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RESUMO 

 

Este trabalho tem o propósito de buscar um maior entendimento sobre a relação entre 

a prática de ações de responsabilidade social empresarial em resort e conseqüências 

para uma prática de ações hospitaleiras na dimensão comercial. Para tanto, foram 

analisados elementos conceituais e pragmáticos observando as possíveis interfaces 

entre os mesmos, procurando apresentar considerações conceituais sobre 

hospitalidade, responsabilidade social empresarial e resorts. Elaborou-se revisão 

bibliográfica e documental sobre o assunto. Analisou-se o estudo de caso do resort - 

Pousada do Rio Quente Resorts, como referência desse tipo de estabelecimento no 

Brasil. Discutiram-se as relações que ocorrem entre os stakeholders, ou seja, as partes 

envolvidas como: funcionários, comunidade, acionistas, fornecedores, concorrentes e 

o meio ambiente e que resultam de ações sociais entre as partes. Constatou-se que, 

efetivamente, há forte correlação na fundamentação para prática de ações de 

responsabilidade social empresarial, refletindo-se como práticas de hospitalidade no 

domínio comercial. A partir da análise do estudo de caso, observou-se que, 

efetivamente, as ações socialmente responsáveis praticadas influenciam todas as 

partes envolvidas de forma solidária na relação, proporcionando a elas um ambiente e 

condições propícias à prática da hospitalidade em organização comercial tipo resorts. 

 

 

Palavras-Chaves: Resort. Responsabilidade Social Empresarial. Hospitalidade 

Comercial. 

 

 



ABSTRACT 

 

This work has the purpose of looking for a larger understanding about the relationship 

among the practice of actions of business social responsibility in resort and the 

consequences for a practice of hospitable actions in the commercial dimension. For so 

much, conceptual and pragmatic elements observing the possible interfaces among the 

same ones, trying to present conceptual considerations on hospitality, business social 

responsibility and resorts.Bibliographical and documental revision was elaborated on 

the subject. The study of case of the resort - Lodging of Hot Rio Resorts - was 

analyzed as reference of that establishment type in Brazil. The relationships that 

happen among the stakeholders was discussed, in other words, the parts involved as: 

employees, community, shareholders, suppliers, contestants and environment, 

resultants of actions social actions among the parts. It was verified that indeed there 

is strong correlation in the base for practice of actions of business social responsibility 

being reflected as practice of hospitality in the commercial domain. Starting from the 

analysis of the case study, it was observed that indeed, the actions socially responsible 

practiced  influence all the involved parts in a solidary way in the relationship, 

providing to the same ones an atmosphere and conditions propitious to the practice 

of hospitality in organization commercial type resort. 

 

Key-words: Resort. Business Social Responsibility. Commercial Hospitality 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

 

 Esta dissertação é produto de uma investigação realizada na área de 

Hospitalidade na linha de pesquisa de Planejamento e Gestão Estratégica da 

Hospitalidade, dentro do recorte de “Gestão em Hospitalidade: Modelos e Sistemas” 

sob o tema “Responsabilidade Social Empresarial – RSE: uma forma contemporânea 

de Hospitalidade Comercial em Resort – Estudo de caso da Pousada do Rio Quente 

Resorts”. 

 

 Entende-se que a hospitalidade oferecida de forma comercial por meio dos 

equipamentos de hospedagem se estende além dos limites do empreendimento, 

implicando em relações tanto com o hóspede quanto com o espaço que se colocam 

além dos contratos estabelecidos formalmente. O campo da hospitalidade implica 

assim em obrigações sociais, contratuais ou legais, enfocadas mais adiante, que os 

indivíduos “devem cumprir”, como parte de acordos acertados em certas relações que 

desenvolvem em suas vidas pessoais e/ou profissionais nos ambientes em que 

compartilham. 

 

 Sendo assim, oferecer algo que vai além do que foi contratado para aquele que 

será recebido (visitante, excursionista, turista ou hóspede em geral, além de seus 

funcionários)  significa criar vínculos de fidelidade que ultrapassem a simples troca 

regida pelo mercado, gerando relações  que não se restringem ao âmbito comercial 

mas que podem indiretamente contribuir com o êxito do empreendimento, como é o 



caso de empresas que atentam para a responsabilidade social que possuem em relação 

ao seu entorno. 

 

 Quando se abordam estas questões de relação na esfera comercial, na qual o 

móbil inicial é a vantagem financeira para as partes envolvidas, identifica-se de forma 

mais simples a correlação entre elas e, de forma nítida, o que exatamente cada parte 

envolvida deverá fazer na relação para atingir o seu intento. 

 

Embora todas as organizações capitalistas tenham como principal objetivo o 

lucro é preciso que tal objetivo seja estabelecido em tal medida que seu excesso não 

venha a prejudicar ou comprometer interesses de outras partes envolvidas no processo 

e cujo poder de barganha é menor. Obter lucros por todos os meios possíveis pode 

levar à violação de códigos de conduta o que, ainda que não seja ilegal, pode ser 

considerado como desumano e mesmo imoral. 

 

 Esses questionamentos alertam para a questão de que não basta, para ser bem 

sucedido, fazer apenas o que está previsto no contrato, seja em relação ao público 

interno ou  em relação ao público externo de uma organização. As empresas precisam 

estar atentas para as demandas sociais que balizam atualmente na direção da 

necessidade de que sejam estabelecidos compromissos éticos com a sociedade de 

forma geral, seja na preservação do meio ambiente, seja no atendimento de condições 

que garantam uma melhor qualidade de vida aos seus próprios funcionários. 

 

 Nessa pesquisa tomamos como objeto de estudo um tipo de empreendimento 

que muitas vezes é criticado pelos analistas de turismo em relação ao tipo de interação 



que estabelecem com o entorno no qual se localizam. Estamos nos referindo aos 

resorts, um tipo de meio de hospedagem freqüentemente criticado e indicado como 

sendo um fiel reprodutor das mazelas capitalistas observadas pelos empreendimentos 

de outra natureza desenvolvidos no final do século XX, como discutido por Vargas 

(1998), Almeida (2000), Marino Neto (2000) e Silva (2002). 

 

 As críticas decorrem do fato de que muitos desses empreendimentos estão sob 

penalidades legais por apresentarem condições de operação com problemas de 

diversas ordens, o que fez com que se tornassem objeto de pesquisa por acadêmicos 

em diversas escolas, não somente naquelas relacionadas diretamente à área como seria 

o caso de turismo, hotelaria e hospitalidade, mas também de administração, biologia, 

engenharia ambiental, sociologia, dentre outras. 

 

 Nesse contexto, questiona-se se seria possível a implantação ou operação 

desse tipo de meio de hospedagem de forma harmoniosa com os recursos locais, 

naturais e fundamentalmente humanos, com todas as partes envolvidas e que 

solidariamente compartilham o mesmo ambiente. Assim sendo, formas de se trabalhar 

resort vêm sendo estudadas, contemplando, em sua grande maioria, exemplos de 

práticas do que não se deve fazer.  

 

 Com isso resort, na atualidade, pela quantidade de bibliografia com exemplos 

de formas incorretas de atuarem, é tido como um empreendimento não indicado para 

uma localidade que deseja desenvolver-se, não somente em crescimento econômico, 

mas também em qualidade de vida para todos os envolvidos no funcionamento do 

empreendimento. 



 

Tentando reverter esse quadro estão sendo adotadas por diversas organizações  

práticas de responsabilidade social com a finalidade de minimizar os impactos e 

promover a  melhoria da qualidade das relações que ocorrem entre as partes 

envolvidas. Ser responsável pelas partes envolvidas nas relações que ocorrem em uma 

organização comercial é quesito obrigatório para o êxito da gestão das relações, 

mesmo que isso não seja estabelecido em contrato, embora já se possa perceber  um 

crescimento no número de leis propostas visando o estabelecimento de normas mais 

severas e preocupadas com a regularização de um ambiente comercial mais justo e 

solidário. 

 

Esta preocupação das organizações com fins lucrativos com as partes 

envolvidas demonstra que aquelas  acreditam que compartilham um destino solidário 

com os demais envolvidos na relação, o que faz com que o êxito de seus negócios 

esteja diretamente relacionado ao bom gerenciamento dessas relações. Com isso 

observa-se atualmente publicações direcionadas aos meios empresariais que cada vez 

mais contemplam discussões sobre como agir e implementar em organizações hábitos, 

costumes, e procedimentos socialmente responsáveis. 

 

Com isso as práticas de responsabilidade social estão deixando de ser um 

modismo transformando-se em uma tendência efetiva, quase uma obrigatoriedade, 

para as organizações comerciais que desejam permanecer no mercado. 

 

Nessa pesquisa procura-se entender como esta prática é realizada por todos os 

envolvidos nas relações de uma organização comercial, para além das suas obrigações 



sociais previstas em contrato, e como tais práticas contribuem para humanizar 

efetivamente as relações e as condições dos ambientes em que ocorrem. 

 

Pela similaridade conceitual e teórica, a princípio apresentada pela prática de 

ações socialmente responsáveis e de ações hospitaleiras, é que se indaga nesta 

pesquisa se é possível considerar a responsabilidade social praticada nas empresas 

como uma forma contemporânea de hospitalidade comercial. 

 

 A prática efetiva da responsabilidade social empresarial, como é chamada por 

muitos estudiosos, principalmente do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade 

Social —entidade que assumiu a função e está desenvolvendo e organizando a teoria 

acerca deste tema, inserida nas políticas estratégicas da organização — poderá 

contribuir para melhoria da cultura interna e, gradativamente, da humanização dos 

ambientes e das relações entre as partes envolvidas nos processos comerciais. 

 

 Vale ressaltar que não se tem a pretensão de apresentar uma complexa e 

exaustiva discussão histórica e evolução conceitual acerca do termo 

“Responsabilidade Social”, visto que já existe uma compilação, nas publicações da 

Editora Peirópolis, referente ao "Estudo sobre a contribuição das Universidades para 

Responsabilidade Social" como resultado do "Prêmio Belmiro Siqueira de 

Administração de Monografia" e do "Prêmio Ethos – Valor", eventos nos quais se 

reuniram mais de 150 monografias sobre este tema específico nos anos de 2002, 2003 

e 2004, identificadas nas referências bibliográficas arrolados neste trabalho. 

 



 Entretanto, esclarece-se que o conceito de responsabilidade social que pautou 

esta investigação foi aquele disseminado entre as empresas brasileiras pelo 

INSTITUTO ETHOS Empresa e Responsabilidade Social (2003) que considera que a 

relação socialmente responsável é uma questão de ética nas relações  totais das 

empresas 

 

 Utilizou-se, ainda, o conceito de colaboradores que, segundo o INSTITUTO 

ETHOS Empresa e Responsabilidade Social (2003): “são todos aqueles que estão 

envolvidos na execução das atividades de uma organização como empregados, 

prestadores de serviços e funcionários terceirizados”.  Compreende-se, ainda, que 

empregado ou funcionário, segundo art. 3º, caput da CLT — Consolidação das Leis 

do Trabalho — (MARTINS, 2003, p.12), é “toda pessoa física que prestar serviços de 

natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário”. 

 

 Em face da atuação profissional do pesquisador na área de hotelaria, mais 

especificamente resort, em vários estados do Brasil tais como: Santa Catarina, Paraná, 

Goiás, Bahia e Rio de Janeiro, da identificação da necessidade efetiva da prática da 

hospitalidade comercial em empresas da área de turismo e hotelaria e acreditando na 

possibilidade de a implantação de ações de responsabilidade social empresarial ser 

uma forma de contribuir para o aumento da prática da hospitalidade em resort, é que 

ele despertou para a necessidade desta pesquisa. 

 



 Considerou-se também que ações de responsabilidade social empresarial 

realizadas pelas empresas, segundo João Baptista VILHENA1, são aquelas realizadas 

aos seguintes agentes: seus funcionários, seus clientes e a comunidade. Nesse sentido, 

no âmbito deste estudo, responsabilidade social empresarial pode ser considerada uma 

forma contemporânea de hospitalidade comercial em empresas de receptivo turístico, 

tipo resort . 

 

 Assim sendo, esta dissertação tem por propósito contribuir com as discussões 

acerca de como as ações de responsabilidade social empresarial, voltadas para as 

partes envolvidas nas relações com uma organização comercial como, por exemplo, 

os empregados e colaboradores de um meio de hospedagem — tipo resort — 

influenciam na prática de hospitalidade comercial, por meio do estudo de caso da 

Pousada do Rio Quente Resorts. 

 

 Para atingir esse propósito, fez-se necessário estabelecer como objetivo geral a 

investigação da correlação conceitual e teórica de responsabilidade social empresarial 

aplicada na atualidade em resort e a hospitalidade comercial sugerida pelos autores e 

pesquisadores da área. 

 

Nesse quadro, é intenção do pesquisador que este estudo propicie informações 

para complementar a discussão sobre hospitalidade na sua dimensão comercial em 

meios de hospedagem, principalmente no que se refere aos chamados hotéis de lazer, 

conhecidos nas últimas décadas como resorts; dados que facultem a compreensão da 

relação entre hospitalidade na dimensão comercial e responsabilidade social 
                                                 
1 Coordenador do MBA em Gestão Estratégica de Serviços da FGV, na Conjuntura Econômica em fev. 
2002. 



empresarial, assunto que ocupa as esferas comerciais, discussões e estudos em 

certames da área de turismo e hotelaria; dados sobre práticas de responsabilidade 

social como instrumento de melhoria da hospitalidade em resorts, o que resultará de 

fundamental importância para este tipo de hospedagem que se encontra, de modo 

geral, em localidades pouco desenvolvidas; propondo a melhoria da qualidade da 

prestação de serviços dos resorts por meio da implantação de ações sociais, bem 

como da melhoria das relações entre as partes envolvidas nestes empreendimentos. 

 

 Vale ressaltar que a metodologia de estudo de caso foi escolhida para essa 

pesquisa por se tratar de abordagem qualitativa apropriada para coletar, organizar e 

analisar os dados com o propósito de juntar informações de modo compreensivo, 

sistemático e profundo. O objetivo dessa abordagem foi assegurar uma completa 

avaliação do caso escolhido em um processo no qual o autor participou, em um 

primeiro momento como funcionário e, posteriormente como pesquisador, tendo, 

além do acesso aos dados da empresa, um bom relacionamento com os membros da 

organização, o que facilitou o levantamento dos dados da Pousada do Rio Quente 

Resorts e suas práticas de responsabilidade social empresarial. 

 

 A análise inclui os dados observados em registro de campo, análise de 

entrevistas realizadas com clientes externos e empregados, dados documentais e 

bibliográficos sobre a Pousada do Rio Quente Resorts, registrados no processo de 

pesquisa e organizados na apresentação da descrição do caso. A pesquisa foi 

complementada por consulta bibliográfica e documental, sendo os resultados 

apresentados em forma descritiva. 

 



A primeira etapa do estudo realizado foi de pesquisa bibliográfica, documental 

e de campo, para obtenção de subsídios que facultassem a análise das ações de 

responsabilidade social empresarial e as das ações de hospitalidade comercial 

praticadas efetivamente no resort estudado. 

Foram exploradas bibliografias em quatro direções: a) sobre hospitalidade, 

principalmente em sua dimensão comercial, visando compreender a aplicação e o 

desempenho dessa modalidade em meios de hospedagem tipo resort; b) sobre 

responsabilidade social empresarial: conceitos, definições, filosofia de atuação, 

práticas realizadas pelas empresas em diversos setores e, em especial, sobre como se 

apresenta o mercado brasileiro quanto à aplicação efetiva desta nova filosofia de 

gestão na área de hospitalidade, analisando suas diversas partes envolvidas, enfocando 

principalmente as ações relacionadas diretamente aos funcionários/colaboradores; c) 

sobre resort, caracterizando esse meio de hospedagem no Brasil e no contexto 

internacional e as condicionantes pelas quais vem crescendo, bem como os 

paradigmas em que se apresentam esses tipos de meio de hospedagem; d) sobre 

aspectos de hospitalidade comercial na prestação de serviços em resort utilizados pelo 

senso comum e que pudessem ser utilizados para classificar os serviços prestados por 

um resort. 

  

A pesquisa de campo foi realizada por meio de 30 entrevistas não estruturadas 

com clientes externos assíduos e regulares e com clientes internos, de ambos os sexos 

e diferentes faixas etárias, ao longo dos anos de 2003 e 2004, procurando verificar se 

esses percebiam as atividades de responsabilidade social no complexo e qual era o 

retorno delas para o cliente final. Durante todo o processo o pesquisador esteve 

consciente da dificuldade de inferência do resultado no universo complexo dos seres 



humanos, assim como da particularidade do tema, mais especificamente as ações 

sociais e de hospitalidade, como elemento resultante do processo cultural no qual os 

participantes estão envolvidos, influenciados ao mesmo tempo pelo meio e pelas 

experiências individuais. 

 

 Realizou-se ainda no final de 2004 cerca de 50 entrevistas, também com 

roteiro não estruturado, com os empregados/colaboradores e hóspedes, atuais e os 

antigos, encontrados durante visitas técnicas realizadas à Pousada do Rio Quente 

Resorts e ao município de Rio Quente, com o objetivo de conhecer a visão destes 

sobre as ações identificadas anteriormente, registrando-se as observações no caderno 

de campo. Essa técnica permitiu ao pesquisador obter dados diretamente de fontes 

primárias relacionadas como objeto deste estudo, possibilitando também uma visão 

in-loco dos entrevistados – empregados/ colaboradores. 

