerca da importância da motivação para o progresso 

profissional, esse foi um aspecto marcante encontrado no discurso do gerente geral daquele 

hotel e muito difundido entre os funcionários. Houve, por parte dos superiores hierárquicos, 

um esforço para que eles sempre estivessem motivados no ambiente de trabalho, 

proporcionando aos participantes, um direcionamento para tentar se manter o otimismo e o 

pensamento positivo durante as atividades profissionais. 

Ao obter orientação dos superiores hierárquicos, os respondentes do Hotel Lazer 

comentaram que foram capazes de evitar erros em diversos momentos. Este tipo de orientação 

não chegou a pedido dos gestores analisados, normalmente foi uma ajuda espontânea por 

parte dos chefes. Isto proporcionou um ganho na aprendizagem dos indivíduos envolvidos, 

pois eles foram capazes de aprender sem necessariamente despender tempo em erros que 

poderiam ser facilmente evitados. Nota-se que o ambiente de colaboração foi amplamente 

ressaltado pelos participantes. Crê-se que a colaboração natural dos chefes, sem a necessidade 

de pedidos formais, ocorreu porque eles se sentem à vontade. Acredita-se que isto faça parte 

da cultura organizacional.  
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Segue agora, a análise em relação à aprendizagem que surgiu pela observação dos 

superiores hierárquicos. As qualificações encontradas em ambos os casos estão apresentados 

no quadro 9.2. 

Categoria 
Casos Observando os superiores hierárquicos 

Hotel Negócios Comportamento 
Comunicação 

Hotel Lazer Comportamento 
Comunicação 

QUADRO 9.2 – OBSERVANDO OS SUPERIORES HIERÁRQUICOS 
 

Marcadamente, em ambos os casos estudados, os participantes aprenderam ao 

observarem os seus superiores hierárquicos.  O aspecto que foi mais salientado e que se 

apresentou, tanto no Hotel Negócios como no Hotel Lazer, foi a questão comportamental. 

Os gestores foram capazes de aprender como os seus superiores se comportavam em 

relação aos outros funcionários, as reações e atitudes acerca dos fatos que ocorriam na 

empresa. Os participantes procuraram replicar os comportamentos considerados adequados, 

como humildade, serenidade e paciência e a evitar comportamentos inadequados como 

vaidade, orgulho e falta de paciência. A percepção dos respondentes é que eles obtiveram 

ganhos ao adotarem comportamentos adequados difundidos pelos superiores. De uma forma 

geral, sentiram que os outros funcionários estavam mais à vontade e, assim, conseguiram 

desenvolver melhor suas atividades. O depoimento do controller do Hotel Negócios indica 

esse tipo de aprendizado, “ao observar meu chefe, pude perceber como ele lida com suas 

dificuldades e, desta forma, consegui lutar, ainda mais, para superar as minhas”. Evidenciam-

se, ainda, nas palavras da gerente de hospedagem do Hotel Lazer, Tereza, que afirmou que 

“com o passar do tempo, observando meu chefe, eu criei um sentimento de humildade muito 

forte”. 

 A comunicação foi um ponto marcante identificado no Hotel Negócios. Diversos 

participantes indicaram que aprenderam a falar e a escutar melhor quando começaram a 
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observar os chefes. A habilidade de se comunicar bem possibilitou uma melhor interação com 

as outras pessoas e proporcionou aos gestores a sensação de que eram mais compreendidos. 

Falar e escutar adequadamente mostraram ser uma habilidade essencial para os respondentes 

do Hotel Negócios. Acredita-se que esse aspecto foi enfatizado por alguns dos respondentes, 

pois eles encontraram dificuldades em relação a esse ponto no decorrer da carreira. Como o 

exemplo do gerente geral do Hotel Negócios, Túlio, que comentou que passou uma má 

imagem por não saber como falar com um gerente geral em uma determinada etapa de sua 

carreira.  A comunicação também foi considerada como um elemento da aprendizagem que 

surgiu quando os participantes do Hotel Lazer observaram os seus superiores. De acordo com 

eles, comunicar-se de uma forma adequada é muito relevante nos momentos iniciais da 

trajetória do indivíduo. Como indica a gerente de Marketing e Vendas do Hotel Lazer, 

Roberta, que afirma que, à medida que ela observava seu gerente numa conversa, foi possível 

conseguir se comunicar de um modo mais adequado, saber o que falar, saber escutar e isto a 

ajudou a lidar com sua equipe e, aprimorando esse convívio, ela pôde obter resultados mais 

benéficos. Também, o depoimento do gerente geral do Hotel Lazer, Luís, assinala que 

aprendeu a ser um melhor profissional quando, logo no início da carreira, percebeu que estava 

tratando as pessoas de uma forma inadequada. “Eu só me toquei por que eu via o 

comportamento do meu chefe e pude me reformular”. 

4.3.3 Qual a classificação dos relacionamentos encontrados? 

Os tipos de relacionamentos foram identificados a partir do tipo de apoio fornecido 

aos participantes para que eles pudessem se desenvolver em seus ambientes de trabalho. 

Foram encontradas três classificações a respeito dos relacionamentos: apoio emocional para o 

desempenho eficaz da atividade profissional; apoio para o crescimento profissional dos 
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respondentes; e apoio na busca e no uso de informações para o exercício da prática dos 

gestores. Vale lembrar ao leitor que o crescimento profissional está conectado ao crescimento 

nos quadros hierárquicos das empresas e oportunidades de emprego em outras organizações. 

Estão apresentados no quadro 10 os tipos de relacionamentos encontrados no Hotel Negócios 

e no Hotel Lazer. 

 
Categorias 

 
 

Casos 

Apoio emocional para o 
desempenho eficaz da 
atividade profissional 

Apoio para o crescimento 
profissional dos 

respondentes 

Apoio na busca e no uso 
de informações para o 
desempenho eficaz da 
atividade profissional 

Hotel Negócios Sim Sim Sim 
Hotel Lazer Sim Sim - 

QUADRO 10- TIPOS DE RELACIONAMENTOS 
  

Todos os profissionais entrevistados, em ambos os casos, comentaram em suas 

entrevistas que receberam o apoio emocional em algum momento de suas carreiras. Entre os 

três tipos de apoio encontrados, o emocional foi considerado o mais relevante para os 

participantes. Por exemplo, percebe-se isso no depoimento de Túlio, gerente geral do Hotel 

Negócios, quando afirma que o apoio emocional foi um dos “mais significativos obtidos em 

sua carreira”. Essa idéia é corroborada por Luís, gerente geral do Hotel Lazer, que menciona 

que o apoio emocional constituiu-se no mais importante auxílio fornecido pelos 

relacionamentos mantidos em sua carreira.  

Quando se analisou a classificação do apoio para o crescimento profissional, surgiu 

um único discurso que foge da idéia do crescimento nos quadros hierárquicos da empresa. Um 

dos respondentes do Hotel Lazer comentou que ele conseguiu uma melhor colocação 

profissional em outra empresa quando recebeu o apoio de um superior hierárquico. Isto foi 

considerado como relevante para o pesquisador, pois fugiu do padrão identificado. Ainda, 

analisando o apoio para crescimento profissional, utiliza-se o comentário do gerente geral do 

Hotel Lazer, Luís, que indica que muitos gestores encontrados, inclusive ele próprio, “não 

teriam chegado a esse cargo sem a ajuda de outros gerentes no ambiente de trabalho”. 
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Palavras como a da gerente de hospedagem do Hotel Negócios, Edna, que afirmou que “se 

não fosse uma mãozinha de seu chefe não conseguiria a promoção que ela tanto almejava”. 

Em todas as falas dos respondentes, o apoio para o crescimento profissional foi de 

iniciativa dos superiores hierárquicos. Os respondentes tiveram uma postura passiva enquanto 

os superiores tiveram uma postura ativa, ou seja, os chefes foram ao encontro deles e 

ofereceram oportunidades de crescimento profissional. 