 

 A escolha do objeto de estudo foi orientada pela busca de um empreendimento 

que realizasse um trabalho mercadológico e comercialmente reconhecido na área de 

responsabilidade social empresarial. Para tanto a referência utilizada foi o Instituto 

Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, tendo em vista seu trabalho de 

investigação e disseminação da prática de RSE , reconhecido como idôneo no 

mercado empresarial nacional e internacional.  

 

Em pesquisa realizada em maio de 2003 sobre ações ou casos de empresas do 

setor de meios de hospedagem com trabalho relevante na área, o Instituto identificou 

as seguintes empresas do setor pelos trabalhos que realizavam: Sheraton, 



Intercontinental, Blue Tree Hotels, Accor, Transamérica e a Pousada do Rio Quente 

Resorts. 

 

Ainda, em pesquisa de campo complementar realizada em eventos do setor de 

meio de hospedagem, como o Congresso da Associação Brasileira da Indústria de 

Hotéis e Seminário Internacional de Hotéis e Resort, em 2003, identificou-se também 

a empresa Sol Meliá e o grupo Tropical. 

 

Desde 1997 existem no Brasil publicações de reconhecido prestígio e 

fidedignidade que procuram destacar as empresas que realizam projetos e formas de 

gestão aceitas pelo mercado como socialmente responsáveis, tais como as publicações 

do Grupo Abril, As Melhores Empresas Para Você Trabalhar, o Guia de Boa 

Cidadania Corporativa, esta desde o ano 2000, e mais recentemente outras 

publicações que serão apresentadas nesta dissertação. A pesquisa nessas fontes 

permitiu identificar a presença dos meios de hospedagem Renaissance e do Caesar.  

 

Após realização dessas pesquisas exploratórias e, realizada uma análise 

comparativa entre os meios de hospedagem citados anteriormente, verificou-se com 

destaque a participação da Pousada do Rio Quente Resort, não somente enquanto 

prática de ações de responsabilidade social empresarial, mas também no tocante ao 

aspecto financeiro e mercadológico com ênfase dentre os meios de hospedagem 

analisados, confirmadas em pesquisas com profissionais consultores e acadêmicos da 

área de meios de hospedagem. 

 



 Este trabalho pretende contribuir de forma multidisciplinar para diversas áreas 

com as quais ele se relaciona, sendo que para a área de meios de hospedagem esta 

dissertação possibilitará a apresentação de benchmarking2 para os resorts, no tocante 

às práticas de atuação de forma hospitaleira; para o setor de RES no que diz respeito a 

maiores esclarecimentos sobre esta nova forma de gerir empreendimentos comerciais 

buscando uma maior harmonia com o entorno; e acerca da área de hospitalidade 

comercial, sobre formas contemporâneas de aplicá-las em empresas do setor de meios 

de hospedagem e de outras áreas; bem como para as discussões científicas realizadas 

acerca dos estudos apresentados nesta pesquisa. 

 

 Esta dissertação está formalizada da seguinte maneira: 

 

No primeiro capítulo, dividido em três momentos, são apresentadas discussões 

relacionadas aos conceitos das questões-chave sobre as quais versa esta dissertação, 

de modo a propiciar ao campo de estudos uma contribuição teórico-conceitual sobre o 

tema da pesquisa. 

 

 Assim, inicialmente são abordadas questões sobre a hospitalidade e discussões 

atuais sobre as tendências da hospitalidade, dimensões dentre as quais será destacada 

a hospitalidade comercial, objeto de estudo desta dissertação. Também aqui são 

apresentados os fundamentos do que se entende por responsabilidade social 

empresarial. 

 

                                                 
2 Modelo a ser aplicado em outras empresas da área, após adequação das contribuições relevantes para 
a mesma. 



 Para finalizar este capítulo são abordadas questões conceituais e definições 

sobre os meios de hospedagens chamados atualmente de resort, por meio da 

apresentação de um breve histórico da evolução destes meios de hospedagens no 

cenário nacional e internacional e uma análise quantitativa do atual mercado de 

resort. 

 

 No segundo capítulo, são apresentados os dados obtidos através de pesquisa 

documental e de campo, que possibilitam à comunidade acadêmica compreender as 

particularidades presentes neste estudo de caso, bem como aquelas relevantes à 

prática da hospitalidade comercial. Na seqüência, avança-se nas especificidades dos 

dados identificados na pesquisa e apresentam-se as ações de responsabilidade social 

realizadas pela Pousada do Rio Quente Resorts, conforme as partes envolvidas. 

 

 Finalmente, no terceiro capítulo, são identificados elementos de correlação 

entre as ações práticas de hospitalidade comercial e a responsabilidade social 

empresarial realizada, bem como nos estudos desenvolvidos em ambas as áreas com 

elementos constituintes singulares, e idênticos em alguns casos, corroborados segundo 

análise das práticas efetivas de responsabilidade social empresarial e hospitalidade 

comercial pesquisadas no resort estudado neste trabalho. 

 

A expectativa é de que os resultados desta pesquisa sejam relevantes para o 

avanço do conhecimento e sejam proveitosos para os executivos responsáveis pela 

gestão dos resorts, além de contribuírem para reflexões sobre o tema. 

 



 O presente estudo não tem a presunção de esgotar a análise ou criar um 

manual prático para a gestão da RSE e da HC. O trabalho final pretende tecer algumas 

recomendações relativas ao processo de aprimoramento das práticas vigentes, 

identificando fatores que podem facilitar o processo de incorporação da hospitalidade 

na dimensão comercial na forma de atuação dos resorts. 

 

 Há a pretensão de que haverá uma contribuição que sirva de apoio aos resorts 

no processo de incorporação de práticas hospitaleiras na gestão de seus 

empreendimentos, enfocando a construção de relações socialmente responsáveis com 

as partes envolvidas, as práticas efetivamente hospitaleiras e a melhoria da qualidade 

de vida no ambiente de trabalho dos seres humanos envolvidos nos processo 

comerciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo são apresentadas discussões relacionadas aos conceitos 

abordados ao longo deste trabalho e sobre os quais versa esta dissertação, tendo a 

finalidade de propor um embasamento teórico-conceitual sobre a investigação 

realizada. 

 

As abordagens destacadas a seguir confluem para permearem teoricamente o 

conceito de responsabilidade social empresarial aliado às questões que enfocam o 

estudo da hospitalidade em sua dimensão comercial, prontamente com seus conceitos 

e definições, de modo a dar suporte à argumentação efetivamente elaborada, bem 

como o destaque para a correlação entre a prática da responsabilidade social 

empresarial e a hospitalidade comercial. 

 

1.1 Hospitalidade 

 

Segundo Machado (1952, p.1193), o termo "hospitalidade":  

 

Do lat. Hospite, ‘o que dá hospitalidade; adjectivamente, fig., hospitaleiro; hóspede, o 

que recebe hospitalidade; [...], viajante; estrangeiro’;[...], ‘acto de acolher como 

hóspede; tecto hospitaleiro, alojamento; relações entre hóspedes, laços de 

hospitalidade. 

 



 O conceito exposto no dicionário serve de base para a reflexão do que é a 

hospitalidade. Compreender a concepção da palavra além do que ela representa em 

um dicionário e inseri-la em dimensões mais abrangentes, nos dá condições de 

entender que também, além da sua gênese morfológica, há dualidade de entendimento 

entre o indivíduo que aplica e o que recebe a hospitalidade, ou seja, ambos são, no ato 

da prática da hospitalidade, agentes ativos e passivos. 

 

Nesta dialética, apresenta-se esta característica de reciprocidade para dois 

indivíduos distintos na relação social, que é o que dá e o que recebe hospitalidade, ou 

seja, apresenta a hospitalidade como característica de reciprocidade e diz que em 

ambos está ou deveria estar obrigatoriamente presente, a característica de indivíduos 

hospitaleiros. 

 

 Um fator a ser considerado é que se identifica também a relação da origem 

etimológica da palavra “hospitalidade” com a origem etimológica de outras palavras 

como “hospital” e “hospício”, que recebem do autor (MACHADO, 1952) a devida 

consideração, contudo não serão abordadas neste estudo pelo fato de não se aterem ao 

estudo proposto. Uma associação feita por Machado (1952) que vem ao encontro do 

que é estudado nesta dissertação é a referência aos termos utilizados como meios de 

hospedagem existentes na época, tendo relação direta com a característica de ser 

hospitaleiro, como: alojamento, hospedaria e estalagem, dentre outras. 

 

 As relações sociais que ocorrem entre os homens, desde os povos primitivos, 

são permeadas de ritos e rituais (SEGALEN, 2002) e são eles que nos explicam as 

origens e fundamentos dessas relações. Nesse sentido, um dos elementos marcantes 



nos rituais, identificado por Mauss [S.I], é a necessidade de manter a continuidade do 

fluxo de “energia” entre as comunidades abastecidas pela constante troca de dádivas. 

Este autor afirma que para os povos primitivos era uma obrigação receber uma 

dádiva, por estar implícita nela a transferência de “energia” entre os indivíduos de 

uma comunidade; assim recusá-la ou não recebê-la poderia ocasionar o recebimento 

de maus presságios tanto pelo indivíduo que se negou a recebê-la, quanto por toda a 

sua linhagem.  

  

Este “círculo” estava presente, nos rituais identificados, tanto nas relações 

sociais efetivadas com membros de sua linhagem — parentes — como naquelas com 

visitantes estrangeiros, e tanto nas relações sociais de ordem pessoal, como nas 

relações ocorridas de ordem comercial (GODBOUT, 1999). 

 

 Em estudo publicado pelo Correio da Unesco, do início da década de 90, 

intitulado “A hospitalidade”3, é possível ter-se uma estimativa de quão antigos são os 

rituais presentes nessas relações sociais (EL COREO, 1990). A publicação apresenta 

exemplos de rituais presentes nas relações sociais consideradas como hospitaleiras, 

sendo tidos, conseqüentemente, como rituais de hospitalidade que ocorrem nos mais 

diversos lugares do mundo como, por exemplo: desertos africanos, ilhas gregas, terras 

islâmicas entre outros. 

 

 É importante notar que em todos os exemplos citados os povos cobram que os 

indivíduos tratem os outros de forma solidária e hospitaleira, auxiliando em suas 

necessidades como seres humanos iguais entre si, com necessidades similares em 

                                                 
3 La hospitalidad (tradução do autor) 



momentos temporais distintos, pelo simples fato de que este é um dever seu enquanto 

ser humano. 

 

 Solidarizar-se com a situação do indivíduo é o prelúdio de uma relação social, 

a qual seria hospitaleira a partir da ação do residente, do indivíduo que recebe e que é 

recebido uma vez que ambos devem compreender a singularidade da relação e 

respeitar o ritual que há de se seguir. Desta feita, a solidariedade humana, conforme 

Camargo (2004, p.18), apresenta elementos que distinguem atitudes hospitaleiras ao 

longo dos tempos em distintos lugares, como podemos identificar também em 

Godbout (1999). 

 

 Por conseguinte, quando o indivíduo se solidariza com a situação do outro, 

indiferentemente de saber quem ele é e qual sua condição, pode ser considerado, sob 

aspectos da atitude e do desprendimento, como hospitalidade condicional, como 

colocado por Derrida (2003). 

 

 Sob a perspectiva de Godbout (1999), a dádiva pode ser praticada, como a 

hospitalidade incondicional de Derrida (2003), em relação a qualquer indivíduo 

indiscriminadamente, indiferente da situação, do local e do momento. Já, Camargo 

(2004) identifica a dádiva como elemento desencadeador de uma relação social, ou 

seja, como pressuposto inicial de um ato de hospitalidade, de solidariedade como 

elemento iniciador de práticas e de rituais sociais entre os indivíduos. 

 

 Assim sendo, o desconhecimento tanto do visitante quanto do anfitrião de suas 

respectivas funções – direitos e deveres – enquanto participante ativo nos rituais de 



hospitalidade – pode fazer com que ambos sejam percebidos pelos participantes como 

indivíduos não hospitaleiros nas relações sociais vividas. 

 

 Esta relação, identificada por Mauss [S.I.] como "dar receber retribuir", 

chamada por Camargo (2004) de tríplice obrigação é a demonstração da hospitalidade 

enquanto processo contínuo de troca de dádiva nos relacionamentos sociais que 

ocorrem de forma solidária entre os homens. 

 

 O ritual contemporâneo de acolhimento do outro, o de fora, pesquisado nas 

relações sociais atuais apresenta elementos distintos e únicos que merecem atenção de 

diversos pesquisadores ao redor do mundo como se verifica em Camargo, Lashley & 

Morrison, Chon, Montandon, Baptista entre outros. 

 

 As pesquisas realizadas sobre as relações sociais ocorridas nos rituais de 

acolhimento nos tempos atuais apontam pontos dicotômicos, tanto positivos, ou seja, 

com experiências efetivamente acolhedoras; quanto negativos, ou seja, com 

experiências pouco acolhedoras para o residente e o visitante reciprocamente. 

 

 Segundo Montandon (2002, p.133), as características negativas presentes em 

rituais de acolhimento, nas relações sociais atuais, indiferentemente da ação e de sua 

gênese, podem ser consideradas como hostilidade, o que para Derrida (1999) 

transformou-se em hostipitalidade e que Camargo (2004, p. 44) vai nomear de 

inospitalidade. 

 



 Todavia, indiferentemente da característica das relações sociais ocorridas, das 

ações de hostilidade e/ou de hospitalidade, cabe às partes envolvidas — residentes e 

visitantes — estarem conscientes de suas atitudes individuais e da influência delas no 

resultado da relação social uma vez que, em situações de relações sociais, eles se 

encontram em momentos nos quais ambos têm elementos na relação que são de fora 

do seu entorno, necessitando que saibam acolher, receber estes elementos, visando 

tornar a relação social efetivamente hospitaleira. O grande desafio é tornar possível 

essa situação de hospitalidade ainda que se aceite que acolher o outro, entendê-lo, 

enfim ser solidário, são atitudes que devem estar presentes em todas as relações 

sociais dos indivíduos, como defende Carvalho (2003, p.10) quando cobra a 

necessidade de termos “pessoas, destinos e sociedades mais solidárias”. 

 

Recentemente (2005) é que se pode afirmar com propriedade que os estudos 

acerca da hospitalidade têm sido aprofundados no Brasil sendo realizados pelos 

docentes e discentes do Programa de Mestrado em Hospitalidade da Universidade 

Anhembi Morumbi. Observa-se também a existência de uma série de estudos na 

França, no Canadá, na Itália, nos Estados Unidos, no Brasil em outras instituições e 

em outros países, realizados por intelectuais das mais variadas áreas do conhecimento, 

sob a égide do pensamento maussiano, procurando explorar críticas numa abordagem 

antropológica; estão inseridas nestes estudos as coletâneas reunidas nas obras 

apresentadas por Arrones (1989), Smith (1989) e mais recentemente por Martins 

(2002). 

 

1.2 Hospitalidade Comercial: o foco deste estudo 

 



A teoria proposta pela escola inglesa de hospitalidade baseia-se na afirmação 

de Baptista (2002), segundo a qual atos de solidariedade devem ser inferidos em todas 

as relações sociais, não devendo ficar circunscritos a determinados ambientes, uma 

vez que o homem não vive circunscrito, mas em todos os ambientes de uma 

sociedade, incluindo o comercial. 

 

 Ao discutir a hospitalidade comercial, Lashley & Morrison (2004, p.17) 

questionam a necessidade da prática da hospitalidade nas relações sociais de ordem 

comercial, relações que envolvam troca de bens ou produtos por dinheiro e 

argumentam sobre o que as partes envolvidas buscam quando realizam estas relações, 

o que elas querem pela soma em espécie que estão trocando, o que elas desejam 

realmente, se é somente aquilo que está previsto no contrato, formal ou não. Afinal, 

na troca proporcionada nas relações sociais que envolvem transferência monetária 

identifica-se um ritual com presença de sacrifício por uma das partes envolvidas na 

relação. 

 

 Em Lashley & Morrison (2004) identifica-se a seguinte particularidade: os 

pesquisadores que participam da obra, dentre eles Guerrier & Adib (2004), discutem o 

sacrifício exigido nas relações exemplificadas, pelas partes envolvidas na relação, e 

argumentam sobre a origem e a razão da ocorrência de tal sacrifício nas práticas de 

rituais de hospitalidade, mesmo que encoberta pela razão, ou ainda, pela troca 

financeira. 

 

Nas áreas em que raciocinamos em termos mercantis (mercadorias compradas e 

vendidas), as sociedades arcaicas raciocinam, segundo o sociólogo francês Marcel 

Mauss, em termos de doações (compulsoriamente oferecidas, aceitas e retribuídas), 



ainda que por trás disso sempre estejam presentes os interesses materiais pessoais que 

se encontram no âmago da troca comercial. (CAILLE, 1997, p.10)  

 

 Verifica-se, na pesquisa editada pela publicação da Unesco em 1997 (ibid, 

p.12) abordando a origem dos mercados, que as relações realizadas na esfera 

comercial são regidas não somente pelo aspecto financeiro e pela lei, mas também 

pela doação e pela dívida contraída. 

 

 As trocas realizadas na esfera comercial têm fundamentação sócio-

antropológica e suas relações se justificam; não somente aquelas realizadas pelos 

povos primitivos como identificados por Mauss [S.I.], mas também aquelas realizadas 

pelos povos contemporâneos, podem ser identificadas e analisadas sob este prisma. 

 

 A doação e o sacrifício presentes no ato de servir, identificados nos rituais 

existentes nas relações sociais contemporâneas do domínio comercial da 

hospitalidade, exigem de ambos – visitantes e anfitrião - a prática efetiva da alteridade 

para que se consuma de fato a hospitalidade neste domínio. 

 

 Sob esta perspectiva, configura-se a prática da hospitalidade que tem um 

sentido lato, devendo ser aplicada a clientes, companheiros de trabalho, chefes, 

subalternos, comunidade, efetivamente todas as partes envolvidas com o espaço de 

realização de determinada relação social, motivada por razões comerciais. 

 

 Alguns pesquisadores ligados à escola inglesa – Lashley, Morrison, Guerrier, 

Abid, Lynch e Mac Whannell, dentre outros – apresentam questões sobre o ato de 

servir sem ser servil, o servir e o ser servido, que estão presentes nestes atos. Então, 



saber ser e agir nestas relações  sugere a solidariedade das partes, caso queiram 

praticar efetivamente a hospitalidade comercial. 

 

 Tal afirmativa pode ser verificada também em Guerrier (2000), quando a 

autora identifica a prática da inospitalidade e a ausência da tríplice obrigação presente 

nas relações sociais de ordem comercial estudada, bem como a necessidade da prática 

da alteridade recíproca. 

 

 Pode-se verificar também, nas discussões apresentadas sobre hospitalidade no 

domínio comercial, duas faces a serem consideradas, ambas de fundamental 

importância para a compreensão deste domínio da hospitalidade. Primeiro, as partes 

humanas envolvidas e segundo, os espaços de ocorrência destas relações sociais. 

 

...a hospitalidade sempre foi atributo de pessoas e de espaços, não de empresas; a 

observação deve, pois, dirigir-se para o que acontece além da troca combinada, além 

do valor monetizável de um serviço prestado, para o que as pessoas e os espaços 

proporcionam além do contrato estabelecido. (CAMARGO, 2004, p.45) 

 

 Quanto aos lugares, no domínio comercial, onde há maior probabilidade de 

ocorrência de relações sociais entre indivíduos, Baptista (2002, p.161) afirma que a 

hospitalidade possibilita a humanização destes espaços. Por conseguinte, espaços 

criados para motivar o deslocamento de pessoas de fora, espaços preparados para 

receber pessoas, espaços com características disformes de seu entorno, sem relação 

com os residentes do entorno e que suscitam frieza e a falta de identidade, tornam-se 

sob o ponto de vista da pesquisadora mais humanizados. 

 



 No domínio comercial da hospitalidade, deve-se considerar aquela relação 

social que o indivíduo/profissional, considerado por Montandon (2003, p.137) como 

anfitrião, tem com o hóspede/cliente, o outro, além das obrigações contratuais 

firmadas entre ambos – implícitas pela relação comercial presente. 

 

 As virtudes, elemento constituinte de um ato hospitaleiro (BUENO, 2003), 

vividas pelas pessoas envolvidas nas relações sociais — anfitrião e hóspede, um e 

outro — serão determinantes na efetividade da prática da hospitalidade. 

 

É fundamental a compreensão do “território de outrem” (MONTANDON, 

2003, p.134) para a prática da alteridade exigida na relação social que ocorre no 

domínio comercial a fim de que esta se efetive como hospitaleira. Dessa maneira, 

compreender que haverá neste tipo de relação uma recíproca invasão do espaço do 

outro, face à necessidade comercial presente, é elemento enfatizado nos estudos de 

Guerrier (2000), por Camargo (2004) e por Lashley & Morisson (2004), como crucial 

para a compreensão da hospitalidade neste domínio. 

 

 Wada (2004) argumenta sobre a possibilidade de qualificar os 

profissionais/anfitriões, utilizando técnicas de gestão de pessoas, para que se possa ter 

anfitriões mais aptos a atuar de forma hospitaleira nas relações sociais em seus 

espaços comerciais e conscientes de seus direitos e deveres, referentes às leis de 

hospitalidade comercial apresentadas por Camargo (2004). 

 

 Diversos pesquisadores, como apresentado em Dencker & Bueno (2003), 

argumentam e pesquisam possibilidades de aliar as modernas técnicas aplicadas na 



gestão de pessoas e outras ferramentas da administração como meios para tornar 

ambientes mais hospitaleiros. Entretanto, são unânimes em afirmar que as mudanças 

necessárias para tal fato são de ordem pessoal e individual devendo, tanto os anfitriões 

quanto visitantes, assumirem e comprometerem-se com a prática da hospitalidade, 

mudando suas práticas diárias com todos os envolvidos em suas respectivas relações. 

 

 A hospitalidade no domínio comercial apresenta-se, inevitavelmente, de forma 

variada e é conseqüência de diversos fatores, mas principalmente, da cultura 

organizacional interna dos espaços de ocorrência destas relações, visto que os 

visitantes influenciarão de forma distinta todos os domínios da hospitalidade. 

 

 A utilização efetiva do termo hospitalidade, nas relações sociais ocorridas no 

domínio comercial entre as partes envolvidas, indica perspectivas para que se possa 

idealizar e pensar em interações bem sucedidas entre homens quer sejam amigos ou 

clientes, conforme verificado tanto em (BUENO, 2003) quanto em (MONTANDON, 

2003). 

 

 Poderemos considerar, então, hospitalidade no domínio comercial como a 

prática explícita e extensiva de atributos, virtudes humanas, como a exteriorização do 

dom e da dádiva reciprocamente, promovendo atitudes com alteridade, impulsionando 

a constante busca pelo conhecimento sobre como se relacionar com o outro, de todas 

as partes envolvidas na relação ocorrida. 

 

1.2.1 – Responsabilidade Social Empresarial4 

                                                 
4 “Prefere-se o termo responsabilidade social empresarial, para evitar o termo 
‘responsabilidade social na empresa’ que tem um sentido interno e o ‘responsabilidade 



 

 Outro elemento fundamental considerado nesse capítulo teórico-

referencial é a questão sobre responsabilidade social empresarial, tomando como 

ponto de partida conceitos e definições propostas pelos estudiosos da área no cenário 

nacional e internacional exemplificando o mercado empresarial nacional e 

culminando com a discussão e conceituação sobre os chamados stakeholders, ou seja, 

as partes envolvidas nos processos. 

 

Por que as empresas existem, para que elas são constituídas? 

 

Empresas existem para gerar valor. Essa é a missão primordial, a razão de ser de 

qualquer negócio. É para isso que seus líderes armam estratégias, seus funcionários 

dão duro, seus acionistas investem. É para gerar valor, e se perpetuar por meio dele, 

que companhias de todo mundo se reinventam quase que diariamente, a fim de se 

adaptarem a um mercado global e mutante. É exatamente ele – o mercado – que nos 

últimos anos vem cobrando de maneira obsessiva uma transformação no modo como 

as empresas fazem negócios e se relacionam com o mundo que as rodeia. 

(VASSALO, 2000, p.9) 

 

 Para gerar valor é que as empresas existem como cita a autora; contudo, quais 

são e o que simbolizam os valores das empresas neste atual mercado globalizado e 

mutante é o que se discute na filosofia de Responsabilidade Social Empresarial – 

RSE. 

 

                                                                                                                                            
social da empresa’, mais utilizado, no sentido externo. Pois como pode ser percebido no 
presente estudo, a responsabilidade social empresarial tanto pode ser voltada para dentro 
quanto para fora da empresa. Considera-se sinônimo de responsabilidade social 
empresarial, os termos: responsabilidade social corporativa e responsabilidade social nos 
negócios.” (RESPONSABILIDADE, 2003) 



 A compreensão dos valores adotados pelas empresas e a disseminação deles 

para todas as outras com as quais elas se relacionam são tidas como resultado das 

mudanças apresentadas por alguns autores no sistema capitalista: “.o mesmo 

capitalismo que há muitos anos era acusado de agir de forma predatória, agora 

arregaça as mangas e passa a ajudar a criar um mundo mais solidário...” (BELLO(a), 

2001, p.56). 

 

 As empresas perceberam a potencialidade de estabelecer uma interação com 

essa proposta de um mundo mais solidário pois esta é benéfica para o andamento dos 

negócios. Isso levou a uma maior preocupação com valores diferentes dos praticados 

anteriormente que visavam apenas o lucro. Isso pode ser observado em pesquisas 

realizadas com organizações brasileiras, norte-americanas e européias, onde se 

identifica a preocupação de grande parte delas com os seguintes valores: os vitais, os 

humanísticos e os utilitários (THIRY-CHERQUES, 1997, p.31). 

 

 Entende-se por valores vitais os agravos potenciais ou atuais aos alimentos, à 

água, ao abrigo e ao socorro, tais como: degradação de recursos naturais, destruição 

da biodiversidade e saúde preventiva, dentre outros (idem, 1997, p. 43). 

 

 Valores humanísticos seriam os agravos potenciais ou atuais à dignidade, à 

liberdade e aos valores culturais, tais como: exclusão social, restrição de ir e vir, 

privacidade individual e valores religiosos, entre outros (ibid). 

 



 Valores utilitários são considerados os agravos potenciais ou atuais à 

capacidade de geração de riquezas e de sua distribuição, tais como: depreciação de 

ativos de terceiros e igualdade de oportunidades, dentre outros (ibid). 

 

 Estas mudanças de valores foram confirmadas pelas pesquisas acima citadas, 

analisando as considerações de pesquisadores de diversos países e áreas de atuação 

quando comentam sobre os valores atuais das sociedades. 

 

Quanto à temporalidade dos valores há autores que concordam com o fato de 

os homens mudarem sua forma de agir em sociedade ao longo do tempo sugerindo 

que os valores mudam conforme mudam os homens no sentido lato: “Os valores da 

sociedade mudam com o tempo. E as empresas têm de mudar as suas práticas” 

(COHEN, 2003, p.41). 

 

 Verifica-se também que algumas mudanças ocorrem por pressões externas às 

controláveis pela empresas para atender à demanda do momento e de determinado 

local: “Para atender às demandas e pressões existentes algumas empresas alteram as 

práticas sociais e adotam valores socialmente responsáveis” (CALÓ, 2003, p.40). 

 

 As pessoas estão tendo acesso a mais informações, a culturas de povos antes 

distantes e desconhecidos, e esses acontecimentos e descobertas histórico-estruturais 

nas sociedades modernas provocam nelas questionamentos sobre a sua forma de ver e 

rever os seus valores e a redefini-los na sociedade: “Os valores, os conceitos em que 

as pessoas acreditam, seu padrão de vida e suas opiniões, com as quais julgam os 

outros, têm mudado” (GRAYSON & HODGES, 2003, p.63). 



 

Em face destas ponderações, verifica-se que o empresariado do país não está 

alheio a estes fatos e reflete em sua atitude estas conseqüências, alterando sua forma 

de gerenciar seus empreendimentos: “O comportamento empresarial – brasileiro – 

está passando por uma mudança considerável” (SINFRONIO, 2004, p.9). Ainda que o 

objetivo seja o desempenho econômico não se pode negar que essa mudança contribui 

para a melhoria da sociedade como um todo. 

 

 A busca da prática destes valores pelas empresas na atualidade nos é 

apresentada como uma tendência que está se disseminando entre as organizações de 

forma acentuada, tornando-se uma prática freqüente e cobrada pelo meio com a qual 

elas se relacionam. 

  

“Responsabilidade social é um dos temas que mais vem ganhando espaço nas 

freqüentes discussões de como uma empresa pode atuar de forma solidária, em 

benefício do desenvolvimento social” (RODRIGUES FILHO, 2003, p.26). Tal 

mudança vem ocorrendo desde a década de quarenta, quando os pioneiros em 

pesquisas e publicações começaram a questionar a necessidade de mudanças nos 

valores adotados pelas empresas da época (RESPONSABILIDADE, 2003). 

 

 Nestas últimas décadas, alguns economistas apresentaram-se contrários a estas 

mudanças afirmando que outros valores seriam conseqüência do resultado financeiro 

positivo das organizações (RESPONSABILIDADE, 2003). Para este estudioso o 

cumprimento das obrigações sociais, comerciais, legais e outras das empresas é 



resultado da busca e da conquista financeira, que refletiriam no cumprimento de suas 

relações com as partes envolvidas em suas atividades. 

 

 Tendo em vista esta divergência conceitual entre pesquisadores e autores da 

responsabilidade social empresarial, procurou-se esclarecer o que se chama de 

obrigação social e o que se chama de responsabilidade social empresarial. Deste 

modo, entende-se por obrigação social aquilo que a empresa faz pelo social, qual seja, 

aquilo que está previsto em lei como, por exemplo, pagamento de impostos, utilização 

de filtros para redução de poluentes em chaminés (ibid). Já por responsabilidade 

social empresarial, segundo o Instituto Ethos (RESPONSABILIDADE, 2003), 

compreendem-se as ações realizadas pelas empresas em relação às partes envolvidas 

em suas operações de maneira direta e/ou indireta, além das obrigações de respeitar as 

leis. 

 

 Nessa acepção, verifica-se que responsabilidade social empresarial refere-se a 

atitudes mais amplas e complexas do que simplesmente cumprir com as suas 

obrigações legais em todos os sentidos e esferas. 

 

 O que se vê na atualidade, até por característica de o sistema legal brasileiro 

ser moroso e antigo, é uma série de empresas com tendência a começarem a cumprir 

com suas obrigações sociais e justificarem, perante o mercado e a sociedade em geral, 

que estão preocupadas com os seus stakeholders; contudo, as atitudes ora tomadas 

sempre foram de  obrigação social legal da empresa, mas como estas obrigações eram 

ignoradas, as empresas passaram, agora, a ser consideradas por muitos como  

empresas socialmente responsáveis, quando na verdade estão apenas cumprindo com 



suas obrigações sociais perante o Estado Brasileiro, o que não era feito por razões 

diversas que a sociedade em geral desconhece. 

 

 Várias definições têm surgido sobre responsabilidade social 

empresarial como discutido por Melo Neto & Froes (1996, 2000), Garcia (2002), 

Toldo (2002), Vassalo (2003) Grajew (2004); entretanto, em todas as discussões 

apresentadas, os autores são unânimes em afirmar que, apesar da vasta quantidade de 

definições e pela carência de fundamentação de algumas, utilizam como referência – 

tanto acadêmica quanto mercadológica – para os seus estudos, como será também o 

conceito utilizado por este trabalho, a definição do Instituto Ethos de Empresa e 

Responsabilidade Social. 

 

Para o Instituto Ethos (RESPONSBILIDADE, 2004), responsabilidade social 

empresarial é “a relação socialmente da empresa em todas as suas ações, em todas as 

suas políticas, em todas as suas práticas, em todas as suas relações”. 

 

A entidade tem ciência da complexidade de entendimento e da aplicação 

prática desta definição, contudo, afirma que ela deve ser o resultado de uma busca 

constante e um conceito em constante construção que exige uma significativa 

mudança cultural (GRAJEW, 2003). 

 

1.2.2 – Filosofia de Responsabilidade Social Empresarial 

 

 A responsabilidade social empresarial é difundida tanto no meio 

empresarial quanto no acadêmico como uma filosofia de gestão a ser adaptada pelas 



empresas (GRAJEW, 2004). Esta filosofia tem como valor central a ética nas relações 

entre as partes envolvidas com as empresas em seus negócios 

(RESPONSABILIDADE, 2002). 

 

“As ações éticas são regidas pela formação moral da sociedade e pela forma 

com que cada indivíduo distingue o bem e o mal. [...] em outras palavras, cada um 

(indivíduo ou empresa) segue os valores do meio em que está inserido” (EMPRESA, 

2001). Esta afirmação é confirmada por Thiry-Cherques (1997) quando ele aborda a 

questão de que a ética praticada pelos indivíduos é flexível no que depende das 

relações exercidas por eles e pelo meio cultural que habitam. 

 

“A ética não é um valor acrescentado, mas intrínseco da atividade econômica 

e empresarial, pois esta atrai para si uma grande quantidade de fatores humanos e os 

seres humanos conferem ao que realizam, inevitavelmente, uma dimensão ética” 

(ZABOLI, 2001, p.14). Entende-se, então, que a ética transcende a responsabilidade 

social empresarial, podendo conter em si práticas desta e orientá-la em todas as 

relações empresariais. Luiz Carlos Lucena (2003) concorda com Zaboli (2001) 

afirmando que as empresas, quando realizam suas atividades pautadas na ética, 

partem para uma humanização das relações comerciais. 

 

 Tal humanização das relações vem sendo difundida por Mattar (2001, 

2003), quando chama a atenção para o respeito às diferenças entre as pessoas e cobra 

uma relação mais humana entre a empresa e as partes envolvidas em seus negócios, 

com o objetivo de minimizar as práticas predatórias do mercado. 

 



 A prática da alteridade nas relações de negócios, nas empresas, é apresentada 

como um novo paradigma por Frei Betto (2000) e como um novo desafio por Mattar 

(2001) para as empresas neste início de século XXI. Ambos autores identificam a 

responsabilidade social empresarial como uma prática que está por vir a ser 

assimilada, pois "... mesmo nessa área do respeito à identidade das pessoas, da 

aceitação das diferenças entre pessoas e atendimento às suas necessidades especiais, 

ainda estamos longe de chegar ao ideal" (MATTAR, 2001, p.15). 

 

 Esta mudança cultural, que se faz necessária para a prática de ações 

socialmente responsáveis fundamentada na sua filosofia, urge de espontaneidade na 

vontade de praticá-las, de decisões voluntárias por parte dos envolvidos nas relações 

calcadas em princípios e em valores éticos (GRAJEW, 2003). 