Quando se analisam as prováveis razões para que o apoio na busca e uso de 

informações para o desempenho eficaz da atividade profissional fosse relatado por alguns 

gerentes no Hotel Negócios, mas não no Hotel Lazer, percebe-se que são encontradas as 

causas na trajetória dos respondentes e na relevância em dados momentos de suas carreiras 

para este tipo de apoio.  Por exemplo, de acordo com Túlio, gerente geral do Hotel Negócios, 

quando ele começou na hotelaria, muito novo e sem noção do que era uma empresa, até 

chegar a uma gerência, tornou-se necessário que ele pudesse encontrar e usar informações que 

o auxiliassem em seu desenvolvimento. Reforçando o depoimento de Túlio, Heloísa, gerente 

de Alimentos e Bebidas do Hotel Negócios, fala que no início de sua carreira ela não tinha 

conhecimento algum, desta maneira, relacionar-se com pessoas que sabiam manusear e 

encontrar informações para sua atividade foi muito importante e marcante para ela. Nota-se 

que, a partir do depoimento de Túlio e Heloísa, os momentos iniciais de suas carreiras foram 

bastante relevantes para eles e que, naquela época, usar e buscar informações por meio de 

colegas no ambiente de trabalho foram lições não esquecidas.  

Também é importante notar que o comportamento humilde dos indivíduos sinaliza que 

este tipo de conduta leva a encontrar, no próximo, fontes de informações efetivas.  No 

depoimento de Carlos, controller do Hotel Negócios, ele falou que, por tentar ser humilde, foi 

capaz de enxergar que não sabia de tudo e que muitas vezes é necessário recorrer aos outros 
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colegas e chefes para que se saiba usar uma ferramenta, uma informação de melhor forma ou 

buscar outros usos para aquelas que ele conhece. 

De um modo geral, os relacionamentos promoveram a capacidade de desenvolvimento 

do profissional, percebidos pelos participantes por meio dos tipos de apoio encontrados em 

suas carreiras profissionais. Estes relacionamentos deixaram explícitos para os gestores que é 

possível ajudar e ser ajudado no mundo do trabalho, melhorando o julgamento sobre as outras 

pessoas e conseqüentemente sobre si mesmo. Por exemplo, ao serem apoiados 

emocionalmente, os gestores foram capazes de melhorar seu desempenho e se comportar de 

maneira adequada em seu ambiente de trabalho. Outro ponto é que, ao cultivarem 

relacionamentos no ambiente de trabalho, os respondentes foram capazes de ver seus esforços 

reconhecidos e que, posteriormente, depararam-se com uma maior facilidade e velocidade na 

escalada dos degraus hierárquicos dentro das empresas ou de novas oportunidades de 

trabalho. 
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5 Discussão dos resultados 

 

Nesta seção, apresenta-se uma discussão acerca dos resultados encontrados na 

pesquisa e verifica-se como estes achados se inserem na literatura acadêmica relacionada com 

este estudo. A principal idéia é encontrar os pontos que este trabalho complementa, acrescenta 

ou diverge do referencial teórico adotado. 

A discussão será desenvolvida a partir de três grandes temas e que estão apresentados 

em três seções. A primeira seção discute a trajetória para a gerência, a segunda, a 

aprendizagem por meio dos relacionamentos interpessoais e a terceira, os tipos de 

relacionamentos. 

5.1 Como os respondentes se tornaram gerentes? 

Este trabalho concentrou-se em identificar aspectos da aprendizagem de gestores em 

duas organizações que atuam no setor hoteleiro. Embora os achados reflitam especificamente 

a aprendizagem gerencial dentro deste contexto, eles também proporcionam questões 

interessantes que afetam a aprendizagem nas organizações em geral.  

Os resultados da aprendizagem dos gerentes nos dois hotéis demonstram a influência 

do contexto das empresas sobre a percepção dos gestores e sobre como eles aprendem. 

Basicamente, existe uma relação íntima entre o indivíduo e a organização. Em muitos 

momentos, a aprendizagem do gestor fica marcada pela intervenção do contexto 

organizacional em que ele está inserido, idéia que está de acordo com Moraes, Silva e Cunha 

(2004) e também fortalece a afirmação de Lave e Wenger (1991) que afirmam que a 
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aprendizagem não pode ser dissociada irrefletidamente do meio ou atividade em que ela 

ocorre. 

O ambiente de trabalho não é algo comum, igual para todas as empresas, ou seja, a 

realidade de cada local é moldada pelas suas distintas relações sociais entre seus participantes 

(LAVE; WENGER, 1991; CANDY, 1991; GHERARDI; NICOLINI; ODELLA, 1998; 

BILLET, 2001). Um ponto importante é que o ambiente de cada empresa pode ser distinto e 

apresentar singularidades em relação a outra organização que atue no mesmo segmento e 

possua características similares. Por exemplo, nos casos analisados, o Hotel Lazer, por 

explorar certos tipos de atividades, conduziu a um ambiente mais informal com uso de roupas 

leves. Fato que não ocorreu no Hotel Negócios, pois sua área de atuação é a de negócios e lá, 

os funcionários adotam uma postura mais formal e usam terno e gravata. Ou seja, as 

organizações representam um conjunto de atividades, estrutura e crenças compartilhadas que 

persistem ao longo do tempo e afetam o comportamento dos seus membros. Existe 

consonância com Brown, Collins e Duguid (1989) que mencionam a importância do contexto, 

atividade e cultura em que ocorre o fenômeno da aprendizagem. Os autores afirmam que o 

manancial de conceitos formados pelos indivíduos que atuam em uma organização são tanto 

localizados quanto desenvolvidos paulatinamente mediante as atividades que são executadas 

no dia-a-dia 

Os resultados encontrados assinalam que os participantes, selecionados em ambas as 

empresas estudadas, citaram como uma das formas de terem conseguido chegar a uma 

gerência foi atuando em diferentes setores do hotel. Desenvolvendo atividades em setores 

diferentes do seu, os respondentes adquiriram um senso analítico. Nos textos examinados na 

etapa de revisão de literatura desta investigação, não foi encontrado comentário acerca desse 

ponto, assim, acredita-se que esta seja uma contribuição aos estudos desenvolvidos nessa área 

do conhecimento. 
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Ao adquirirem um senso analítico por atuarem em diversos departamentos, os 

respondentes desenvolveram certas habilidades singulares. Esta capacidade analítica 

proporcionou aos gestores encontrarem soluções para os problemas que surgiram em suas 

empresas de forma mais rápida. Isto foi alcançado, pois eles foram capazes de separar o todo 

em pequenas partes e deste modo atacar as dificuldades de forma acertada e direta. A 

capacidade de relacionar atividades também foi conseqüência do senso analítico. Essa 

capacidade de relacionamento provou ser uma poderosa forma de desenvolver conexões entre 

conhecimentos diferenciados que proporcionaram a identificação de semelhanças de soluções 

que podem ser aplicadas em mais de uma área dentro do hotel. No caso Hotel Negócios, por 

exemplo, o participante Túlio comentou que, ao atuar em diferentes departamentos, foi capaz 

de usar soluções de uma área em outra. Outros participantes mencionaram que desenvolveram 

uma melhor visão do hotel e que isto promoveu a capacidade de ver aspectos de contato, de 

semelhança entre setores, aperfeiçoando o conhecimento sobre o hotel e o desenvolvimento 

de suas atividades. 

Outro ponto que surgiu da análise dos resultados foi que alguns dos respondentes, ao 

assumirem novas responsabilidades, conseguiram desenvolver conhecimentos relacionados 

com a atividade gerencial. No decorrer da trajetória profissional, diversas responsabilidades 

são adquiridas e ensejam ao indivíduo aumentar seus conhecimentos e habilidades na medida 

em que ele começa a encarar essas novas experiências. 

Essa inferência é bastante próxima do que foi apontado por Jarvis (1987), que afirma 

que novas experiências desencadeiam novas formas de aprendizagem, ou seja, o processo de 

aprendizagem de uma pessoa está relacionado com as interpretações que o indivíduo forma 

sobre as experiências ao longo do tempo. Percebe-se que na seção dos resultados, as 

responsabilidades são relacionadas com aberturas de empreendimentos, realização de 

treinamentos e implementação de novas operações, entre outras. Isto sinaliza que estas 
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responsabilidades, na realidade, podem ser traduzidas como experiências que desencadearam 

novos significados que os participantes tiveram em suas carreiras profissionais.  