 

 Em diálogo que trata da ética Mons. Carlos Maria Martini (2002) e Umberto 

Eco (2002) argumentam sobre a necessidade da compreensão do outro em toda sua 

plenitude, para que efetivamente o indivíduo possa vir a agir de forma ética na 

sociedade. O outro discutido por Thiry-Cherque (1997) como indivíduo atemporal, ou 

seja, o respeito à humanidade presente, passada e futura. Nessa acepção, pode-se 

compreender que “ao recebermos qualquer coisa do outro, contraímos uma dívida e 

uma culpa, das quais nos redimimos ao doar” (COSTA, 2000, p.11). 

 

 Jurandir Freire Costa (2000) faz tal afirmativa quando discute a capacidade de 

doar ao outro como efeito primeiro da prática da responsabilidade social empresarial, 

sendo referendado por Assami (2004, p.57) quando diz que: “a primeira decisão é 

sempre de cunho emocional. A partir daí, cada empresa leva seu tempo para 



amadurecer essa ‘doação’ e evoluir para a prática de responsabilidade social 

empresarial em suas relações com o outro”. 

 

 O ato de generosidade, presente na doação, demonstra o interesse do indivíduo 

na sua relação com outrem e consigo mesmo, refletindo através desta a prática a ação 

solidária (COMTE-SPONVILLE, 2000). 

 

 Para esse autor 

 Ser solidário é pertencer a um conjunto in sólido, 'para o todo', está relacionado à 

solidez, de que solidariedade provém: um corpo sólido é aquele em que todas as 

partes se sustentam, de modo que tudo o que acontece com uma acontece também 

com a outra ou repercute nela. Assim, solidariedade pressupõe coesão, 

interdependência de uma comunidade de interesses... (ibid, p.5) 

 

1.2.3 – Práticas de Responsabilidade Social Empresarial 

 

Nas discussões atuais sobre a prática efetiva da responsabilidade social 

empresarial no mercado, um dos pontos que mais se destaca atualmente é o 

comprometimento da alta gerência na implantação desta filosofia de gestão na 

empresa (COHEN, 2003). Desta feita, “só se pode considerar que o conceito esteja 

totalmente absorvido pela corporação quando todas as partes envolvidas percebem 

que a responsabilidade social empresarial não é dever de um departamento, de um 

setor, mas de cada indivíduo” (GRAJEW, 2003, p.22). 

 



 O mesmo autor (ibid) ressalta, ainda, que a condução e a orientação da alta 

gerência na implantação e gestão de responsabilidade social empresarial em uma 

organização é dever e responsabilidade principalmente da cúpula. 

 

 Outro elemento que merece destaque é a forma como é praticada atualmente a 

comunicação para o público externo nas empresas em relação à sua filosofia de 

responsabilidade social empresarial, gerando questionamento sobre os valores das 

empresas. 

 

Nesse sentido, pode-se destacar um fator que foi comum no mercado por parte 

de algumas empresas: um maior desembolso de recursos  na comunicação de uma 

ação do que  na realização da ação propriamente dita, como constatado em Cohen 

(2003) e Bacal (2003). 

 

Em virtude da dificuldade de se identificar aquelas empresas que realmente 

praticavam uma filosofia sólida de responsabilidade empresarial, o mercado criou 

certificações e selos que atestassem a sua boa prática sócio-ambiental responsável. 

 

 Dentre as certificações e/ou selos, implantados ou a implantar no país, que 

contribuem para identificação de práticas e orientações quanto à conduta das 

empresas em relação às esferas ambientais e humanas — internas e externas às 

organizações — destacam-se: (RESPONSABILIDADE, 2003): 

 



a) Selo Empresa Amiga da Criança – Selo criado pela Fundação Abrinq para as 

empresas que não utilizam mão-de-obra infantil e contribuam para melhoria das 

condições de vida de crianças eadolescentes. 

 

b) AA 1000 – O AA 1000 foi criado em 1996 pelo Institute of Social and Ethical 

Accountability. Esta certificação de cunho social enfoca principalmente a relação da 

empresas com seus diversos parceiros. 

 

c) ISO 14000 – O ISO 14000 é a norma referente à gestão ambiental, no conjunto das 

normas da série ISO – International Organizaction for Standardization. 

 

d) SA 8000 - A Social Accountability 8000 foi criada em 1997 pelo CEPAA - Council 

on Economic Priorities Accreditation Agency e enfoca primordialmente relações 

trabalhistas e visa assegurar que não existam ações anti-sociais ao longo da cadeia 

produtiva, como trabalho infantil, trabalho escravo ou discriminação. 

 

e) BS 8800/OHSAS 18001 – norma que analisa as práticas referentes ao meio 

ambiente, saúde e segurança no local de trabalho. 

f) ISO 21000 – norma da série ISO a ser elaborada nos próximos três anos alusiva à 

responsabilidade social das organizações (o nome é provisório e faz referência à 

Agenda 21). 

 

1.2.4 - Balanços de Mensuração Social 

 



 Dentre as ações práticas realizadas pelo mercado como forma de aferir a 

gestão da responsabilidade social empresarial, uma prática “emprestada” das ciências 

contábeis (RESPONSABILIDADE, 2003) foi a criação de balanços de mensuração 

social. Atualmente, há várias versões sobre estes balanços, cabendo às empresas 

voluntariamente optar por alguma destas metodologias ou não. Dentre eles, há de se 

ressaltar: 

 

a) GRI – O Global Reporting Initiative  é considerado, atualmente, um dos mais 

completos modelos de prestação de contas em ações sócio-ambientais. Tem o apoio 

das Nações Unidas. 

 

b) IBASE – O Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas foi o pioneiro na 

discussão de relatórios corporativos com enfoque social no Brasil. O modelo proposto 

começou a ser discutido em 1997 e atualmente é o mais utilizado pelas empresas no 

país. 

 

c) Indicadores ETHOS – Sugerido pelo Instituto Ethos, este modelo de balanço social 

trata de questões sindicais, transparência (código de ética formal e informal), meio 

ambiente (com planejamento estratégico ou não), fornecedores (monitoramento até 

terceiros fornecedores na cadeia produtiva), consumidores (alertas sobre cuidados 

especiais com algum produto). 

 

 Estas ações visam contribuir como forma de orientar e certificar – quantitativa 

e qualitativamente – as práticas de responsabilidade social nas organizações 

empresariais para melhor compreensão delas pelo mercado. 



 

1.2.5 – Responsabilidade Social Empresarial no Brasil 

 

 As pesquisas sobre responsabilidade social empresarial no Brasil são recentes 

e uma das que servem de referência ao país para analisar este quadro é a pesquisa 

realizada anualmente pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 

intitulada Ação Social das Empresas. Esta pesquisa revela um quadro positivo das 

práticas nas empresas com mais de um funcionário, indicando que 59% delas realizam 

algum tipo de ação social voluntariamente (LAMBRANHO, 2003, p.21). 

 

 Estas ações são realizadas por empresas em todas as regiões do Brasil, 

registrando uma participação em ação social que varia de 46% das empresas na região 

Sul a 67% das empresas na região Sudeste, com média nacional de aproximadamente 

53%. 

 

 A pesquisa identifica ainda os Estados com empresas que mais mantêm algum 

tipo de investimento social, destacando com 80% o Estado de Minas Gerais, São 

Paulo com 66% e o Rio de Janeiro com 59%, ou equivalente a aproximadas 82 mil 

empresas privadas com um ou mais funcionários (CAVALCANTI, 2003). 

 

 Verifica-se que, quando analisadas, essas empresas, percentualmente, 

recorrem menos do que as empresas americanas a incentivos fiscais como forma de 

compensar as suas ações e investimentos sociais (ASSAMI, 2004, p.58). Estes dados, 

conjuntamente com a pesquisa que evidencia o caráter voluntário destas ações e 



investimentos, apresentam um panorama positivo de mudança de comportamento nas 

relações das empresas privadas no país. 

 

 É possível observar, ainda, que o mercado está se interessando e se instruindo 

sobre assuntos relacionados a este tema, uma vez que se identifica o aumento de 

publicações empresariais comerciais periódicas de circulação nacional que têm como 

reportagens de capas temáticas relacionadas à responsabilidade social empresarial, 

tais como: 

 

Nome da Revista 
Mês / Ano de 

Publicação 
Reportagem de Capa* 

Banas Qualidade Janeiro - 2000 
Funcionário feliz empresa produtiva 

Veja Edição Especial Dezembro - 2001 Guia para fazer o bem 

Exame Maio - 2003 
Ética – O que se fala no mundo corporativo e os 

verdadeiros dilemas que pouca gente enxerga 

Conjuntura Econômica Junho - 2003 Social S. A. 

Empreendedor Outubro – 2003 Responsável desde pequeno 

Falando de Qualidade Novembro – 2003 As empresas que pensam num Brasil ético 

Carta Capital Dezembro - 2003 A onda da responsabilidade social 

Exame Setembro - 2004 Funcionário feliz = lucro maior 

Falando Qualidade Novembro - 2004 

Pra onde sopram os novos ventos? Os novos 

desafios da Responsabilidade Social 

Corporativa 



Tabela 1 – Reportagens de Capa com a Temática de Responsabilidade 

Social 

Fonte: Cláudio Alexandre de Souza, 2004. 

* Chamadas de capa utilizadas pelas revistas. 

 

 É interessante notar que existe nos temas uma associação entre 

responsabilidade social e resultados dos negócios, o que nos leva a concluir que existe 

um grande potencial de agregação de valor à imagem coorporativa decorrente de 

práticas de responsabilidade social, sendo portanto do interesse direto dos 

gestores.Além das publicações acima citadas existem outras que refletem esse quadro 

de busca por informação e por conhecimento sobre como o mercado está praticando 

responsabilidade social empresarial. Elas são o "Guia de Boa Cidadania Corporativa", 

no mercado há cinco anos e a "Melhores Empresas para você Trabalhar", publicada 

desde 1997, ambas publicadas de forma periódica e ininterrupta pela Editora Abril. 

  

Essas publicações estão contribuindo de forma regular para disseminar, 

informar e orientar o mercado e a sociedade em geral, não apenas sobre como as 

empresas atuam de maneira responsável, mas também sobre quais são os novos 

valores que as devem orientar, além de servirem de benchmarking5. 

 

 Outro dado que demonstra o quanto o mercado está ávido por subsídios 

referentes à responsabilidade social empresarial e que reflete o aumento da demanda 

pode ser comprovado no meio acadêmico pela oferta significativa de cursos sobre este 

tema, desde aqueles de curta duração até aqueles referentes à pós-graduação como, 

                                                 
5 Significa que uma empresa está realizando algum processo que a coloca como referência no setor, 
servindo esta de banco de dados para novas propostas empresariais. 



por exemplo, o mestrado. Tais cursos estão distribuídos por todo o território nacional, 

tanto em instituições privadas de ensino quanto nas públicas, chegando a mais de 30 

na atualidade (MAUTONE, 2002) e (ALMEIDA, 2003). 

 

 

Figura 1 – Lista de Instituições com Cursos na Área de RSE 

 

Esta é uma das listas, disponíveis na bibliografia pesquisada, que demonstra a 

diversidade de instituições de ensino, cursos, tipo e de cidades tanto no Brasil quanto 

no exterior, procurando atender a diversas demandas com interesses distintos sobre 

responsabilidade social empresarial, desde o aspecto teórico até prático sobre o 

assunto. 

  

Esse envolvimento entre mercado e academia é reforçado pelos prêmios 

monográficos existentes sobre o assunto, dentre os quais se destacam: Instituto Ethos 

e Valor Econômico e o CRA, para citar alguns deles que fomentam pesquisas nesta 



área. Estas premiações obtiveram conjuntamente um universo de mais de 150 

monografias sobre o tema (RESPONSBILIDADE, 2002). 

 

 O Instituto Ethos Empresas e Responsabilidade Social é entidade de referência 

que está contribuindo sobremaneira para a disseminação da filosofia de 

responsabilidade social empresarial no Brasil, destacando-se no cenário nacional 

desde a sua criação em 1998. 

 

 O Instituto, que contava com apenas 11 membros na data de criação, conta 

atualmente com mais de 700 empresas e presta serviço de fomento à pesquisa e à 

prática da responsabilidade social empresarial para as empresas e universidades do 

país. Dentre as ações do Instituto destaca-se a realização da Conferência Nacional 

Empresas e Responsabilidade Social, tendo a primeira edição ocorrida em 2000 e 

registrando, nas quatro realizações, uma média de 500 participantes por evento 

(RESPONSABILIDADE, 2004). 

 

 Diante desse quadro, pode-se concluir que, no cenário nacional, a 

compreensão sobre a filosofia de responsabilidade social tem se difundido, tanto no 

meio acadêmico quanto no mercado empresarial, com tendências para um contínuo 

crescimento em pesquisas e em resultados práticos, melhorando as condições de vida 

e os relacionamentos internos e externos às empresas no país, ao mesmo tempo em 

que possibilita o alcance de níveis maiores de produtividade. 

 

1.2.6 – Partes Envolvidas 

 



 A prática da responsabilidade social empresarial pressupõe um relacionamento 

entre a empresa e o outro, ou seja, as partes que têm, direta ou indiretamente, alguma 

relação com o negócio prestado pela empresa. 

 

 Alguns autores identificados no Instituto Ethos (RESPONSABILIDADE, 

2002), como Garcia (2002) e Grajew (2002), registram as partes envolvidas nas 

relações que ocorrem intra e externamente a uma empresa no tocante à 

responsabilidade social empresarial, visando ao seu funcionamento como o seu termo 

utilizado em inglês, stakeholders, que seriam as partes envolvidas ou partes 

interessadas. 

 

 Oliveira (2002, p.202) atesta que as partes envolvidas nas relações com as 

empresas nas ações de responsabilidade social empresarial, no tocante ao ambiente, 

podem ser divididas em dois ambientes: 

 

a) ambiente interno – composto pelos recursos que interagem dentro da estrutura 

física e administrativa da empresa; 

 

b) ambiente externo – é aquele que “orbita”, circundando a empresa, são as forças e 

relações externas que interagem com a organização e a influenciam. 

 

Mattar (2001, p.15), em texto publicado pelo Instituto Ethos sugere que para 

atuar com responsabilidade social empresarial uma empresa deve humanizar todas as 

suas relações, indiferentemente do ambiente e da parte envolvida na relação, visando 

sempre à construção e busca contínua de objetivos comuns. 



 

Constata-se, ainda, que vários pesquisadores sobre RSE apresentam a 

definição de stakeholders,como sendo necessariamente grupos ou partes interessadas 

que “se relacionam, afetam e são afetadas pela organização e suas atividades” 

(RESPONSABILIDADE, 2002, p.57). Sendo que cada parte interessada tem diferente 

relação e possui diferente interesse na organização (RESPONSABILIDADE, 2003, 

p.91). 

 

 Com base nos indicadores e balanços de gestão social aplicados atualmente no 

país, definiu-se quais seriam as partes envolvidas pelas empresas que possibilitam a 

prática de responsabilidade social empresarial e suas respectivas relações, como se 

segue: 

 

a) funcionários – indivíduos que prestam serviços às empresas, sob alguma forma de 

contrato formal ou informal; 

 

b) comunidade – indivíduos que vivem na região geográfica do entorno de localização 

da sede ou filial da empresa; 

 

c) fornecedores – indivíduos ou organizações que forneçam qualquer tipo de produto 

ou serviço para que a empresa execute as suas respectivas funções; 

d) acionistas – indivíduos ou organização detentora dos recursos financeiros que 

mantêm e assistem a empresa na prática de suas funções, eles são considerados 

também como os proprietários ou investidores; 

 



e) clientes – indivíduos que compram ou consomem os produtos ou serviços oriundos 

da empresa, considerados também como consumidores; 

 

f) governo – organização pública que coordena as atividades de ordem legal e 

administrativa, responsável pela gestão da área geográfica onde está localizada a sede 

ou filial da empresa; 

 

g) meio ambiente – toda região geográfica, incluindo os seus habitantes, estrutura e 

espécimes de fauna e flora que se encontram no entorno da localização da sede ou 

filial da empresa; 

 

h) concorrentes – organizações que atuam no mesmo segmento ou não, que 

concorram com os objetivos fins diretos e indiretos da empresa. 

 

 Em pesquisas apresentadas em Instituto (RESPONSABILIDADE, 2002) 

encontram-se referências a outros possíveis stakeholders; contudo, por falta de 

fundamentação teórica e prática, esses outros, no tocante às efetivas relações com 

empresas ou por serem considerados similares aos aqui apresentados, não foram 

utilizados neste trabalho. 

 

Destaca-se ainda, o fato de que em eventos na área de resorts e hotelaria 

como, por exemplo: VII Hotels & Resorts realizado em outubro de 2003, a I Oficina 

BSH de Hotelaria na Prática realizado em abril de 2004 e a II Hotel Management 

realizada em junho de 2004, discutem sob a denominação de “os clientes da hotelaria” 

as partes envolvidas na RES, citados acima, ressaltando a mesma importância que 



deve se prestar nas relações entre empresas e estes clientes que aborda as discussões 

tanto de RSE, quanto de HC. 

 

 Verifica-se nessas partes envolvidas que a todo momento há presença 

de seres humanos nas relações que podem ocorrer entre a empresa – figura jurídica – 

e uma das partes envolvidas. Ressalta-se, também, que a relação entre as partes 

envolvidas se dá entre as pessoas que, em um momento ou outro, estarão 

representando a empresa – figura jurídica – sendo essa, efetivamente, uma entidade 

sem corpo físico representada de fato e de direito por seres humanos. 