As descobertas relacionadas com a importância de se assumir novas responsabilidades 

e ter que enfrentar novas experiências também são conectadas com o texto de McCall, 

Lombardo e Morrison (1988). Esses autores comentam que experiências de trabalho são 

oportunidades de aprendizagem, eles também afirmam que nem todas as experiências devem 

ser foco para o desenvolvimento da carreira do profissional, mas as seleções de algumas são 

críticas. Os resultados também reforçam as conclusões do texto de McCall (1998) uma vez 

que se observou que relaciona a adoção de amplas responsabilidades por um profissional é 

importante para a carreira gerencial, pois leva a situações de aprendizagem.  Algumas 

experiências são críticas para o desenvolvimento do talento gerencial, entre elas o 

desenvolvimento de novos projetos, a construção de algo novo ou a mudança de cargos ou de 

funções na hierarquia da empresa (MCCALL, 1998, p. 2-3). 

Além de alguns respondentes indicarem que vivenciaram e aprenderam, no decorrer de 

suas carreiras, ao assumir responsabilidades, os resultados estabelecem a importância de se 

obter conhecimento íntimo sobre a atividade profissional desempenhada. Neste aspecto, todos 

os gestores apontaram que isto é relevante para a trajetória gerencial. 

Lave e Wenger (1991) também defendem, por meio da legítima participação 

periférica, que os iniciantes em uma comunidade de profissionais obtêm novos conhecimentos 

e habilidades quando passam a participar da prática em um determinado contexto de trabalho. 

Assim, é possível perceber que o exercício da prática é um aspecto importante do crescimento 

de um indivíduo em um determinado ambiente. 

Os profissionais entrevistados comentaram que, por meio de suas atividades 

profissionais no dia-a-dia, foram capazes de ter uma aprendizagem eficiente no decorrer de 

suas carreiras. Schön (1983) afirma que, a partir de várias experiências surgidas durante a 
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prática, o indivíduo cria um repertório de técnicas, ou seja, no momento em que vai se criando 

intimidade com as tarefas realizadas, ele fica menos subjugado às surpresas dos 

acontecimentos. Este tipo de repertório tende a ser de natureza tácita em que o conhecimento 

se torna espontâneo e reflexo. Desta maneira, enseja a vantagem da especialização. Esta idéia 

apresenta relação com os entrevistados. Por exemplo, no depoimento de Roberta, ela 

mencionou que muitas vezes age rapidamente diante de algumas situações, quase de forma 

intuitiva e que, conscientemente, sabe que isto ocorre pelas práticas diárias. 

Schön (1983) ainda observa que, por meio do conhecimento na ação, os gestores 

fazem uso de suas experiências, de modo natural, instintiva, nas práticas de suas atividades do 

dia-a-dia. O autor também apresenta o conceito da reflexão na ação, esta noção relaciona-se a 

conjunturas específicas que levam o profissional a refletir à medida que está atuando. A 

reflexão abrange a crítica e a reconstrução de um entendimento sobre o fenômeno 

experimentado. Reconhece-se que, nesta pesquisa, os achados estão em consonância com o 

conhecimento na ação, de Schön, porém, não foram encontradas evidências que ligam o 

conhecimento obtido na prática à reflexão na ação.  

Ainda em relação ao conhecimento obtido nas práticas desenvolvidas, nota-se que 

diversos gerentes, seguiram uma direção bastante específica. Eles começaram, normalmente, 

por atividades simples em que se exigia pouco raciocínio e depois passaram a executar tarefas 

mais complexas e que demandavam maiores conhecimentos dos gestores. Também iniciaram 

realizando muitas tarefas e depois diminuíram o escopo do trabalho, tornando-se especialistas 

no decorrer do tempo. No Hotel Lazer, participante Leonardo, por exemplo, comentou que 

começou fazendo atividades braçais para, posteriormente, executar atividades de organização 

e planejamento. Assim como Teresa e Edna que indicaram que faziam tudo e depois 

chegaram ao nível de supervisionar suas equipes. 
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As atividades de trabalho, vivenciadas pelos participantes, são bastante singulares e se 

relacionam com os conceitos do currículo situado (GHERARDI; NICOLINI; ODELLA, 

1998). Estas autoras afirmam que toda comunidade de prática estabelece uma trajetória 

específica de atividades que os iniciantes devem aprender de forma a se tornarem um membro 

com experiência. Assim, o currículo situado corresponde ao padrão de atividades disponíveis 

para os novatos e seu conteúdo relacionado com as particularidades das práticas de cada 

ambiente de trabalho. Assim, percebe-se que o fato dos gestores executarem, no decorrer de 

suas carreiras, atividades simples e braçais até chegarem a desenvolver aquelas mais 

complexas e que exigiam maiores conhecimentos, e, também, tarefas amplas até tarefas mais 

específicas, constitui-se no currículo situado destes participantes. 

De acordo com os resultados desse estudo, conclui-se que, por meio de atividades 

extra-laborais (sem relação direta com as práticas profissionais), alguns participantes 

aprenderam certas habilidades que foram essenciais para o seu crescimento profissional. 

Alguns respondentes, por exemplo, indicaram que por meio de atividades religiosas 

adquiriram humildade e força para superar as dificuldades. Já outros mencionaram que as 

atividades de lazer criaram oportunidades de reflexão sobre os fatos ocorridos no contexto de 

trabalho e outros apontaram que as atividades esportivas proporcionaram saber perder e 

ganhar. 

Nos textos acadêmicos examinados nesta investigação, não foram identificadas 

citações a respeito do impacto de atividades religiosas no desenvolvimento profissional de um 

indivíduo, nem tão pouco do lazer e das práticas esportivas. Acredita-se que a investigação 

em outras áreas do conhecimento pode fornecer alguns insigths a respeito desta descoberta. 
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5.2 Como os gerentes aprendem por meio de 

relacionamentos? 

Os resultados encontrados neste estudo indicam que os relacionamentos interpessoais 

proporcionaram para os respondentes uma forma de aprendizado. Durante a trajetória destes 

profissionais, diversos relacionamentos foram construídos e auxiliaram o crescimento do 

indivíduo dentro do ambiente de trabalho. Identificou-se que por meio da orientação e da 

observação dos superiores hierárquicos os gerentes foram capazes de aprender mediante os 

relacionamentos.  

A literatura acadêmica apresenta diversos autores que abordam a relevância dos 

relacionamentos para a aprendizagem no ambiente de trabalho (LUCENA, 2001, FRIDAY; 

FRIDAY, 2002; WOOD, 1997; SIMONETETTI, 1999; FRIDAY; FRIDAY; GREEN, 2004; 

MERRIAM, 1983; KRAM; ISABELLA, 1985; ROCHE 1979; LA PARO, 1991).  As 

descobertas do estudo, assim, estão reforçando o discurso de alguns pesquisadores que 

desenvolveram estudos nesta área. Por exemplo, Moraes, Silva e Cunha (2004) mencionaram 

que os executivos de uma organização hospitalar aprenderam naturalmente, mediante os 

relacionamentos interpessoais, à medida que desenvolveram suas atividades durante sua 

trajetória profissional. Lucena (2001) conclui, em seu estudo sobre gerentes varejistas, que 

eles foram capazes de aprender por meio de relacionamentos com outras pessoas, inferência 

que é semelhante a encontrada nesta pesquisa. As interações eram estabelecidas por pessoas 

que extrapolavam o ambiente de trabalho, como membros familiares, amigos e profissionais 

de outras organizações. Gherardi, Nicolini e Odela (1998) também reforçam os resultados 

quando afirmam que, a partir das interações sociais em um determinado contexto sócio-

cultural, os indivíduos aprendem e constroem os seus significados. 
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Acrescenta-se que, de acordo com os resultados desta pesquisa, os relacionamentos 

que cooperaram para a aprendizagem dos participantes foram com seus chefes ou com 

superiores hierárquicos. Os cargos ocupados por essas pessoas possibilitam que elas tenham 

uma visão geral da organização e acesso a informações privilegiadas, assim como melhores 

habilidades no desenvolvimento de suas atividades no ambiente de trabalho, foram capazes de 

orientar os entrevistados em diversos momentos de suas carreiras profissionais.  

Devido às características descritas pelos respondentes, estes tipos de pessoas que 

contribuíram para o desenvolvimento dos profissionais entrevistados são considerados 

mentores. A relação com os mentores teve um caráter natural e espontâneo no decorrer da 

carreira dos gerentes. Reforçando está idéia, McCall (1988) afirma que dentre os 

relacionamentos profissionais que mais contribuíram para o aprimoramento dos executivos 

analisados em seu estudo foram os chefes ou os superiores hierárquicos.  

Os respondentes, em diferentes depoimentos, informaram que em vários momentos de 

suas carreiras obtiveram orientação de mais de um mentor. Por exemplo, Túlio comentou que 

no início de sua carreira recebeu orientações de Epitácio, que era o chefe do departamento em 

que trabalhava. Anos mais tarde, estava recebendo o apoio de Hermam, gerente geral do 

mesmo hotel. Isto exposto, leva-se a deduzir que existe um reforço da idéia de Higgins e 

Kram (2001) que analisam a mentoria como uma relação de múltiplos relacionamentos, ou 

seja, o mentorado confia em mais de um indivíduo para lhe auxiliar no desenvolvimento de 

sua carreira. Isto é chamado de redes sociais de mentoria e se justifica porque o profissional 

pode receber, em diferentes ocasiões, o auxílio de variados relacionamentos provenientes de 

familiares, pessoas mais experientes ou outros indivíduos de sua comunidade. Essa 

perspectiva contradiz a concepção basilar de Kram (1988), em que a mentoria é uma 

assistência dada ao indivíduo mais jovem e menos experiente por uma pessoa mais velha e 

mais experiente (mentor), numa relação par, ou seja, a dois. 



 122

Os resultados apontam que os relacionamentos com os mentores proveram um 

melhoramento significativo nas carreiras profissionais dos respondentes. Em ambos os casos 

foram identificados depoimentos como o de Roberta: “só cresci aqui porque ele me ajudou” e 

como o de Heloísa: “o meu desenvolvimento foi superior ao dos meus colegas porque eu tinha 

alguém que me orientava” enfatizam, ainda mais, a importância dos mentores no progresso 

dos gestores. Estes achados corroboram com a idéia de Kram (1988) que afirma que o 

relacionamento de mentoria desenvolve e melhora a carreira de um indivíduo. 

Outro ponto que surgiu dos resultados é que os gestores aprenderam à medida que 

observavam os seus superiores hierárquicos. Por meio da observação, os respondentes 

puderam aprender comportamentos adequados e a se comunicar de forma mais eficiente. 

Utilizando o depoimento de Bruno, percebe-se a importância da observação: “a primeira coisa 

a se fazer é observar. Conseqüentemente aprende-se como falar e tratar os colegas 

respeitosamente, a partir daí, é tentar fazer o certo”. Luís comenta, por exemplo, que a 

observação é uma maneira de se aprender sobre o próximo ou uma forma de se evitar agir 

como o próximo. 

A aprendizagem dos respondentes por meio da observação encontra suporte na 

perspectiva da abordagem social. De acordo com Merriam e Cafarella (1999), a abordagem 

social apresenta a noção que as pessoas, por meio da observação de outras, aprendem em um 

determinado contexto social. Isso se manifesta na relação do indivíduo com o mentor e tem 

influência na modelagem do comportamento. Ainda sobre esse aspecto, Bandurra (1977) 

afirma que grande parte do comportamento humano é aprendido por meio da observação. Em 

ocasiões futuras, a observação de certos modelos, exemplos, pode servir de guias para uma 

ação.  

A importância da observação para a aprendizagem da comunicação também é 

discutida pela pesquisa de Lave e Wenger (1991). Estes autores concluíram que os aprendizes, 
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ao participarem de uma comunidade de prática, tornam-se mais experientes à medida que 

interagem no contexto sociocultural. Na comunidade, estes indivíduos aprendem sobre 

assumir uma nova identidade e aprendem como falar. Assim, os resultados desta pesquisa 

estão em consonância com estas idéias dos autores supra mencionados. 

Também, o estudo de Chanlat e Bédard (1996) reforça a importância da comunicação. 

Eles salientam que a conversação e a troca de idéias podem desenvolver os conhecimentos do 

indivíduo sobre o mundo que o rodeia. Túlio, por exemplo, comentou em seu depoimento que 

aprendeu a se comunicar e a se comportar no contexto do trabalho ao observar o seu chefe. A 

comunicação também tem destaque no texto de Gherardi, Nicolini e Odela (1998) quando 

afirmam que, por intermédio da lingüística e da interação social, o profissional pode adquirir a 

maioria das habilidades práticas.  

5.3 Qual a classificação dos relacionamentos encontrados? 

 

Os tipos de relacionamentos interpessoais encontrados possuem uma relação direta 

com o tipo de suporte recebido pelos participantes ao longo de sua trajetória profissional. Os 

resultados indicam que os relacionamentos foram diferenciados pelo apoio emocional 

recebido, pelo apoio na busca e uso das informações e pelo apoio para o crescimento 

profissional dos gestores. 

Os achados desta pesquisa denotam que os relacionamentos desenvolvidos ao longo da 

carreira dos profissionais entrevistados fluíram de forma natural e espontânea, ou seja, eles 

tiveram um caráter informal dentro das organizações. De um modo geral, as pesquisas 

desenvolvidas no campo da mentoria apontam que os relacionamentos de mentoria informais 

trazem mais benefícios para o aprendiz do que os relacionamentos formais (CHAO; WALZ; 
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GARDNER, 1992; RAGINS; COTTON, 1999). Em seu texto, Fagenson, Marks e Amendola 

(1997) afirmam que os relacionamentos informais de mentoria proveram substancial apoio 

psico-social. Desta forma, temos outro ponto de contato entre os resultados e a literatura 

acadêmica, pois os achados apontam que os profissionais enfatizaram que receberam diversos 

apoios emocionais ao longo de sua carreira. Mencionando o apoio psicosocial que é fornecido 

pelos mentores aos seus mentorandos, Kram (1983) comenta que esse tipo de benefício está 

relacionado com conselhos, exemplos a serem seguidos, aceitação e amizade que, de maneira 

geral, ajudam aos indivíduos no crescimento na sua carreira à medida que os conduzem a um 

maior senso de competência e confiança no desempenho de suas funções. 

O apoio emocional, comentado pelos participantes na pesquisa, forneceu ajuda para 

superar dificuldades, conflitos no ambiente de trabalho, serviu de elemento motivador e, de 

uma forma ampla, possibilitou aos gestores se aperfeiçoarem ao longo de suas carreiras. Vale 

salientar que o apoio psico-social engloba, também, o apoio emocional e, devido ao seu 

caráter mais amplo, é mais discutido na literatura acadêmica. O apoio psico-social, exposto 

por Kram e Isabella (1985), desenvolve no indivíduo um senso de competência, claridade e 

identidade de uma forma eficaz em um papel profissional. Este tipo de apoio propicia 

encorajamento para que a pessoa desempenhe novas competências no ambiente de trabalho. 

Ao fornecer esse apoio, o mentor proporciona oportunidades para que o mentorado possa falar 

de suas dificuldades, medos e receios que podem afetar as suas atividades profissionais. 

Percebe-se que os resultados do trabalho estão em consonância com as perspectivas destes 

autores. 