 

Esta dissertação vem corroborar com o pensamento de Martins (2002, p. 30), 

quando este afirma que “devemos lançar um novo olhar sobre a ação social e sobre o 

sujeito humano”, ao discutir a importância da análise antropológica da dádiva na 

prática das relações das organizações comerciais deste início de século. O foco 

específico que analisamos foi a relação entre a empresa, a comunidade e seus 

funcionários. Observe-se que o foco não se direcionou à satisfação do cliente final, 

porém se entende que essas relações mais satisfatórias com a comunidade e os 

funcionários visam como objetivo indireto a melhor satisfação do hóspede. Um 

funcionário satisfeito atende melhor o hóspede, como observa Wada (2004). 

 

1.3 – Resorts 

 

Finalizando este capítulo, são abordadas questões conceituais e definições 

sobre os meios de hospedagens chamados atualmente de resort, apresentando um 



breve histórico da evolução destes meios de hospedagem no cenário nacional e 

internacional e uma análise quantitativa do atual mercado de resorts. 

 

Estabelecimentos de receptivos turísticos têm por objetivo principal a 

obtenção do lucro através do recebimento de visitantes de uma determinada 

localidade e, na atualidade, os resorts são considerados pelos agenciadores do setor de 

turismo como o local que melhor traduz a forma comercial de ser bem recebido. 

 

 Os resorts vendem-se como estabelecimentos que melhor traduzem a forma de 

receber o visitante e estão, segundo consultorias da área BSH e HIA, dentre outras, 

em franca expansão em função principalmente do aumento de demanda pelo tipo de 

serviços que estes estabelecimentos se propõem a oferecer. Observa-se que tais 

empreendimentos atendem principalmente grupos de famílias em busca de um espaço 

de convivência que ofereça lazer diferenciado a diversas faixas etárias. 

 

Atender de forma hospitaleira, otimizando a experiência do visitante no local 

visitado de forma genuína e singular, é uma proposta ousada e quiçá extremamente 

complicada de ser atingida pelos resorts, em virtude das particularidades que 

envolvem esses tipos de meios de hospedagens e as características dos atuais 

estabelecimentos, tanto no tocante à estrutura quanto aos serviços. 

 

Propõe-se neste momento contribuir com análises de visões, com experiências 

teóricas e práticas sobre os resorts brasileiros, visando contribuir com a literatura 

existente nesta área, de forma pragmática sobre a efetiva mudança da forma de se 



relacionar em um resort – incluindo as partes físicas e jurídicas atuantes neste tipo de 

organização. 

 

1.3.1 – Conceitos e Definições 

 

 Para a EMBRATUR, somente podem se intitular resorts os tipos de meios de 

hospedagem que, segundo a Matriz de Classificação de Meios de Hospedagem, se 

classifiquem como meios de hospedagem do tipo hotel de lazer 

(EMBRATUR/INMETRO, 1998). Já para o público em geral ambos os termos, 

indiferentemente de serem oficial ou não, são considerados como sinônimos quando 

são utilizados para se referir ao tipo de meio de hospedagem pesquisado neste estudo, 

resorts. 

 

 Em 2002, em trabalho apresentado sobre planejamento no setor de hotelaria 

nacional, Petrocchi (2002, p. 30-31) utiliza para conceituar resorts a definição de 

meios de hospedagem apresentada pela Embratur, na deliberação Normativa nº 387 de 

28 de janeiro de 1998, para hotel de Lazer – HL, a qual diz que resorts será aquele 

meio de hospedagem localizado fora dos centros urbanos, com áreas não edificadas 

amplas, com aspectos arquitetônicos e construtivos, possuindo ainda, instalações, 

equipamentos e serviços destinados à recreação e ao entretenimento. 

 

 O autor (idem) ressalta também, que resort inclui-se em HL, subordinado às 

seguintes condições: 

• localização em área de conservação ou equilíbrio ambiental; 



• ter sido antecedido por estudo de impacto ambiental  EIA e de planejamento 

de ocupação de uso do solo; 

• ter área total e não edificada, bem como infra-estrutura de entretenimento e 

lazer bastantes superiores a empreendimentos similares; 

• ter condição de se classificar nas categorias luxo ou luxo superior. 

 

 Ainda nesse mesmo ano, Medlik e Ingram (2002, p. 10-13), em texto 

traduzido para o português, apresentam a denominação resorts para hotéis, a partir 

dos princípios de que todos os hotéis são negócios de hospitalidade comercial, e a 

denominação resorts tem a ver diretamente com a localização do hotel. 

 

 Dizem os autores (idem) que os resorts são hotéis localizados em áreas 

costeiras, no campo e em montanhas, ou seja, não apresenta clara definição do que 

seja um hotel classificado como resorts, deixando para o elemento localização definir 

o uso deste empreendimento. 

 

 Em 2003, em discussão correlacionando a hospitalidade e meios de 

hospedagem, Chon e Sparrowe (2003, p. 94-95) descrevem um meio de hospedagem 

tipo resorts, ou hotel-resort, como o “estabelecimento que oferece, além das 

acomodações, infra-estrutura para lazer e entretenimento”. Associam também a esse 

tipo de meio de hospedagem a culinária sofisticada, acomodações refinadas, como 

sendo hotéis independentes e ainda “decoração pródiga, cara e serviço de qualidade”, 

tudo  aliado à alta tarifa como forma de eternizar uma imagem específica para meio 

de hospedagem deste tipo (idem). 

 



 Os autores Chon e Sparrowe (2003, p. 121) corroboram com Medlik e Ingram 

(2002, p.10), quanto à associação de meio de hospedagem tipo resorts, a significância 

da localização para o sucesso e singularidade deste empreendimento; contudo, 

reforçam (CHON E SPARROWE, 2003, P.121) que a localização somente se destaca 

como elemento constituinte de um resort quando dotada de forte atratividade de 

potencial turístico; atratividade natural ou cultural desde que contribua fortemente 

para atrair hóspedes. 

 

 Quem procurou sintetizar, em 2004, a compreensão do que é resorts foi 

Ahmed Ismail (2004, p. 40-41) quando apresentou alguns critérios para que um meio 

de hospedagem pudesse se classificar ou denominar resorts. Esse autor  ressalta a 

importância da localização mas desde que nela haja algum atrativo especial, 

considerando-o como razão forte o suficiente para atrair o hóspede ao local e não seja 

somente pelo hotel. Tal atrativo pode ser natural ou artificial, estrutura eventual, 

salientando que ela influenciará o potencial de atração distinto variando de pessoa 

para pessoa, pois deverá apresentar certo grau de especificidade a ponto de garantir ao 

meio de hospedagem uma certa exclusividade.  

 

Ismail (2004, p.41) evidencia, ainda, a importância da infra-estrutura 

esportiva, de lazer e entretenimento para um usufruto real do atrativo, priorizando a 

necessidade de estarem dentro do resort para não gerarem ao meio de hospedagem 

dependência do atrativo. 

 



 Segundo pesquisa realizada em 2003 (BSH, 2003) para se conhecer o mercado 

de resorts do Brasil, resort foi considerado como um tipo de meio de hospedagem que 

atende às seguintes características: 

 

  - mínimo de 80 unidades habitacionais (UH); 

   - mínimo de dois pontos de venda de Alimentos & Bebidas; 

   - ampla área de lazer com ativa programação durante o dia e a noite.  (ibid, p.6) 

 

 Entretanto, identifica-se no mesmo ano, em pesquisa realizada para o mesmo 

fim por outra empresa pesquisadora, uma definição diferente para os resorts que diz 

que “.resorts são hotéis de praia ou campo que contam com amplas instalações de 

lazer” (HIA, 2003, p.10). 

 

 Visto que as particularidades apontadas nos conceitos dificultam a sua 

aceitação quanto à classificação ou conceituação do que é um resort; face às 

características limitantes — quantidade de UH’s — existentes na primeira e o caráter 

amplo e simplista da segunda, respectivamente, verifica-se que ambas foram 

elaboradas para atender à demanda de cada pesquisa realizada, sem contudo atentar 

para uma necessidade e fundamentação mais consistente. 

 

 O conceito apresentado por Mill (2003, p. 27) parece ser o mais adequado, 

pela sua flexibilidade e adaptabilidade aos meios de hospedagem existentes 

atualmente no país, uma vez que considera resort como um meio de hospedagem 

“localizado em áreas que tenham vantagem de características naturais atrativas, e 

oferecem mais recursos de bem-estar, tanto no local como em instalações próximas”. 

 



 Pelas características do país — extensão territorial com variações climáticas 

extremamente acentuadas — localizamos meio de hospedagem tipo resorts em todas 

as regiões, desde os tradicionais de praia até os de campo e os de eventos, cada um 

com demanda específica e com diferenciada motivação e localização, conforme a 

BSH (2003). 

 

 A nomenclatura resort ou resorts não necessita de autorização oficial de 

nenhuma organização da área para o seu uso, fato que vem ocorrendo atualmente no 

país de forma indiscriminada, sendo sua utilização ou não, resultado de ação 

individual de cada empresa. 

 

Entretanto, o termo hotel de lazer até o ano de 2002 era terminologia oficial de 

classificação de um tipo de meio de hospedagem, sujeito às normas de classificação 

do órgão certificador na época, EMBRATUR/INMETRO (1998), para autorizar e 

certificar o seu respectivo uso comercial. 

 

 O uso atual do termo resorts por parte dos meios de hospedagem, associado ao 

seu nome com o intuito de confundir o cliente é denominado de “classificação de 

localização enganosa” por Ismail (2004, p.41), como forma de iludir o cliente e levá-

lo a acreditar que esses estabelecimentos oferecem algum tipo de atração diferenciada. 

 

 Para fins deste estudo, sintetizando os conceitos e definições discutidas nesta 

obra, foi utilizada a definição de resort ou resorts: um meio de hospedagem com 

apelo ambiental, em função da localização com ampla oferta de equipamentos e 

serviços de esportes e lazer, localizado fora de áreas urbanizadas. 



 

1.3.2 – Mercado de Resorts no Contexto Internacional e no Brasil 

 

 Com o crescimento da demanda turística internacional a oferta de 

equipamentos de hospitalidade comercial tem crescido proporcionalmente visando 

atender a esta demanda crescente e pujante de necessidades diferenciadas, como 

constatado em Swarbrooke & Horner (2002) e OMT (2001). 

 

 O crescimento desta demanda e as constantes e significativas mudanças 

ocorridas neste século fazem com que o público deseje um novo tipo de produto, 

conforme observamos em (OMT, 2001, p.365): 

 

Maior variedade nos locais a serem visitados, especialmente com o aparecimento de 

novos pontos alternativos, diferentes aos tradicionais [...] 

 

Aumento das viagens de aventuras, compostas por dois ou mais elementos seguintes: 

meio ambiente, ar livre, natureza, exercício, animação, etc. 

 

Férias breves, como meio de relaxamento distante do trabalho ou do lar [...]. 

 

 Dentre as mais variadas necessidades da demanda turística internacional, e em 

função dos dados apresentados, está a necessidade de equipamentos receptivos que 

venham ao encontro de suas expectativas, fator que propiciou ao longo das últimas 

décadas o crescimento internacional de estabelecimentos tipo resorts. 

 



 Segundo MILL (2003) podemos considerar como resorts os estabelecimentos 

que possuam as seguintes características: 

 

- Possuem atrações recreativas e esportivas para diversas faixas etárias ao longo do 

tanto de terra, mar e ar; 

- Estão localizados em áreas que tiram vantagem de características naturais atrativas e 

oferecem mais recursos ao bem estar, tanto no local quanto em instalações próximas. 

 

 Nesse sentido, a identificação e caracterização do crescimento de resorts, no 

contexto internacional, são destacadas nos estudos de ROSA & TAVARES (2002) e 

MILL (2003), nos quais esses autores apresentam uma discussão conceitual sobre 

tipologias e locais de concentração de resorts no mundo, em função do aumento da 

demanda. 

 

 Em uma análise realizada na listagem das 300 maiores cadeias hoteleiras do 

mundo HOTELS’ (2002), foi possível constatar a existência de 14 por cento de 

cadeias hoteleiras com a identificação resorts no nome, o que possibilita afirmar que 

possuam algum meio de hospedagem do tipo resorts dentre as suas unidades. 

 

 Contudo, sabe-se que muitas outras cadeias hoteleiras, que também possuem 

unidades identificadas como resorts, não possuem na nomenclatura de sua rede a 

denominação resorts, como é o caso do Club Méditerranée – de origem francesa, com 

mais de 120 unidades no mundo – e a Walt Disney Company – de origem americana, 

ícone mundial em lazer e entretenimento. 

 



 Ressalta-se que, caso se fizesse uma análise mais específica sobre as cadeias 

hoteleiras presentes na listagem acima enunciada, seria possível afirmar que outras, 

ainda, poderiam ser enquadradas ou entendidas, pela demanda, como resorts ou hotéis 

de lazer, por conta de suas características como, por exemplo: aquelas que possuem 

na sua nomenclatura as palavras Spas, Lodges e Cassinos, e/ou ainda por 

encontrarem-se em locais como Ibiza, Bahamas, Hawaii, Indonésia, dentre outros, 

conforme ressaltado por ROSA & TAVARES (2002) e MILL (2003). 

 

 Por conseguinte, caso fosse feita uma análise de todas as cadeias hoteleiras 

que se enquadrem nos casos acima apresentados, identificaríamos que mais de 30% 

das 300 maiores cadeias hoteleiras do mundo podem ser possuidoras de unidades que 

atuam de forma similar a resorts, sendo denominadas ou não como tal. 

 

 No imaginário da demanda turística internacional verifica-se que os 

estabelecimentos acima enunciados competem em igual forma, indiferentemente da 

classificação ou nomenclatura, pela preferência dos turistas por um local para 

usufruírem de seu tempo livre. 

 

 A amplitude das conceituações sobre resorts é verificada também no mercado 

nacional, principalmente quando se pesquisam publicações comerciais da área de 

viagens e turismo, disponíveis para o público em geral, e encontram-se várias 

diferenciações, possibilitando encontrar registro de mais de sessenta 

empreendimentos hoteleiros com a denominação ou comercializados como resorts no 

Brasil. 

 



1.3.3 – Mercado Atual dos Resorts no Brasil 

 

 No Brasil, o setor de turismo em geral é carente de pesquisas sistemáticas 

realizadas por publicações comerciais e periódicos, inclusive sobre as particularidades 

econômicas das empresas que compõem, dentre elas destacam-se as mais 

significativas pelo volume e área de coberturas: alimentos e bebidas, agenciamento, 

transporte, eventos, companhias aéreas, lazer e entretenimento e meios de 

hospedagem, entre outras. 

 

 Em relação aos meios de hospedagem esta realidade não é diferente, 

principalmente quando se trata de um tipo de meio de hospedagem como resorts, 

considerado um meio de hospedagem recente em nosso país, conforme se verifica nas 

pesquisas apresentadas a seguir. 

 

Dentre as pesquisas realizadas no Brasil especificamente sobre os resorts 

destacam-se as seguintes: 

- A Expansão de Resorts no Brasil, realizada em 2002 pela Gerência Setorial de 

Comércio e Serviços do BNDS; 

- Relatório da Hotelaria, realizada há dois anos pela consultoria internacional 

Hotel Investiment Avisors – HIA 

- Resorts Brasil, realizada em 2004. 

 

 A empresa de consultoria internacional Hotel Investiment Avisors – HIA, com 

escritório no Brasil, na cidade de São Paulo, realiza há alguns anos pesquisa sobre a 

hotelaria nacional, apresentando nos últimos dois anos uma análise específica sobre o 



mercado nacional de resorts. Segundo suas pesquisas, HIA (2003), os resorts situados 

no país apresentam em média 260 unidades habitacionais (UH’s) por unidade 

hoteleira, com total de mais de dez mil unidades habitacionais em todas as regiões do 

Brasil. 

 

 Os resorts, pela característica de possuírem amplas áreas de lazer e de 

alimentos e bebidas e média elevada de UH são o tipo de meio de hospedagem que 

possui a maior relação funcionário, por UH disponível, com média nacional de 1,18 

(HIA, 2003, p.15). 

 

 Entretanto, segundo BSH (2003, p.37), a taxa média nacional de ocupação no 

mercado de resorts do Brasil apresentou queda, pois no ano 2000 contava-se 60,2%, 

caindo para 53,7% no ano de 2003. 

 

 Esse cenário, aliado à dispersão dos resorts no território nacional e à falta de 

uma política integrada de divulgação do produto turístico e seus respectivos 

equipamentos e atrativos no Brasil, ensejaram a criação, em 2001, da Associação 

Brasileira de Resorts – intitulada Resorts Brasil – que conta atualmente com mais de 

25 empresas hoteleiras em seu quadro de associados. 

 

1.3.4 – Paradigmas para os Novos Resorts 

 

 Em sua publicação, Mill (2003) apresenta algumas considerações sobre o 

futuro dos meios de hospedagem tipo resorts, tanto no aspecto físico-administrativo, 

quanto no operacional. 



 

 Uma das principais teses desta publicação sustenta a necessidade de que o tipo 

de construção para um meio de hospedagem com estas características deveria 

priorizar o usuário final, o hóspede. 

 

Os resorts bem sucedidos do futuro compreenderão a fantasia da experiência em um 

resort e a interação entre ambiente natural, cultura regional, arquitetura, arte, comida, 

hospitalidade, recreação, lazer, romance e as experiências de grupos e familiares. 

(ibid, p.313) 

 

 O autor discute ainda a busca pela experiência total em um resort, elemento 

central do evento Hotels & Resorts6 (2003), realizado anualmente em São Paulo, 

sendo considerado atualmente o maior evento do setor no país. Entende-se por 

experiência total a efetiva integração entre as partes interessadas envolvidas na 

operação e relação que ocorrem em um resort, como, por exemplo: hóspede – 

funcionário – comunidade, de forma autêntica e voluntária conforme (MILL, 2003) e 

de acordo com o discutido no VII - Hotels & Resorts. 