Os resultados apontam que os participantes receberam apoio para que eles pudessem 

crescer na sua carreira. Este crescimento guarda ligação com as promoções e oportunidades 

de melhores empregos que o indivíduo alcança pela ajuda dos relacionamentos profissionais 

mantidos com alguns mentores, o que corrobora com os estudos desenvolvidos pelo discurso 
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de alguns pesquisadores como Dreher e Cox (1996); Ragins, Cotton e Miller (2000); Higgins 

e Kram (2001); Scandura  e Schriesheim (1998) e Ragins (1997). Por exemplo, Kram (1988) 

afirma que, de maneira geral, os relacionamentos de mentoria provêm para os mentorados o 

desenvolvimento e crescimento profissional. Este tipo de apoio, de acordo com Dreher e 

Doughearty (1997), ajuda o aprendiz a conseguir maior visibilidade e mais oportunidades no 

trabalho, preparando e possibilitando que o profissional galgue posições hierárquicas mais 

elevadas dentro da empresa. 

Kram (1988) afirma que existe uma maior visibilidade quando o mentor proporciona 

ao aprendiz tarefas e responsabilidades, permitindo ao profissional trabalhar em diferentes 

áreas da organização e em diferentes níveis hierárquicos. Percebe-se que nos casos estudados, 

em diversos momentos, os mentores foram responsáveis por treinamentos em novas áreas e 

também possibilitaram maior acesso à atuação em outras áreas das organizações. Zey (1997) 

também reforça esse tipo de apoio no seu estudo quando afirma que o relacionamento de 

mentoria fornece ao mentor o patrocínio para o crescimento profissional, ou seja, o aprendiz é 

recomendado pelo mentor para promoções e aquisição de novas responsabilidades. 

Em relação ao apoio fornecido pelos relacionamentos no contexto de trabalho para uso 

e busca de informações, os resultados mostram que alguns gerentes indicaram que este tipo de 

auxílio constituiu uma ajuda ao desenvolvimento destes profissionais. Um fato relevante é que 

essa assistência foi percebida como muito importante quando os indivíduos eram iniciantes 

em suas organizações. Este é um conceito novo que não foi abordado pela literatura 

especializada. 

Em relação ao compartilhamento de informações, Merriam (1983) afirma que, 

geralmente, os pares é que contribuem mais fortemente com esse tipo de apoio. Idéia que é 

corroborada por Kram e Isabella (1985) que indicam que, por meio dos relacionamentos com 
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os pares, o indivíduo compartilha informações que ajudam a elevar a carreira dele numa 

organização.  

Esta pesquisa mostra que não apenas os pares ajudaram em relação a utilização e 

procura de informações, mas também pessoas de diversos setores da organização. Os 

respondentes tiveram uma conduta ativa em localizar os indivíduos que seriam capazes de 

fornecer este tipo de apoio de uma forma eficiente. Os resultados mostram que os mentores e 

pares de diferentes setores promoveram este tipo de ajuda. 
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6 Conclusão  

 

Esta seção tem como finalidade fazer a conclusão deste trabalho. Este é o último 

contato com o leitor e serão apresentados os pontos que são considerados marcantes. 

Primeiramente está apresentado, de forma sintetizada, o objetivo, as perguntas de pesquisa, a 

metodologia e a fundamentação teórica que foram utilizadas. Nas próximas seções estão 

expostas as principais descobertas do estudo, seguidas das implicações para prática e 

recomendações para pesquisas futuras. 

Essa dissertação teve como objetivo compreender aspectos da aprendizagem dos 

gerentes hoteleiros por meio de abordagens que enfatizam os relacionamentos sociais. 

Utilizaram-se as seguintes perguntas de pesquisa que direcionaram o estudo. A saber: 

a) Como os respondentes se tornaram gerentes? 

b) Como os gerentes investigados têm aprendido por intermédio dos relacionamentos 

interpessoais no ambiente de trabalho? 

c) Qual a classificação dos relacionamentos encontrados? 

Para que fosse possível responder as perguntas de pesquisa de maneira satisfatória, 

utilizou-se o conceito de aprendizagem situada (LAVE; WENGER, 1991). Assim, a 

aprendizagem dos gerentes foi analisada na perspectiva de trajetória. Ou seja, ao se engajarem 

em uma determinada comunidade de prática, eles aprendem à medida que vão interagindo 

com o meio sócio-cultural. Também, considera-se o desenvolvimento dos seus conhecimentos 

quando começam a passar de aprendizes para indivíduos mais experientes (LAVE; 

WENGER, 1991; GHERARDI, NICOLINI, ODELLA, 1998). 
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Consideraram-se como relevantes, os textos acerca de aprendizagem por meio de 

relacionamentos. Nestes textos, a importância dos chefes (mentores) e pares foram descritas 

como relevantes para o desenvolvimento dos profissionais (KRAM; ISABELLA, 1985; 

LUCENA, 2001; MORAES; SILVA; CUNHA, 2004). 

A pesquisa foi desenvolvida em dois casos, Hotel Negócios e Hotel Lazer, e foram 

utilizados os procedimentos metodológicos da pesquisa qualitativa. Buscou-se entender o 

fenômeno estudado a partir das perspectivas dos participantes. Primeiramente, analisou-se 

cada caso e depois foi efetuada a análise cruzada dos casos. Posteriormente, houve a 

discussão dos resultados com a literatura acadêmica da área, objetivando-se construir 

contribuições a este segmento de conhecimento. 

6.1 Conclusões 

Nesta seção estão apresentadas as cinco conclusões da pesquisa. As quatro primeiras 

relacionam-se com a primeira pergunta de pesquisa, a quinta corresponde à segunda pergunta 

de pesquisa e a sexta refere-se à terceira pergunta de pesquisa. 

A primeira conclusão indica que a aprendizagem no ambiente de trabalho ocorreu 

porque houve uma conduta ativa dos gestores em busca da construção do seu próprio 

aprendizado. Não necessariamente, por estarem inseridos em um determinado ambiente eles 

foram capazes de aprender, mas eles aprenderam por buscarem novos conhecimentos, ou seja, 

eles entraram no “ônibus da aprendizagem”. Esta conduta foi que possibilitou aos gerentes 

moverem-se em direção a um crescimento profissional. 

A segunda conclusão estabelece que o contexto do trabalho influenciou os processos 

por meio dos quais os respondentes tornaram-se gerentes. O contexto das organizações afeta a 

percepção do gestor sobre o processo de aprendizagem. Ficou claro que o fato de os hotéis 
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atuarem em setores diferentes, um na área de negócios e outro na área de lazer, conduziram a 

diferenças na aprendizagem dos gerentes.  

Alguns gerentes, no Hotel Lazer, julgaram importantes as atividades recreativas, 

enquanto outros gerentes no Hotel Negócios sequer mencionaram essa questão. O contexto 

também refletiu no comportamento dos profissionais, principalmente na sua maneira de se 

vestir, de um lado a informalidade e do outro a formalidade.  

O contexto possibilitou identificar algumas diferenças entre os processos de 

aprendizagem encontrados no Hotel Lazer e que não foram encontrados no Hotel Negócios 

(ver seção 5.1). Desta maneira, os achados reforçam as idéias de Lave e Wenger (1991) e de 

Gherardi, Nicolini e Odella (1998) que discutem a importância da relação entre a 

aprendizagem e o contexto em que ela ocorre. Logo, constatou-se que o conhecimento 

adquirido pelos gestores não é independente do meio, mas fundamentalmente situado, sendo 

parte do produto das atividades, contexto e cultura (BROWN; COLLINS; DUGUID, 1989). 

A terceira conclusão apresenta que os respondentes desenvolveram conhecimentos 

relacionados com a gestão ao trabalharem nos diferentes setores da empresa. Nos casos 

estudados, todos os gerentes indicaram que, por terem atuado em áreas distintas dentro do 

hotel, foram capazes de adquirir conhecimentos valiosos que proporcionaram maiores 

condições para se alcançar um cargo gerencial.  

Durante a atuação em diferentes setores, os respondentes, por exemplo, 

desenvolveram uma visão holística de suas organizações que propiciou uma melhor 

interpretação dos processos existentes. A aquisição de um senso analítico proporcionou um 

conjunto de habilidades ímpares para os gestores como foi indicado pelos participantes do 

Hotel Lazer. O desenvolvimento deste senso possibilitou identificar problemas de forma mais 

rápida e relacionar as diferentes atividades dentro da empresa. 
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A capacidade de avaliação foi mencionada no Hotel Negócios como um tipo de 

conhecimento que surgiu a partir da atuação dos participantes em diferentes áreas da empresa. 

Este tipo de conhecimento proporcionou identificar os problemas encontrados nos setores de 

atuação dos gerentes, assim, eles foram capazes de expor as dificuldades nas reuniões 

gerenciais e discuti-las com os outros funcionários. 

A quarta conclusão indica que os participantes desenvolveram habilidades, que 

colaboraram para o progresso profissional, por meio da aquisição de experiência e 

conhecimentos ao colocarem “a mão na massa”. 

Percebe-se que, ao manterem uma relação íntima com as atividades do ambiente de 

trabalho, os gerentes puderam vivenciar diversas situações e aprender novos conhecimentos 

que colaboraram para o crescimento profissional. Estas atividades levaram os respondentes, 

no início de suas carreiras, a executarem serviços braçais de diferentes tipos que, 

posteriormente, forneceram subsídios para poderem se especializar em determinadas 

atividades. Isto possibilitou aos respondentes adquirirem uma melhor visualização dos 

processos de trabalho existentes nas organizações. Acredita-se que o caminho apresentado 

pelos respondentes é o currículo situado dos participantes (LAVE; WENGER, 1991). 

A quinta conclusão mostra que os respondentes foram capazes de aprender por meio 

de relacionamento ao obterem orientação de mentores. Os gestores afirmaram que por meio 

da observação e da orientação dos mentores, que eram profissionais mais experientes e 

estavam em maiores níveis hierárquicos, foram capazes de adquirir conhecimentos valiosos 

que os ajudaram no desenvolvimento profissional. Eles puderam aprender padrões de 

comportamento e procedimentos que os auxiliaram dentro do ambiente de trabalho. Autores 

como Bandurra (1977) indicam a observação como forma de aprender o comportamento 

humano. Assim, como as idéias da Merriam e Cafarella (1999) quando discutem que os 

indivíduos podem aprender ao observar outras pessoas em seus contextos. 
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Concluiu-se que os relacionamentos mantidos no ambiente de trabalho foram capazes 

de fornecer uma maneira eficiente de aprendizado. Salienta-se que a natureza dos 

relacionamentos foi de caráter informal, ou seja, não foi planejada pelas empresas, tais 

relacionamentos surgiram de modo natural e espontâneo entre os indivíduos.  

Em relação à sexta conclusão, durante o estabelecimento da classificação dos 

relacionamentos encontrados, verificou-se que os indivíduos com os quais os gestores 

mantiveram contato forneceram três tipos de apoio: o apoio emocional, o apoio na busca e uso 

das informações e o apoio para o crescimento profissional dos gestores. Os apoios recebidos 

dos relacionamentos colaboraram para o desenvolvimento profissional dos gerentes 

entrevistados. 

Diversos benefícios surgiram a partir dos relacionamentos no ambiente de trabalho. O 

apoio emocional, apoio para buscar e utilizar as informações do contexto de trabalho e o 

apoio na carreira. O apoio emocional proporcionou aos indivíduos aconselhamentos, 

exemplos e o desenvolvimento da coragem para enfrentar dificuldades no ambiente de 

trabalho. Lembra-se ao leitor que este tipo de apoio, discutido no texto de Kram (1983), 

indicou que o apoio de caráter emocional colabora com o desenvolvimento dos profissionais, 

pois proporciona a eles maior confiança para realizar suas atividades. 

O apoio na busca e uso de informações permitiu que os respondentes pudessem 

localizar nas suas organizações, de forma rápida e segura, onde estavam os elementos 

necessários para a realização de suas atividades profissionais. Também foi verificado, que 

este tipo de apoio possibilitou que as informações fossem usadas de forma eficiente na prática 

gerencial. Além disso, esse tipo de apoio ficou bastante evidenciado no início da carreira 

profissional. 
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O apoio na carreira possibilitou que os participantes recebessem ajuda para que eles 

pudessem crescer na carreira, ou seja, proporcionou promoções e oportunidades de emprego, 

idéias que reforçam as idéias de Kram (1988), Zey (1997) e Scandura (1998). 

6.2 Implicações para a prática 

Acredita-se que esse trabalho acadêmico pode contribuir para a prática dos 

profissionais que atuam no setor hoteleiro. Apresentar-se-ão algumas implicações para a 

atividade prática. 

É importante salientar que os profissionais serão capazes de refletir sobre formas 

eficazes para o seu desenvolvimento no ambiente de trabalho, levando em conta os achados 

dessa pesquisa. Ao se expor como ocorre o processo de aprendizagem de gestores de duas 

empresas hoteleiras, procurou-se apresentar um meio eficaz para que os profissionais desse 

setor possam traçar estratégias eficientes de aprendizado.  

Devido à importância dos relacionamentos para o crescimento dos profissionais, as 

empresas hoteleiras devem facilitar esse processo de alguma forma, criando oportunidades 

que possibilitem um maior contato entre aqueles que são mais experientes e os que não são. 

Também é válido desenvolver encontros entre os pares para que possam trocar suas 

experiências a respeito das atividades desenvolvidas.  

6.3 Recomendações para pesquisas futuras 

Este estudo trouxe algumas conclusões a respeito da aprendizagem de gestores que 

atuam no setor hoteleiro e que foram apresentados na seção 6.1, mas algumas questões 

podiam ser mais aprofundadas. É interessante para o desenvolvimento da literatura acadêmica 
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da área que estudos possam ser desenvolvidos de forma a criar um corpo de conhecimento 

mais robusto acerca deste assunto. Para o desenvolvimento de pesquisas futuras, são feitas 

algumas sugestões: 

1) Desenvolver estudos para entender como os gestores aprendem em pequenas e 

médias empresas hoteleiras, pois existe a possibilidade de se encontrar, nos 

processos de aprendizagem dos gestores, diferenças que contribuam com a 

literatura especializada; 

2) Descobrir quais tipos de conhecimentos são considerados valiosos pelos gerentes 

hoteleiros. Ao examinar quais são as competências gerenciais, pode-se 

desenvolver um entendimento sobre a teoria da aprendizagem gerencial e a prática, 

colaborando para o desenvolvimento de melhores práticas gerenciais nesta área. 

3) Analisar a trajetória de gerentes de outras empresas hoteleiras, objetivando-se 

construir um currículo das atividades desempenhadas por estes profissionais ao 

longo de suas carreiras. Ao se identificar os pontos marcantes será possível 

auxiliar a formação e crescimento dos profissionais que atuam na hotelaria. 

4) Estudar atividades que não estão diretamente relacionadas com o exercício da 

função gerencial que podem colaborar com o desenvolvimento profissional é 

bastante interessante, principalmente no tocante às atividades de lazer e às 

religiosas. 

 

 



 134

 Referências 

 

BAUM, T. Managing human resources in the european hospitality industry: a strategic 
approach. London: Chapman and Hall, 1995. 
 
BANDURA, A. Social Learning Theory. Prentice Hall, 1977.  
 
BARLEY, S. Technicians in the workplace: Ethnographic evidence for bringing work into 
organization studies. Administrative Science Quarterly. v. 41, p. 404-441,  1996. 
 
BECKER, H. School is a lousy place to learn anything. In Blanche Geer (Ed.), Learning to 
Work. p. 89-109. Beverly Hills, CA: Sage Publications, 1972.  
  
BIEREMA, L. How executive women learn corporate culture. Human Resource 
Development Quarterly, v. 77, n. 2, p. 145-164, Summer, 1996. 
 
BOSK, C. Forgive and Remember: Managing Medical Failure. Chicago: University of 
Chicago Press, 1979. 
 
BILLETT, S. Learning in the Workplace: Strategies for effective practice. Crows Nest 
NSW: Allen & Unwin, 2001. 
 
BRASIL. Ministério do Planejamento. Recife, 2005. Disponível em 
www.planejamento.gov.br. Acesso em 18 fevereiro 2005. 
 
BRASIL. Ministério do Turismo. Recife, 2005. Disponível em www.turismo.gov.br. Acesso 
em 18 fevereiro 2005. 
 