 

 Muitos estabelecimentos tipo resorts construídos nos últimos anos vêm 

acentuando a visão de simulacro discutido pela academia, o que os transforma em um 

ambiente inteiramente destituído de relação com a área onde estão localizados, 

tornando-os, por conseguinte, na sua grande maioria, estabelecimentos “frios” e 

“impessoais”. 

 

                                                 
6 Hotels & Resorts, edição VII, deste evento ocorrido na cidade de Sao Paulo em outubro de 2003, 
contando com a participação do pesquisador. 



 Visto que estas características são eminentemente humanas, contudo, cobradas 

pela demanda efetiva e potencial por estabelecimentos tipo resorts, pois se projetam 

no imaginário das pessoas desta forma, há necessidade de se rever a forma como eles 

estão sendo geridos desde seu projeto até sua operação. 

 

 Nesse sentido, essa foi uma discussão sugerida no evento, qual seja, a 

necessidade constante de os resorts ampliarem os relacionamentos com o cliente, 

efetivando a sua real experiência de forma genuína e verídica. 

 

 Diante das particularidades das áreas onde geralmente se localizam esses tipos 

de meios de hospedagem, há uma cobrança mais acentuada por parte dos órgãos 

ambientais, em relação às ações mitigadoras dos impactos nessas áreas. 

 

 Os resorts, focando prioritariamente os que buscam viagens de lazer, em 

conjunto com os outros tipos de meios de hospedagem, apresentam-se como 

responsáveis pelo recebimento de grande parte das pessoas que se deslocam, na 

atualidade, motivadas pela atividade do turismo — qualquer que seja o objetivo da 

viagem.  

 

 Esses estabelecimentos ocupam, assim, uma posição significativa para a 

prática efetiva da hospitalidade no domínio comercial, visto que atuam diretamente 

com o receptivo de visitantes que têm necessidade de conhecer o lugar e entregam-se 

aos cuidados e à receptividade das partes envolvidas na operação desse 

estabelecimento que os recebe. 

 



 Essa forma de ver os resorts, face à competitividade cada vez mais acirrada 

em todas as áreas comerciais, à globalização com o aumento do acesso à informação e 

tecnologia para deslocamento, a mudanças de paradigmas gerenciais, dentre outras 

razões, está propiciando uma revisão na concepção original deles. 

 

 Nessa acepção, a atuação socialmente responsável perante as partes envolvidas 

nas relações que ocorrem em um resort, contribuindo para a mudança de conteúdo nas 

relações existentes, é prática já presente nos resorts nacionais, apesar de serem casos 

isolados no universo de empresa atuantes na área. 

 

 O capítulo seguinte apresenta o estudo de caso da Pousada do Rio Quente 

Resorts, como modo de explicitar de forma prática as possíveis maneiras de implantar 

ações efetivas de responsabilidade social empresarial em um resort, bem como será 

apresentada análise mercadológica, na qual será possível identificar a real efetividade 

desta prática no meio de turismo e hotelaria nacional. 

 

 Atuar de forma socialmente responsável é princípio de poucas empresas no 

país, apesar da discussão no campo acadêmico estar se ampliando; sair da teoria para 

a prática de forma efetiva em empresas da área de prestação de serviços que lidam 

com visitantes é mais complicado ainda e isto se dá pela simples particularidade de 

elas dependerem em todos os momentos das pessoas envolvidas, que são dotados de 

características extremamente complexas na sua gênese, concepção, formação e 

vivência. 

 



 Identificar, neste estudo de caso, possíveis formas de tornar mais hospitaleiras 

as relações que ocorrem no ambiente de um resort, por meio da implantação efetiva 

de práticas atuais de responsabilidade social empresarial é a proposta que se segue 

nesta pesquisa, onde o objeto de estudo se coloca como um caso à parte dentro do 

universo dos resorts, em decorrência das peculiaridades que caracterizam sua filosofia 

gerencial, que possuem origem nas etapas anteriores do empreendimento, que nasceu 

como um empreendimento familiar com fortes vínculos com a comunidade. 

 

 A humanização das relações que ocorrem em organizações comerciais 

propicia a melhoria da qualidade de vida dos seres envolvidos nelas, ainda que por 

traz de tais ações esteja o objetivo último do lucro, o que contribui para a melhoria de 

muitos aspectos práticos na sociedade, uma vez que um indivíduo convive em vários 

ambientes com as características absorvidas em qualquer um desses. 

 

Contribuir para a compreensão teórica desse fenômeno — a hospitalidade no 

domínio comercial e a forma de multiplicar o princípio para outros tipos de meios de 

hospedagem e de organizações — é de fundamental importância para a implantação 

de práticas comerciais de hospitalidade no meio empresarial brasileiro e quiçá 

internacional. Nesse sentido o caso estudado possui inúmeras peculiaridades que 

permitem identificar formas possíveis de responsabilidade social e de 

comprometimento com o entorno, as quais estão nos próprios fundamentos que 

permitiram a criação e o desenvolvimento da empresa. 

 

 

 



CAPÍTULO II  –  POUSADA DO RIO QUENTE RESORTS 

 

2.1 – Rio Quente – GO 

 

Município fundado em 11 de maio de 1988, Rio Quente conta atualmente com 

2097 habitantes, com uma área de 256.739 km², localizado no sul do estado de Goiás 

(IBGE, 2003). Possui um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) Municipal de 

0,806 o que coloca o município com sendo o sétimo melhor IDH do Estado de Goiás 

e o 460º do Brasil (www.frigoletto.com.br, 2004). 

 

A denominação de Rio Quente é alusiva ao rio de mesmo nome que nasce no 

município e percorre uma extensão de 22 km aproximadamente, desembocando no rio 

Piracanjuba, cujas “águas têm propriedade terapêutica em virtude de serem 

constituídas de sais, bicarbonato e cálcio, magnésio e potássio”. É considerado um 

dos únicos rios de água quente que corre a céu aberto, no mundo, com temperatura 

média de aproximadamente  37° C (CATH/CTRQ, 2000, p. 22). 

 

A pousada escolhida para realização desse estudo de caso abriga em sua área 

as 18 (dezoito) nascentes do Rio Quente, com vazão de aproximadamente 6.228.000 

litros/hora, de água (op. cit.). 

 

2.2 - Pousada do Rio Quente Resorts 

 



Empresa de capital aberto fundada em 1964 pelo médico Ciro Palmerston, 

hoje é gerenciada pelos grupos ALGAR de Uberlândia - MG e GEBEPAR de Goiânia 

- GO, ambos com 50% do controle acionário. Está situada na Fazenda Água Quente, 

s/n no município de Rio Quente, estado de Goiás, tendo como razão social a 

denominação de Companhia Thermas do Rio Quente-CTRQ.  

 

Quando de sua fundação, em 1964, ela recebeu o nome fantasia Pousada do 

Rio Quente por ter sido o primeiro empreendimento hoteleiro construído às margens 

do Rio Quente, sendo que as unidades Chalés, cuja razão social é Estância Cabanas do 

Rio Quente, foram inauguradas em 1966. No ano de 1977 foi inaugurada também no 

complexo a unidade Hotel Turismo, considerado na época o primeiro hotel cinco 

estrelas do Estado de Goiás. Em 1994 foi iniciado o processo de administração de 

apart-hotéis através da aquisição do controle administrativo e da gestão do negócio do 

Condomínio Recanto das Águas Quentes. Entre os anos de 2000 e 2001 foram 

inauguradas mais de 100 unidades de apart-hotéis, denominadas atualmente de Hotel 

Rio Quente Suite & Flat. 

 

Em 1997, com a construção do Hot Park e por já possuir outros meios de 

hospedagem com ampla estrutura de lazer e entretenimento, o que fez com que 

passasse a ser comercializada pelas agências como um resort, o complexo passou a se 

denominar Pousada do Rio Quente Resorts. Em 2001, por razões mercadológicas, o 

empreendimento passou a ser comercializado como Rio Quente Resorts, procurando 

desvincular junto ao público em geral a idéia de ela  ser um meio de hospedagem do 

tipo pousada.  

 



Neste trabalho utiliza-se o nome fantasia Pousada do Rio Quente Resorts, por 

ser esta a forma com a qual o empreendimento é mais popularmente identificado no 

mercado. 

 

2.2.1 - Características Geográficas 

 

Localizada no extremo oeste da Serra da Caldas Novas7, na latitude oeste 48° 

45’ e 16’’ e longitude sul 17° 45’ e 24’’, com altitude média de 685 m (op. cit.). Na 

área ocupada pela Pousada do Rio Quente Resorts encontra-se abundante diversidade 

e quantidade de espécimes da fauna e da flora típicas de Cerrado, bioma predominante 

na região do planalto central do Brasil. 

 

2.2.2 – Estrutura Física Atual 

 

 O empreendimento é formado por 06 (seis) Meios de Hospedagem - MH, com 

um total de 818 Unidades Habitacionais – UH, conforme distribuição apresentada no 

Quadro 1. 

 

UNIDADE NOME UNIDADES HABITACIONAIS 

1 Hotel Pousada 257 

2 Hotel Turismo 122 

3 Chalés 46 

4 Hotel Rio Quente Suíte & Flat I 186 

                                                 
7 Gerida na forma de unidade de Conservação – UC, Parque Estadual da Serra de Caldas Novas – 
PESCAN. 



5 Hotel Rio Quente Suíte & Flat II 126 

6 Hotel Rio Quente Suíte & Flat III 81 

TOTAL 818 

Tabela 2 - Meios de Hospedagem da Pousada do Rio Quente 

Fonte: CATH/CTRQ, 2000. 

 

 Ressaltamos que os três primeiros meios de hospedagens são ativos 

operacionais próprios e os três últimos são construídos por investidores com o 

propósito de serem administrados pela Cia Thermas do Rio Quente mediante 

contratos de Sociedade em Conta de Participação – SCP. 

 

 A Pousada conta ainda com dois Parques: o Parque das Fontes, onde se 

localizam as nascentes do Rio Quente e o Hot Park com 77 mil m2 de piscina de água 

quente, 06 (seis) bares, 05 (cinco) restaurantes e 01 (uma) boate, todos ativos 

operacionais próprios. 

 

2.2.3 – Centro de Aperfeiçoamento de Talentos Humanos – CATH 

 

 O CATH foi criado em 2001 visando atender a crescente demanda da empresa 

por mão-de-obra qualificada na região, principalmente pela sazonalidade acentuada 

que ocorre na região das Águas Quentes. 

 

 Neste sentido, o CATH vem desenvolvendo inúmeras práticas para 

qualificação e treinamento de seus funcionários e da comunidade do entorno, com 

objetivo de formar uma mão-de-obra com um mínimo de formação técnica e humana, 



apta a ingressar em empresas da área desenvolvendo ações que primam sempre pela 

prática de atividades consideradas ambientalmente adequadas (AS PRINCIPAIS, 

1999). 

 

 O CATH também é o responsável, dentro da empresa, pela implantação das 

ações de responsabilidade social que implantou também a Coordenação de 

Responsabilidade Social, que ficava a cargo da Srta. Fabiana Mendes até a sua 

extinção em 2003. 

 

 Esta coordenação foi criada com prazo de conclusão pré-determinado por 

acreditar-se que as ações de RSE desenvolvidas nas empresas devem ter uma 

coordenação inicial, mas que depois devem ser internalizadas pelo setor e pelos 

empregados em geral, sendo da responsabilidade de todos a sua continuidade. 

 

2.2.4 – Quadro Funcional 

 

 A pousada conta atualmente, em seu quadro funcional, com aproximadamente 

1.100 funcionários, sendo que mais de 95% são residentes da região das Águas 

Quentes, ou seja, dos municípios do entorno Caldas Novas, Morrinhos e Rio Quente. 

Os funcionários da Pousada são oriundos dos seguintes municípios, 

aproximadamente: Caldas Novas com 30%, Morrinhos com 60% e Rio Quente com 

10%8. Assim sendo, a pousada é uma das maiores empregadoras do município de Rio 

                                                 
8 Informações disponibilizadas pelo CATH/CTRQ, em entrevista realizada no mês de novembro de 
2004. 



Quente, sendo responsável pela geração de empregos, direta e indiretamente, para 

aproximadamente 45% dos habitantes do município.9

 

2.2.5 – Organograma 

 

 A forma de gestão da Pousada do Rio Quente Resorts nos últimos dez anos foi 

aquela de gestão em rede, conforme Figura - 2, apresentada na seqüência,  na qual 

cada setor opera como se fosse uma “empresa” independente, com autonomia 

financeira e operacional. 

 

 Essa estrutura pretendia oferecer agilidade de gestão pois cada setor estava 

integrado e interligado, conforme organograma, a todo o complexo, o que permitia 

um maior fluxo das informações entre os setores, proporcionado transparência e 

cooperatividade entre eles de forma sinérgica. 

 

 Em meados de 2001, com objetivo de incrementar a gestão das informações e 

principalmente das pessoas, a forma de gestão passa a ser aquela por processos, 

alterando a estrutura organizacional da empresa para o organograma identificado na 

Figura – 3; todavia, mantêm-se as qualidades administrativas apresentadas 

anteriormente. 

                                                 
9 (op.cit.) 
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Figura 2 – Organograma até o ano de 2003. 

Fonte: CTRQ, 2004. 

 

Organograma atual mantém as características de uma gestão sistêmica com 

particularidade para a implementação da operacionalização por processos. 
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Figura 3 – Organograma do ano de 2003 a 2004. 



Fonte: CTRQ, 2004. 

 

2.2.6 – Análise Mercadológica 

 

A análise mercadológica apresentada a seguir pauta-se no confronto entre 

informações oferecidas pela CTRQ ao mercado, com ênfase na participação dela no 

setor e destaque ao fato de ela ser empresa socialmente responsável. 

 

Para tanto, foram analisadas não somente as referências do setor de meios de 

hospedagem, mas também da área de responsabilidade social de uso mercadológico 

aceitos e reconhecidos pelo mercado nacional e internacional nos últimos anos como 

publicações e prêmios especializados nas duas áreas. 

 

No ano de 2001, quando houve uma análise comparativa entre grupos 

empresariais  por parte de publicações especializadas em responsabilidade social 

empresarial como, por exemplo, o “Guia de Boa Cidadania Coorporativa”, publicado 

pela Editora Abril, foram identificados grupos como empresas hoteleiras — grupos 

ALGAR e ACCOR — que obtiveram a primeira e a terceira classificações, 

respectivamente, no tocante ao desempenho geral na área de Responsabilidade Social 

sendo que, dentre as empresas hoteleiras, o grupo ACCOR obteve a segunda 

colocação: 

 

1º ALGAR 

2º ZEMA 



3º ACCOR 

4º PÃO DE AÇÚCAR 

5º ORSA 

6º TENDA 

 

 No ano de 2002, a publicação “Melhores Empresas para Você Trabalhar”, 

publicada também pela Editora Abril, editada desde o ano de 1997, apresentou pela 

primeira e única vez, quatro meios de hospedagens entre as 100 melhores empresas 

para se trabalhar no Brasil. Essa pesquisa foi realizada com consultoria internacional 

de empresas especializadas nesta área tais como o Great Place to Work Institute 

Brasil. 

 

 Para essa análise os dados extraídos das publicações foram organizados em 

tabelas e gráficos visando uma compreensão mais clara e objetiva do objeto a ser 

analisado, ou seja, o desempenho das empresas no cenário apresentado. Dessa forma, 

apresenta-se inicialmente um panorama quantitativo geral das empresas e em seguida 

considerações comparativas entre as empresas do setor presentes na pesquisa. 

 

 1999 2000 2001 2002 2003 TOTAL 

TOTAL 50 100 100 100 100 450 

TURISMO 3 4 4 6 5 22 

MEIOS DE HOSPEDAGEM 2 2 2 4 3 13 

Tabela 3 - Quantidade de Empresas de Turismo e Meios de Hospedagem 1999-2003. 

Fonte: EXAME - Melhores Empresas para Você Trabalhar 1999-2003. 

 



 Observa-se que a participação de empresas de meios de hospedagem no total 

de empresas do Brasil é extremamente reduzida, apesar de o número delas no Brasil 

ultrapassar a 18 mil unidades ao longo dos últimos anos (CONGRESSO, 2003). 

 

1999 2000 2001 2002 2003 

ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR  

ALGAR ALGAR ALGAR ALGAR ALGAR 

   CAESAR CAESAR 

   MARRIOT MARRIOT* 

* Somente o empreendimento Renaissance São Paulo. 

Tabela 4 - Relação Nominal das Empresas de Meio de Hospedagem 

Fonte: EXAME - Melhores Empresas para Você Trabalhar 1999-2003. 

 

 Com essa análise identificou-se a presença de três cadeias hoteleiras 

internacionais e a presença do Grupo Algar, proprietário da Pousada do Rio Quente 

Resorts. 

 

 Ressalte-se que os grupos Accor e Algar participam da pesquisa com seu 

conjunto de empresas e unidades hoteleiras e as empresas Caesar e o Marriot, 

participam com suas unidades localizadas em Fortaleza e São Paulo, respectivamente. 

 Assim, no ano considerado a pesquisa possibilita uma comparação entre as 

seguintes empresas hoteleiras: Grupo Accor, Grupo Algar, Ceaser Fortaleza e 

Renaissance São Paulo, sendo que o grupo Accor é administrador e proprietário de 

diversos meios de hospedagens, incluindo resorts, localizados por todo território 

nacional; o grupo Algar é proprietário e administrador da Pousada do Rio Quente 



Resorts; e os meios de hospedagem Ceaser Fortaleza e o Renaissance São Paulo da 

cadeia Norte-americana Marriot. 