BRITISH INSTITUTE OF MANAGEMENT (BIM). Action on education: the new 
initiative. London: Education Policy Panel Report, 1984. 
 
BROWN, J.; COLLINS, A.; DUGUID, P. Situated cognition and the culture of learning. 
Educational Researcher, v. 18, n. 1, p. 32-42, jan./fev. 1989. 
 
BROWN, J.; DUGUID, P. Organizational learning and communities of practice: toward a 
unified view of working, learning and innovation. Organization Science, v. 2, n. 1, p. 40-57, 
1991. 
 
BURGOYNE, J.; STUART, R. The nature, use and acquisition of managerial skills and other 
attributes. Personnel Review, v. 5, n. 4, p.19-29, 1976. 
 
BURGOYNE, J.; STUART, R. Implicit learning theories as determinants of the effect of 
management development programmes. Personnel Review, v. 6, n. 2, p. 5-14, 1977. 
 

http://www.planejamento.gov.br/
http://www.turismo.gov.br/


 135

BURLEW, L. Multiple mentor model: a conceptual framework. Journal of Career 
Development, v. 17, n. 3, p. 213-221, 1991. 
 
CANDY, Y. Understanding the individual nature of learning. _______. Self direction for 
lifelong learning: a comprehensive guide to theory and practice. San Francisco: Jossey-Bass, 
1991. 
CARR-SAUNDERS, A.; WILSON, P. The Professions. Oxford: Clarendon Press, 1933. 
 
CASSIOLATO, J. E.; LASTRES, H. M. Inovação, Globalização e as Novas Políticas de 
Desenvolvimento Industrial e Tecnológico, in Cassiolato, J. E. e Lastres (eds) Globalização e 
Inovação Localizada: Experiências de Sistemas Locais no Mercosul, IBICT/IEL, Brasília, 
1999. 
  
CASTELLI, G. Administração Hoteleira. Caxias do Sul: EDUCS, 2001. 
 
CHANLAT, A.; BÉDARD, R. Palavras: a ferramenta do executivo. In: CHANLAT, J. (Org.) 
O indivíduo na organização: dimensões esquecidas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1996, p. 125-
148. 
 
CHAO, G. T.; WALZ, P. M.; GARDNER, P. D. Formal and informal mentorships: a 
comparison on mentoring functions and contrast with non-mentored counterparts. Personnel 
Psychology, v.45, p. 619-635, 1992. 
 
CROW, L.; CROW, A. Readings in Human Learning, New York: McKay, 1963. 
 
DREHER, G.; COX, T. Race, gender and oportunity: a study of compesation attainment and 
the establishment of mentoring relationships. Journal of Applied Psychology, v. 81, p. 297-
308, 1996. 
 
EASTERBY-SMITH, M.; SNELL, R.; GHERARDI, S. Organizational learning: diverging 
communities of practice. Management Learning, v. 29, n. 3, p. 259-272, 1998. 
 
EASTERBY-SMITH, M.; CROSSAN, M.; NICOLINE, D. Organizational learning: debates 
past, present and future. Journal of Management Studies, v. 37, n. 6, p. 783-796, 2000. 
 
ELLIOT, P. The Sociology of the Professions. New York: Herder and Herder, 1972. 
 
ENGESTROM, Y. Expansive Learning at Work: toward and activity theoretical 
reconceptualization, Journal of Education and Work, v. 14, n. 1, p.133-155, 2001. 
 
EMBRATUR. Empresa Brasileira de Turismo. Recife, 2005. Disponível em 
www.embratur.gov.br. Acesso em 18 fevereiro 2005. 
 
FAGENSON, E.; MARKS, M.; AMENDOLA, K. Perceptions of mentoring Relationships. 
Journal of Vocational Behavior, v.51, p.29-42, 1997. 
 
FOX, S. From management education and development to the study of management learning. 
In: BURGOYNE, J.; REYNOLDS, M. (Ed.). Management learning: Integrating 
perspectives in the theory and practice. London: Sage, 1997. 
 

http://www.embratur.gov.br/


 136

FRIDAY, E.; FRIDAY, S. Formal mentoring: is there a strategic fit?. Management Decision, 
v. 40, n. 2, p. 152-157, 2002. 
 
FRIDAY, E.; FRIDAY, S; GREEN, A. A reconceptualization of mentoring social and 
sponsoring. Management Decision, v. 42, n. 5, p. 628-644, 2004. 
 
GHERARDI, S. Learning as problem-driven or learning in the face of mystery?. 
Organization Studies, v. 20, n. 1, p. 101-124, 1999. 
 
GHERARDI, S.; NICOLINI, D.; ODELLA, F. Toward a social understanding of how people 
learn in organizations. Management Learning, v. 29, n. 3, p. 273-297, 1998. 
 
GODOY, A. Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais. Revista de Administração de 
Empresas, v. 35, n. 3, p. 20-29, maio/jun. 1995. 
 
HAGUE, H. Helping Managers Help Themselves. Oxford: Blackwell, 1979. 
 
HARRIS, T.; SCHWAHN, W. Selected Readings on the Learning Process, New York: 
University Press, 1961. 
  
HIA. Hotel Investment Advisors. Recife, 2005. Disponível em www.hia.com.br. Acesso em 
18 fevereiro 2005. 
 
HILL, L. Novos gerentes: assumindo uma nova identidade. São Paulo: Makron Books, 1993. 
 
HIGGINS, M. C., KRAM, K. E. Reconceptualizing mentoring at work: a developmental 
network perspective. Academy of Management Review, v. 26, n. 2, p. 264-288, 2001. 
 
KIM, D. The link between individual learning and organizational learning. Sloan 
Management Review, v. 35, n. 1, p. 37-50, Fall, 1993. 
 
KOLB, D. A gestão e o processo de aprendizagem. In: STARKEY, Ken. Como as 
organizações aprendem: relatos de sucesso das grandes empresas. São Paulo: Futura, 1997 
 
KOTTER, J. O que os gerentes gerais eficazes realmente fazem. In: _______. Afinal, o que 
fazem os líderes: a nova face do poder e da estratégia. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 
 
KRAM, K. Phases of the mentor relationship. Academy of Management Journal, v. 16, p. 
608- 625, 1983. 
 
KRAM, K.; ISABELLA, L. Mentoring alternatives: the role of peer relationship in career 
development. Academy of Management Journal, v. 28, n. 2, p. 110-132, 1985. 
 
KRAM, K. E. Mentoring at work: developmental relationships in organizational life. 
Boston, EUA: University Press of America,1988. 
 
LA PARO, M. E. Health care middle managers: what and how they learn. 1991. 219 f. 
Dissertation (Doutorado em Educação) – Teachers college, Columbia University, USA.  
 

http://www.hia.com.br/


 137

LARSON, M. S. The Rise of Professionalism: A Sociological Analysis. Berkeley: 
University of California Press, 1977. 
 
LAVE, J.; WENGER, E. Situated learning: legitimate peripheral participation. Cambridge, 
UK: Cambridge University Press, 1991. 
 
LUCENA, E. A. A aprendizagem profissional de gerentes-proprietários do setor de 
varejo de vestuário de Florianópolis. 2001. Tese (Doutorado) – Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2001. 
 
LUNDVALL, B.; BORRÁS, S. Globalising Learning Economy: implications for 
innovation policy. Targeted Socio-Economic Research – TSER, DGXII – European 
Commission Studies. Luxembourg, European Communities, 1998. 
 
MARSICK, V. Learning in the workplace: the case for reflectivity and critical reflectivity. 
Adult Education Quarterly, v. 38, n. 4, p. 187-198, 1988. 
 
MARSICK, V.; O’NEIL, J. The many faces of action learning, Management Learning, v. 
30, n. 2, p. 159-176, 1999. 
 
MCCALL, M. Developing executives through work experiences. Human Resources 
Planning, v.11, n.1, p. 1-11, 1998. 
 
MCCALL, M.; LOMBARDO, M.; MORRISON, A. The lessons of experience: how 
succesful executives develop on the job. Lexington, USA: Lexington Books, 1988. 
 
MEGGINSON, D. What’s happening in mentoring research? European mentoring centre 
conference, 1994. 
 