 

 A seguir, apresenta-se o resultado das avaliações dos itens considerados na 

avaliação de Perfil do Ambiente de Trabalho pelos executivos, clientes e funcionários 

das empresas citadas no ano de 2002. 

 

 As metodologias utilizadas para realização das pesquisas aqui apresentadas, 

encontram-se disponíveis nas publicações referenciadas nesta dissertação, sendo que o 

critério de avaliação deu-se por notas em todos os quesitos que variavam de 0 a 5 

pontos. 

 

 ACCOR ALGAR CAESAR MARRIOT 

Remuneração 
1 4 2 2 

Benefícios 3 4 2 4 

Oportunidade de 

Carreira 

4 5 3 3 

Segurança 3 4 3 4 

Orgulho 3 5 2 4 

Clareza 3 4 3 3 

Camaradagem 3 4 3 4 

Responsabilidade Social 3 4 3 3 

Tabela 5 – Comparativo do Perfil do Ambiente de Trabalho dos Meios de 

Hospedagem em 2002. 



Fonte: EXAME - Melhores Empresas para Você Trabalhar 2002. 

 

 Verifica-se que o Grupo ALGAR destaca-se, juntamente com o Grupo 

Marriot, com as maiores médias nos quesitos avaliados pelas publicações analisadas, 

mostrando, ainda, uma predominância em todos os itens avaliados em relação ao 

Grupo Marriot. 

 

 O gráfico a seguir apresenta o desempenho dos meios de hospedagem 

analisados nessa pesquisa no ano de 2002. 
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Gráfico 1 – Comparativo Ambiente de Trabalho dos Meios de Hospedagem 2002 

Fonte: EXAME - Melhores Empresas para Você Trabalhar 2002. 

 



 A seguir apresenta-se uma retrospectiva histórica das médias das avaliações do 

Grupo ALGAR do período de 1999 a 2003; ressaltando que as avaliações foram 

realizadas pelos funcionários do grupo. 

 

 1999 2000 2001 2002 2003 

Salário 3 3 3 4 3 

Benefícios 3 3 4 4 4 

Desenvolvimento Profissional 4 4 4 5 4 

Orgulho 5 5 5 5 5 

Camaradagem 4 4 5 4 4 

Responsabilidade Social  5 5 4 3 

Tabela 6 – Evolução do Grupo Algar 

Fonte: EXAME - Melhores Empresas para Você Trabalhar 1999 - 2003. 

 O Grupo ALGAR, segundo a tabela apresentada, teve no ano de 2002 um 

melhor desempenho no tocante à sua avaliação; contudo, o Grupo não manteve o 

mesmo desempenho no ano de 2003. 

 

 ALGAR CAESAR MARRIOT* 

Benefícios 4 2 2 

Remuneração 3 3 3 

Ética e Cidadania 3 3 3 

Desenvolvimento Profissional 4 4 3 

Equilíbrio (trabalho e vida 

pessoal) 

3 2 2 

* Somente o empreendimento Renaissance São Paulo. 



Tabela 7 - Comparativo do Perfil das Empresas de Meios de Hospedagem de 2003 

Fonte: EXAME - Melhores Empresas para Você Trabalhar 2003. 

 

 O perfil das empresas hoteleiras, quando comparadas ao conjunto das 

empresas participantes da pesquisa, é baixo uma vez que nenhuma delas apresentou-

se entre as dez primeiras, em um universo de 130 empresas. 

 

 Apesar de o Grupo Algar destacar-se dentre as três empresas hoteleiras com as 

maiores avaliações, verifica-se que a avaliação dos itens Remuneração e Ética e 

Cidadania está equivalente entre as empresas, o que nos apresenta um equilíbrio entre 

a remuneração presente no setor e a percepção de ética e cidadania percebida pelos 

funcionários. Ele destaca-se, ainda, com uma avaliação no tocante aos benefícios, 

sendo superior aos seus pares, e como empresa que promove um maior equilíbrio 

entre o trabalho e a vida pessoal de seus funcionários. 

 

 ALGAR CAESAR MARRIOT* 

Credibilidade 3 4 4 

Responsabilidade  4 3 2 

Imparcialidade 3 3 4 

Orgulho 5 2 2 

Camaradagem 4 2 4 

* Somente o empreendimento Renaissance São Paulo. 

Tabela 8 - Comparativo do Ambiente de Trabalho dos Meios de Hospedagem de 

2003 

Fonte: EXAME - Melhores Empresas para Você Trabalhar 2003. 



 

 No que se refere ao ambiente de trabalho, observa-se um maior equilíbrio 

entre as empresas com pequenas variações entre um item ou outro o que as tornam 

praticamente equivalentes neste quesito. Todavia, uma análise mais generalizada do 

ambiente de trabalho aponta uma superioridade do grupo Algar, seguido pelo Marriot 

e pelo Caesar, respectivamente. 

 

 ALGAR* CAESAR MARRIOT** 

Faturamento Bruto 

(R$) 

104.932.000,00 10.700.000,00 60.600.000,00 

Numero de 

Funcionários 

1.100 211 416 

Numero de Executivos 24 7 36 

% de Homens 66,1 78 70 

% de mulheres 33,9 22 30 

* Dados da Pousada do Rio Quente Resorts, fornecidos por ela mesma. 

** Somente o empreendimento Renaissance São Paulo. 

Tabela 9 - Comparativo da Estrutura Empresarial dos Meios de Hospedagem de 2003 

Fonte: EXAME - Melhores Empresas para Você Trabalhar 2003, com base no ano de 

2002. 

 

 Uma leitura dessa tabela propicia observar uma diferença estrutural que 

merece ser considerada quando são comparadas unidades hoteleiras com empresas 

que possuem um tamanho superior, tanto em número de funcionários quanto em 

rentabilidade financeira. 



 

 1999 2000 2001 2002 2003 

ACCOR 4,33 3,50 3,87 2,87  

ALGAR 3,77 3,75 4,37 4,25 3,6 

CAESAR    2,62 2,8 

MARRIOT    3,37 2,90 

* Somente o empreendimento Renaissance São Paulo. 

Tabela 10 – Comparativo da Avaliação Média dos Meios de Hospedagem 1999 - 

2003 

Fonte: EXAME - Melhores Empresas para Você Trabalhar 1999 - 2003. 

 

 Esta tabela faculta observar que o grupo ACCOR apresenta uma instabilidade 

nos anos em que esteve presente na pesquisa, apresentando momentos extremamente 

positivos, porém seguido de quedas acentuadas em suas avaliações; já o grupo Algar 

destaca-se pela onipresença nos últimos cinco anos de realização da pesquisa, com 

médias acima de 3,5 em todos os anos avaliados, apesar de ter decaído de forma 

considerável no último ano, face o processo de empowerment10 implantado de forma 

incorreta, o que influenciou de forma negativa o grupo, pois foi acompanhado de uma 

reengenharia com um grande número de pessoas sendo desligadas do grupo neste ano, 

deixando os colaboradores com uma impressão negativa das ações tomadas neste 

período. 

 

Os grupos Caesar e Marriot somente participaram da avaliação nos dois 

últimos anos; contudo, apesar de estarem com médias similares no último ano, o 

                                                 
10 Processos administrativos que concebem aos empregados maiores “poderes” para tomada de decisão. 



Caesar apresenta-se em ascendência e o Marriot em descendência, conforme 

verificamos no Gráfico apresentado a seguir. 
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* Somente o empreendimento Renaissance São Paulo. 

Gráfico 2 – Comparativo da Média das Avaliações dos Meios de Hospedagem 1999 – 

2003. 

Fonte: EXAME - Melhores Empresas para Você Trabalhar 1999 - 2003. 

 

 Nesse gráfico, pode-se analisar, de forma mais precisa, a trajetória das 

empresas nos últimos cinco anos de realização da pesquisa, identificando a elevada 

média do Algar, o decréscimo da Accor e do Marriot e a ascendência do Caesar. 

 

 2000 2001 2002 

TOTAL 10 11 11 

TURISMO 2 2 1 

MEIOS DE HOSPEDAGEM 1 1 0 



Tabela 11 – Quantidade de Empresas de Turismo e de Meios de Hospedagens 

considerados Modelo em Cidadania Coorporativa 2000-2002. 

Fonte: EXAME – Guia de Boa Cidadania Coorporativa 2000-2002. 

 

  Somente uma empresa meio de hospedagem esteve presente entre as 10 que 

foram identificadas como modelos pelo “Guia de Boa Cidadania Corporativa” nos 

anos de 2000 e 2001, e nenhuma no ano de 2002. Em pesquisa realizada, identifica-se 

que a empresa hoteleira presente no Guia foi o Grupo Algar. 

 

2.2.7 - Reconhecimento por parte do Mercado, Clientes e Concorrentes 

 

 Pelo desempenho de suas atividades como meio de hospedagem a Pousada do 

Rio Quente Resorts vem, nos últimos anos, destacando-se no aspecto operacional, 

financeiro, administrativo e mercadológico, mais especificamente a partir de 2001, 

com significativo valor no meio recebendo, em função desses destaques, prêmios e 

referências por parte do mercado de clientes e concorrentes. 

 

 A figura apresentada abaixo relaciona alguns dos prêmios recebidos pela 

Pousada do rio Quente Resorts. 
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Figura 4 – Prêmios recebidos pela Pousada do Rio Quente Resorts 

Fonte: CTRQ, 2004 

 

Além dessas premiações, o Grupo Algar foi considerado pela Revista “Valor 

Carreira”, na Categoria acima de 4000 funcionários, a melhor empresa na Gestão de 

Pessoas no Ano de 2003. 

 

 Nesse sentido, o Grupo Algar destaca-se na América Latina como uma das 

100 melhores empresas da região para trabalhar, juntamente com mais 59 empresas 

brasileiras que se destacaram no estudo inédito realizado pela consultoria americana 

Great Place to Work Institute. Esse estudo envolveu empresas de sete países: 

Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Peru, México e Uruguai. 

 



 Observa-se que, de um total de 100 empresas identificadas como melhores 

empresas para trabalhar da América Latina, 6 delas são do setor de turismo e 5 do 

setor de meios de hospedagem, estando presente também os meios de hospedagem 

brasileiros dos Grupos Marriot e Caesar. 

 

2.2.8 – Evolução Econômica e Financeira 

 

 Apresentamos a seguir a evolução do desempenho da ocupação de UH’s na 

Pousada, sendo que os números apresentados são resultados da multiplicação das 

UH’s diárias vezes a quantidade de dias por ano, tendo como base o ano civil de 365 

dias. 
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Gráfico 3  - UH’s Disponíveis e Alugadas Anualmente - 1993 e 2002 (mil) 

Fonte: CTRQ, 2004. 

 



 O gráfico apresenta uma evolução na oferta de UH’s, bem como da ocupação 

delas ao longo dos últimos dez anos. Esta tendência, segundo as pesquisas e os 

administradores do complexo, deve se manter pelos próximos cinco anos alcançando 

1.572 UH’s em 2006. 
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Gráfico 4 – Taxa de Ocupação Anual 1993 a 2002 

Fonte: CTRQ, 2004 

 Verifica-se que a Pousada do Rio Quente Resorts atingiu, na última década, 

uma estabilidade de ocupação na casa dos 70% aproximadamente, o que é 

considerável para o cenário que a hotelaria nacional vive em função dos diversos 

fatores externos que influenciam a demanda turística internacional e doméstica como: 

atentados terroristas, guerras, epidemias, entre outros. 

 

 Apesar deste cenário histórico positivo os gestores da Pousada do Rio Quente 

Resorts sugerem para a próxima década uma taxa de ocupação entre 55% e 56%, face 

inclusive à expansão da oferta de UH’s em quase 100% da oferta atual em no máximo 

quatro anos. 



 

INDICADOR 2001 2002 2003 

Unidades Habitacionais 

Disponíveis* 

255.337 268.433 289.852

Unidades Habitacionais Alugadas* 180.247 199.019 189.967

Número de Hóspedes 551.913 616.260 587.914

Taxa de Ocupação 71% 74% 66%

Número de Visitantes - Parque 261.049 286.542 294.554

Tabela 12 – Indicadores 2001, 2002, 2003. 

Fonte: CTRQ, 2004. 

* Base de cálculo = Quantidade de UH’s dia x dias do ano civil (365). 

 

 Uma leitura desta tabela permite verificar o aumento na disponibilidade de 

unidades habitacionais – UH’s, gradual e constante, devendo atingir no ano de 2006 

um total de 1.572 UH’s, e segundo análises econômicas11, a desaceleração da 

economia explica a queda na taxa de ocupação do ano de 2003, face aos fatores de 

mercado, com previsão de manter-se entre 55% e 65%, pelos próximos dez anos 

segundo o Laudo de Avaliação apresentado. 

 

2.2.9 - Certificações de Mercado 

 

                                                 
11 Relatório da Planner Corretora de Valores S. A., empresa contratada pela Pousada para apresentar, 
em abril de 2004, um Laudo de Avaliação econômico financeiro sobre a Cia. Thermas do Rio Quente. 



 Com vistas a manter-se atualizada e competitiva em relação aos outros resorts 

nacionais e internacionais, a Pousada do Rio Quente Resorts está buscando obter as 

certificações de mercado que atestem seu desempenho perante o mercado; razão por 

que desde o ano de 1992 a Pousada está realizando internamente ações que lhe 

possibilitem alcançar as certificações da série ISO, que foram obtidas ao longo destes 

últimos anos, conforme apresenta a figura a seguir: 

Certificações

ISO 9002:1994 – 28/08/1998

ISO 14001:1996 – 06/09/2001

ISO 9001:2000 – 21/05/2003

Certificações

ISO 9002:1994 – 28/08/1998

ISO 14001:1996 – 06/09/2001

ISO 9001:2000 – 21/05/2003

Figura 5 – Certificações Obtidas. 

Fonte: CTRQ, 2004. 

 

2.2.10 – Ações de Responsabilidade Social Empresarial na Pousada do Rio 

Quente Resorts 

 



 As ações de RSE realizadas pela Pousada que resultam em benefícios 

oferecidos aos seus empregados diretos e indiretos são geridas pelo Centro de 

Resultados Talentos Humanos - CRTH, setor a que está vinculada a Gestão de 

Responsabilidade Social, responsável direto pela coordenação de todas as ações de 

responsabilidade social dentro da Pousada. 

 

 Ressalte-se que os itens apresentados a seguir não obedecem a uma ordem de 

importância ou ocorrência cronológica, mas tão somente à ordem de registro ao longo 

da pesquisa realizada na empresa estudada. As ações foram descritas de forma a 

possibilitar a compreensão de seus pressupostos básicos de operação e da ação 

desenvolvida como suporte para análise posterior.  

 

Optou-se por apresentá-las desta forma uma vez que são vários os 

stakeholders estudados neste trabalho, o que tornaria extremamente complexo e 

questionável correlacionar os itens apresentados a somente um ou outro stakeholder. 

 

a) Creche Comecinho da Vida 

 

 Em parceria com uma creche situada no município de Rio Quente, 

nutricionistas voluntárias desenvolvem projetos de educação alimentar e nutricional 

desde 2002, voltadas para as crianças, educadores e familiares. Assim, além de 

disponibilizar os profissionais a Pousada auxilia, em parceria com o poder público 

municipal, com recursos materiais necessários para a execução das atividades, in 

company e in loco. 

 



 São desenvolvidas atividades tais como: orientação para elaboração e 

planejamento de cardápio para refeição per capita; treinamento sobre ética 

profissional, higiene pessoal, ambiental e alimentar; recepção e armazenamento de 

alimentos e orientação para elaboração de uma cartilha de boa “Prática de 

Manipulação de Alimentos”. 

 

 Com esta ação já foram atendidas mais de 90 crianças e familiares, bem como 

as merendeiras da creche. As famílias recebem orientação sobre como analisar e 

acompanhar o estado nutricional das crianças. 

 

b) Bombeiro Mirim 

 

 Em parceria com o Corpo de Bombeiros de Caldas Novas, escolas municipais 

e  estaduais das cidades de Caldas Novas, Morrinhos e Rio Quente, criou-se um curso 

de formação de Bombeiros Mirins. 

 

O curso propõe uma formação técnica e humanista de bombeiros mirins, tendo 

como disciplinas a educação ambiental, cidadania, responsabilidade social, técnicas 

de primeiros socorros, dentre outras. O curso é oferecido gratuitamente a crianças de 

09 a 14 anos de idade, aos filhos de funcionários e de moradores das comunidades do 

entorno e já formou três turmas na região, contando com mais de 90 bombeiros mirins 

capacitados. 

 

c) Conte Comigo 

 



 É uma parceria entre a Pousada e o Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil – PETI — que já existia nas cidades de Caldas Novas e Morrinhos e atua com 

crianças entre 07 e 14 anos. 

 

 O evento acontece em um dia do mês de novembro, com abertura dos portões 

do Hot Park para as crianças atendidas pelo programa. Toda a arrecadação da 

bilheteria no dia da realização desta atividade é doada ao programa. São oferecidas às 

crianças, no Hot Park, atividades que promovem a EA de forma lúdica, contando com 

a participação da Turma do Cerrado. Já foram atendidas mais de 400 crianças e o 

evento já possibilitou a arrecadação de mais de R$ 20.000,00 que foram doados a 

partir desta ação. 