MERRIAM, S. Mentors and protégés: a critical review of the literature. Adult Education 
Quarterly, v. 33, n. 3, p. 161-173, 1983. 
 
MERRIAM, S. Qualitative research and case study application in education. San 
Francisco: Jossey-Bass, 1998. 
 
MERRIAM, S.; CAFFARELLA, R. Learning in adulthood: a comprehensive guide. 2. ed. 
San Francisco: Jossey-Bass, 1999. 
 
MEZIROW, J. Contemporary paradigms of learning. Adult Education Quarterly. V. 46, n. 
3, p. 158-173, spring, 1996. 
 
MEZIROW, J. Transformative dimensions of adult learning. San Francisco: Jossey-Bass, 
1991. 
 
MINTZBERG, H. The manager’s job: folklore and fact. Harvard Business Review, v.5, n.4, 
p. 49-61, jul./ago. 1975. 
 
MINTZBERG, H. Rounding out the manager’s job. Sloan Management Review, v. 36, p. 
11-26, 1994. 
 



 138

MORAES, L.; SILVA, M.; CUNHA, C. A dinâmica da aprendizagem gerencial em um 
hospital. RAE-eletrônica, v.3, n.2, Art. 18, jul/dez, 2004. 
 
PATTON, M. Q. Qualitative research & evaluation methods. 3. ed. London: Sage, 2002. 
 
PARTLOW, C.; GREGORIE, M. Is graduate hospitality and tourism education relevant? Ask 
the graduates. Hospitality and tourism educator, v. 6, n.3, p.13-16, 1994. 
 
PINSONNEAULT, A.; RIVARD; S. Information technology and the nature of managerial 
work: from the productivity paradox to the Icarus paradox? MIS Quarterly, p. 287-311, 
September, 1998. 
 
RAGINS, B. Diversified mentoring relationships in organizations: a power perspective. 
Academy of Management Review, v. 22, p.482-521, 1997. 
 
RAGINS, B.; COTTON J. Mentor Functions and Outcomes: A Comparison of men and 
Women in Formal and Informal Mentoring Relationships. Journal of Applied Psychology, 
v.84, n.4, p.29-55, 1999. 
 
RAGINS, B.; COTTON, J.; MILLER, J. Marginal Mentoring: effects on type of mentor, 
qualiy of relationship, and program design on work and career attitudes. Academy of 
Management Journal, v.43, n.6, p. 1177-1194, 2000. 
 
 
REVANS, R. Action learning, Journal of European Industrial Training, v.1, p. 2-5, 1977. 
 
RICHTER, I. Individual and organizational learning at the executive level. Management 
learning, v. 29, n. 3, p. 299-316, 1998. 
 
ROCHE, G. Much ado about mentors. Harvard Business Review, v. 57, n. 1, p. 14-28, 
Jan./Feb. 1979. 
 
SCANDURA, T. Mentoring and career mobility: an empirical investigation. Journal of 
Management, v. 24, n. 3, p. 449-467, 1998. 
 
SCANDURA, T.; SCHRIESHEIM, C. Leader-member exchange (LMX) & supervisor career 
mentoring (SCM) as complementary constructs in leadership research. Academy of 
Management Journal, v. 37, n.6, p. 1588-1602, 1994. 
 
SFARD, A. On two metaphors for learning and the dangers of choosing just one. 
Educational Researcher, v. 27, n. 2, p. 4-13, 1998. 
 
SHAPIRO, E.; HASELTIME, F.; ROWE, M. Moving up: role models, mentors and the 
patron system. Sloan Management Review, v. 19, p. 51-58, 1978.  
 
SCHÖN, D. A. The reflective practitioner: how professionals think in action. USA: Basic 
Books, 1983. 
 
SIMONETTI, J.; ARISS, S.; MARTINEZ, J. Through the top with mentoring. Business 
Horizons, v. 42, n. 6, p. 54-63, 1999. 



 139

 
STASZ. C. Assessing Skills for Work: two perspectives. Oxford Economic Reports, v.3, p. 
385-405, 2001. 
 
STRAUSS, A.; CORBIN, J. Basics of qualitative research: techniques and procedures for 
developing grounded theory. 2. ed. Thousands Oaks, USA: Sage, 1998. 
 
TAYLOR, S.; BOGDAN, R. Introduction to qualitative research methods: the search for 
meanings. 2. ed. USA: John Wiley and Sons, 1984. 
 
VRIES, M. Liderança na Empresa. São Paulo: Atlas, 1997. 
 
WENGER, E. Communities of practice: the social fabric of a learning organization. The 
Healthcare Forum Journal, v. 39, n. 4, p. 20-26, jul/aug 1996. 
 
WOOD, D.; WOOD, H. (1996) Vygotsky, tutoring and learning. Oxford Review of 
Education, v. 22, n. 1, p. 5-16, 1996. 
 
WOODD, M. Mentoring in further and higher education: learning from the literature. 
Education and Training, v. 39, p. 333-343, 1997. 
 
ZEY, M. The mentor connection: strategicalliances in corporate life. Transaction Publishers, 
New Brunswick, 1997. 
 
YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 140

APÊNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 141

APÊNDICE A – Carta de apresentação enviada aos 

gerentes gerais dos hotéis 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL DE PERNAMBUCO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 
 

 
Recife, 01 de julho de 2005 

 
Prezado Senhor Gerente Geral do Hotel Recife Palace, 
 
O mestrando, Wagner Ramos Ferreira Júnior, meu orientando, está realizando uma 

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 hoteleiros no 
contexto de trabalho. O referencial teórico do estudo toma como base abordagens que 
enfatizam a importância dos relacionamentos sociais. Trata-se de um estudo qualitativo. 

Na fase de coleta de dados, por meio de entrevistas, o pesquisador procurará capturar 
a visão de cada gerente sobre o seu processo de aprendizagem. Pretende-se realizar uma 
entrevista de cerca de 60 minutos com cada um dos gerentes da organização selecionada. 
Cada entrevista realizada será transcrita e submetida à apreciação do respondente 
posteriormente. Vale ressaltar que todas as informações obtidas serão confidenciais. 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 na fase de coleta de dados. Durante o período de análise dos dados, destaco a 
possibilidade de Wagner Ramos Ferreira Júnior 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. 
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevistas 

2. Faça um breve histórico do hotel que o senhor (a) trabalha. 

3. Conte um pouco sobre sua história profissional antes de se tornar gerente. 

4. Antes da sua atual posição, sobre o que o senhor (a) aprendeu? 

5. Qual a função e posição hierárquica do senhor (a) na empresa? Quanto tempo de 
atuação neste cargo? 

6. Quais características esta organização apresenta que facilitou ou dificultou o 
aprendizado do senhor (a)? 

7. Que tipo de aprendizagens o senhor (a) teve acesso como gerente? 

8. Quais as pessoas, no seu ambiente de trabalho, que participaram do aprendizado do 
senhor (a)? Como elas contribuíram para o seu aprendizado? 

9. Estas pessoas proveram conhecimentos essenciais para o seu desenvolvimento 
profissional? Quantos eram chefes, pares ou subordinados? Como eram os 
relacionamentos com estas pessoas? 

10. Descreva como se deu o processo de aprendizagem com essas pessoas? A qualidade 
dos conhecimentos adquiridos possuía caráter semelhante? Explique? 

11. Estes relacionamentos possuíam alguma característica singular? Descreva? 

12. Explique se a experiência destes indivíduos foi um fator fundamental para a sua 
aprendizagem? 

13. Descreva a importância dos colegas que possuem o mesmo nível hierárquico para o 
aprendizado do senhor (a)? 

14. Descreva a trajetória do senhor (a) para alcançar um cargo gerencial? Explique se a 
trajetória é particular da sua função ou é algo essencial para todas as funções na sua 
empresa? 

15. Nesta trajetória, quais as pessoas que ajudaram ou colaboraram com o senhor (a) para 
o seu crescimento profissional?  

16. O que o senhor (a) teve que aprender para que se tornar um gerente? 

17. O senhor (a) poderia descrever as experiências marcantes na sua carreira profissional? 
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