 

d) Projeto Horizontes 

 

 Em parceria com a Prefeitura Municipal de Rio Quente funcionários da 

Pousada, prestando serviço voluntário, atuam junto à comunidade rio quentense, 

atuando como agentes multiplicadores da EA no município. 

 

Eles prestam serviços de orientação educacional aos cidadãos do município 

nas áreas de português, matemática, atendimento ao cliente, relações humanas, 

marketing pessoal e educação ambiental. 

 

e) Cursos 

 

 A Pousada vem estabelecendo parceria com entidades ambientais, tais como: 

Fundação Estadual do Meio Ambiente — FEMAGO e Parque Estadual da Serra de 



Caldas Novas – PESCAN, para realização de cursos diversos direcionados aos 

funcionários e interessados que já atuam na área. Dentre os cursos realizados, 

relacionados diretamente com o proposto neste trabalho, citam-se: Coleta Seletiva, 

Formação de Condutores Ambientais e Gestores Ambientais. Os cursos são realizados 

periodicamente, conforme disponibilidade de tempo, demanda e prévio agendamento 

com os parceiros. 

 

f) Dia 10 

 

 Em parceria com a Prefeitura Municipal de Rio Quente e por intermédio da 

Secretaria Municipal de Educação a Pousada está desenvolvendo ações sócio-

ambientais para os alunos matriculados no ensino fundamental do município. São 

realizadas diversas ações que visam promover a educação ambiental dos estudantes. 

 

 Dentre as ações, destacam-se as seguintes atividades: palestras com 

colaboradores sobre meio ambiente e assuntos correlacionados, práticas de trilhas 

ecológicas com desenvolvimento de estudo de meio ambiente e oficinas de 

reciclagem de resíduos sólidos. 

 

 Esta ação é realizada no décimo dia útil de cada mês ao longo do período 

letivo municipal, possuindo como lema “Nossa diversão é preservar a natureza”. Nela 

se procura trabalhar com os estudantes, de uma forma lúdica, a compreensão, 

sensibilização e educação sobre o meio ambiente, já tendo atuado com mais de 450 

alunos. 

 



g) Turma do Cerrado 

 

 Grupo de personagens criado no ano de 2001 para a equipe de lazer e 

entretenimento da Pousada para se trabalhar ações mercadológicas, difundindo a 

marca e os conceitos de educação ambiental. Os personagens foram inspirados na 

fauna, folclore e personagens da região das Águas Quentes, especialmente do Bioma 

Cerrado. Eles promovem apresentações e aparições pelo empreendimento e 

participam das ações de EA realizadas, durante as atividades, para os hóspedes e 

também para a comunidade do entorno, principalmente para o público infantil. 

 

Figura 6 – Turma do Cerrado 

Fonte: CTQR, 2003 

 

NOME FANTASIA ORIGEM 

Bola Tatu 

Zira Leopardo 

Lara Arara 

Valente Tamanduá 

Marina Cágado 

Juba Lobo guará 

Bicudo Tucano 



Tube Planeta Terra 

Bia Menina 

Léo Menino 

Acê Piuntuê Índio Caiapó 

Pio Pardo Maritaca e Leopardo 

Quadro 1 – Personagens da Turma do Cerrado 

Fonte: CATH/CTRQ, 2003 

 

h) Semana do Meio Ambiente 

 

 Anualmente, em parceria com as prefeituras da região das Águas Quentes e 

com as escolas destes municípios, funcionários, hóspedes e comunidade realizam no 

mês de junho a Semana do Meio Ambiente. 

 

 O estabelecimento de parceria com órgãos ambientais e regionais, tais como: 

SEBRAE, Associação de Recursos Hídricos do Brasil Central – ARBRAC, 

Associação Mineira das Águas Termais de Goiás – AMAT, possibilita a busca de 

subsídios para o planejamento do desenvolvimento sustentável, bem como elaboração 

de programas de melhoria da qualidade de vida na região das Águas Quentes. 

 

 São realizadas as seguintes atividades, ressaltando a importância do cerrado e 

da riqueza de diversidade local: trilhas e passeios no PESCAN, concursos culturais, 

limpeza do Rio Quente e do Lago Corumbá, plantio de mudas e soltura de alevinos 

nativos da região. 

 

 No ano de 2002, a semana contou com mais de 4000 pessoas participando das 

atividades. No ano de 2003 o evento superou este número, transformando-se a partir 



de então, pelo vulto que possui, no I Festival do Meio Ambiente da Região das Águas 

Quentes. 

 

Figura 7 – Cartaz do I Festival do Meio Ambiente da Região das Águas Quentes 

Fonte: CTQR, 2003 

 

i) Instituto Algar de Responsabilidade Social 

 

Criado em janeiro de 2002 com o objetivo de concentrar, focar e ampliar os 

projetos de cidadania corporativa das empresas do Grupo Algar, o Instituto é formado 

por representantes de todas as empresas do grupo, tendo como representante da 

Pousada a Srta. Fabiana Mendes da Silva. 

 

Com esse objetivo, o grupo inseriu na sua política estratégica princípios de 

responsabilidade social desde a sua gestão no grupo, disseminando de forma 

hierárquica a prática dela, reforçando a sua aplicabilidade por meio de sua missão e 

visão. 

 



j) Sistema de Gestão 

 

 O sistema de estrutura organizacional adotado pela empresa, há 

aproximadamente dez anos, é o de rede e Centro de Resultados, partindo do princípio 

de que cada Centro é gerido como uma micro empresa e deve apresentar resultados 

como tal. 

 

 Desta maneira, promove a participação efetiva dos empregados na gestão da 

empresa, de forma transparente e clara e com forte fluxo de informações, através de 

complexo sistema de Tecnologia de Informação implantado, o que possibilita um 

controle em tempo real do fluxo de informação entre os setores; com efetiva 

participação nas receitas e na gestão dos recursos financeiros previstos em orçamento, 

de acordo com a produtividade de cada centro e no escopo total da empresa, na forma 

de remuneração variável. 

 

k) Benefícios Financeiros 

 

 Os benefícios concedidos pela Cia Thermas do Rio Quente aos seus 

empregados diretos, legalmente registrados, e dependentes são apresentados 

independentemente de período de carência para as pessoas registradas na empresa e 

são aplicados a todos os cargos indistintamente. 

 

 Os benefícios de ordem financeira são creditados na folha de pagamento do 

colaborador no mês subseqüente ao da solicitação e conseqüente aprovação, após 

checagem da veracidade das informações. 



 

 Através de atividade realizada para socializar o novo empregado, recém 

admitido pela empresa, denominada “Integração”  há uma divulgação dos benefícios, 

além de outras observações de ordem geral como, por exemplo, seus direitos e 

deveres e a própria história da empresa, sua evolução, políticas, visão, missão, bem 

como os setores organizacionais. 

 

l) Aniversariante do Mês 

 

 Todo empregado pode, no dia de seu aniversário, visitar a Pousada do Rio 

Quente Resorts sem ônus para si, podendo também estar acompanhado de 

convidados, que terão direito a descontos na compra do ingresso. O aniversariante 

ganha também uma lembrança da empresa, sendo esta, na maioria das vezes, um 

produto personalizado (camiseta, boné, bolsa) comercializado nas lojas da empresa. 

 

m) Auxílio Babá 

 

 Destina-se aos empregados que possuam filhos que necessitem do serviço de 

babá, nesse caso, terão auxílio financeiro no valor de R$ 88,00 (valor referência em 

julho de 2003) para custeio deste serviço, por criança. O valor limita-se ao máximo de 

dois filhos por família, sendo que os recibos deverão ser encaminhados pelas famílias 

ao departamento de Talentos Humanos, responsável pela gestão dos benefícios. 

 

n) Auxílio Funeral 

 



 A família e/ou dependentes do empregado que tenha no mínimo 06 (seis) 

meses contínuos de registro, terão direito a receber, caso ele faleça, a título de 

indenização, em uma única parcela o valor de R$ 594,00 (valor referência em julho de 

2003). O beneficio será aplicado a qualquer caso de falecimento, indiferentemente das 

condições que levaram o empregado a óbito, sendo dentro da empresa ou não. 

 

o) Credialgar 

 

 O Grupo Algar possui uma Cooperativa de Crédito Mútuo disponibilizada a 

todos os empregados diretos das empresas do grupo que tenham passado pelo período 

de experiência. Dentre os serviços disponibilizados pela cooperativa, os que possuem 

direcionamento, realizado pelo CRTH, aos colaboradores da Pousada estão: 

possibilidade de ele ser utilizado como um título de capitalização e/ou obtenção de 

empréstimos. 

 

p) Fundo Integrativo 

 

 Os empregados diretos podem solicitar, para si e seus dependentes, o fundo 

integrativo, complemento do plano hospitalar, que visa atender às necessidades não 

cobertas pelo convênio de assistência médica existente na empresa. Este benefício é 

direcionado aos dependentes previstos legalmente, possuindo uma carência de uso de 

três meses, sendo descontado 1% do salário-base do empregado. 

 

q) Grêmio Esportivo e Social da Pousada - GESPO 

 



 O Grêmio Esportivo e Social da Pousada – GESPO é uma entidade formada 

pelos empregados e utilizada para realização de eventos sociais dos moradores da 

vila. Está situada na Vila dos Casados: vila formada por residências disponibilizadas 

aos empregados para sua moradia. O GESPO destina-se a todos os empregados, 

moradores ou não dos alojamentos e vilas disponibilizadas para tal. 

 

r) KIT BABY 

 

 É destinado, a título de auxílio financeiro, a todos os empregados que venham 

a ter um filho, devendo ser solicitado pelo funcionário no prazo máximo de até 30 

dias após o nascimento, mediante cópia da certidão de nascimento da criança,. 

 

s) Newklin 

 

 Newklin é um programa de saúde local que abrange os municípios 

circundantes da Pousada que são: Rio Quente (município sede), Caldas Novas e 

Morrinhos, sendo aberto a todos os colaboradores, não possuindo limites de 

acréscimo de dependentes. Este programa regional de saúde possui cobertura de 

consulta inicial sobre as seguintes áreas: odontologia, endodontia, periodontia, 

restaurações, radiologia periapical e ortodontia. 

 

t) Prêmio Casamento 

 

 É destinado, a título de auxílio financeiro, a todos os empregados que casam, 

desde que a pessoa seja funcionária e solicite, anexando a cópia da certidão de 



casamento, no prazo máximo de até 30 dias após o casamento. Além da licença 

prevista por lei, tal beneficio é atribuído a cada colaborador, mesmo sendo os dois 

funcionários da empresa, pois é um beneficio para cada colaborador. 

 

u) Reembolso Creche 

 

 Todos os colaboradores, mães ou pais, com guarda judicial dos filhos com 

idade máxima de 06 (seis) anos e 11(onze) meses, terão direito a receber um auxílio 

financeiro. O empregado recebe o auxílio creche além dos benefícios previstos em lei 

para os empregados que possuam dependentes. 

 

v) Seguro de Vida 

 

 Todo empregado, no ato de sua admissão, passa a ser segurado pela empresa 

de seguros AGF Brasil – Allianz Group, com as seguintes coberturas: morte natural 

ou acidental; invalidez por doença ou acidente, dentro do local de trabalho ou não, 

sendo em serviço ou não. Este seguro é custeado pela Pousada, sem transmissão de 

ônus ao empregado, não excluindo o seguro do INSS previsto em lei. 

 

w) Talento Pousada Jovem 

 

 É um programa que contribui para a formação educacional dos empregados e 

de seus filhos, através do reconhecimento material e financeiro daqueles que estejam 

cursando o 1º e 2º Grau e que se destacam durante o ano letivo. 

 



 Os alunos que obtiverem média igual ou superior a 9,0 (nove), 

desconsiderando as disciplinas de Educação Física, Educação Moral e Cívica, 

Educação Artística e Religião, recebem reembolso dos materiais escolares no 1º 

semestre e dos uniformes no 2º, além do valor de R$ 100,00 no início do ano. 

 

x) UNIMED 

 

 Todo empregado tem direito a filiar-se a este plano de saúde que pode ser 

estendido a todos os dependentes diretos e indiretos previstos em lei, com cobertura 

prioritária nas cidades de Rio Quente, Caldas Novas, Morrinhos e Uberlândia. O 

empregado, depois de informado sobre o plano, opta por adquiri-lo ou não no 

momento que assim desejar. Há um desconto previsto conforme tabela da empresa 

para cada faixa de plano adquirido. 

 

y) UNIODONTO 

 

 Todo empregado tem direito a filiar-se a este plano de saúde odontológica, que 

pode ser estendido a todos os dependentes diretos e indiretos previstos em lei, com 

cobertura nacional. O empregado, depois de informado sobre o plano, opta por 

adquiri-lo ou não no momento que assim desejar. Há um desconto previsto conforme 

tabela da empresa para cada faixa de plano adquirido. 

 

z) Código de Ética 

 



 No final do ano de 2002, na Convenção Anual da Pousada, foi implementado 

o Código de Ética e Manual de Boa Conduta. O Código é fundamentado nos 

princípios de confiança, integridade, privacidade, lealdade e pelo contínuo respeito e 

valorização do ser humano e amadurecimento ético das relações entre a Pousada e as 

partes envolvidas. 

 

 Os documentos foram elaborados por um comitê através do desenvolvimento 

de workshops internos específicos para este fim, entre as partes envolvidas na gestão 

da Pousada, tanto interna quanto externa.   

 

2.2.11 - Indicadores de Desempenho da Empresa para com os Stakeholders 

 

 Foram analisados diversos indicadores de desempenho que possam refletir a 

efetiva implantação da RSE na Pousada do Rio Quente Resorts, ressaltando que esses 

indicadores possibilitam o acompanhamento histórico bem como a comparação entre 

empresas, o que facultaria uma mercadologia mais específica caso seja necessário.   

 

 Os indicadores serão apresentados em ordem de identificação na pesquisa, não 

evidenciando valor de importância ou de precedência para fins de análise. 

 

a) Indicador de Satisfação da Comunidade 

 Em pesquisa realizada no ano de 2002 com os empregados residentes no 

município de Rio Quente em relação à importância da Pousada para o município e em 

relação aos benefícios, obteve-se uma aprovação por parte de 91,1% dos 



entrevistados, salientando que 60% dos empregados são residentes do município de 

Rio Quente. 

 

ráfico 5 – Satisfação da Comunidade de Rio Quente 

) Indicador de Satisfação dos Acionistas 

O indicador de gestão utilizado pelos meios de hospedagem na atualidade é o 
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Fonte: CTRQ, 2002. 

 

b

 

A - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, isto é, 

lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortização e mede o desempenho dos 

ativos operacionais, avaliando-se a capacidade de geração de recursos próprios a cada 

período de referência. 
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Gráfico 6 – EBTIDA 1999 – 2004 

Fonte: CTRQ, 2003 

 

Os valores estão impressos em (R$ mil) o que nos apresenta uma média de 

EBTIDA de R$ 9,5 milhões de reais. 

 

b) Indicador de Satisfação dos Associados 

 

 É o resultado da pesquisa de satisfação realizada com os empregados diretos e 

terceirizados da Pousada sobre a satisfação em relação à empresa empregadora e/ou 

contratada. 
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Gráfico 7 – Indicador de Satisfação dos Associados 

Fonte: CTRQ, 2003 

 

Verifica-se uma média constante da satisfação dos associados – empregados 

diretos e terceirizados – em relação ao empregador ou contratantes, na casa dos 72% 

de satisfação em um universo de mais de 1.500 associados. 

 

 

c) Indicador de Satisfação dos Hóspedes 

 

 Entende-se aqui como sendo o resultado da tabulação dos Guest Comments, ou 

seja, os formulários de avaliação da satisfação dos hóspedes acerca dos quesitos 

Atendimento e Produto, disponibilizados em todas as UH’s da Pousada. 

 



 Para fins desta análise, foram apresentados somente os resultados do item 

Ótimo uma vez que este foi  predominante, verificado até pela proporcionalidade. 
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Gráfico 8 – Avaliação dos Hóspedes 1999 - 2003 

Fonte: CTQR, 2004 

 

 Nos dois quesitos apresentados a média de satisfação é constante em ambos, 

com mínimas alternâncias em relação ao ano anterior, sendo que a avaliação sobre o 

quesito Atendimento apresenta resultados com média de 10% de satisfação acima da 

satisfação sobre o quesito Produto. 

 

 O próximo Gráfico apresenta a porcentagem da qualidade percebida pelo 

cliente em relação aos seguintes pontos analisados: Taxa de Fidelidade, Atendimento 



às Expectativas, Intenção de Retorno e Indicação do Resort a outras Pessoas. São 

pesquisas realizadas no ano de 2002. 

 

 O quesito Fidelidade teve uma margem de aprovação de 52%, o que significa 

dizer que, das pessoas que visitaram a Pousada no ano de 2002, 52% destes hóspedes 

têm um sentimento de fidelidade para com o resort. 
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Gráfico 9 – Qualidade percebida pelo Cliente 

Fonte: CTRQ, 2003. 

 

 No tocante à superação das expectativas, retornar ao resort e indicá-lo a outras 

pessoas, a média de aceitação dos hóspedes está na casa dos 95%, o que é 

extremamente significativo para uma empresa. 

 



 As informações sobre o processo de gestão da responsabilidade social 

empresarial na Pousada do Rio Quente Resorts, a sua análise em relação ao mercado 

de atuação, suas respectivas ações práticas que envolvem os stakeholders e os 

indicadores apresentados em relação à satisfação das partes envolvidas, são resultados 

da pesquisa realizada nos anos de 2003 e 2004 e baseadas na experiência profissional 

do pesquisador nesta empresa, bem como da sua percepção nas observações e 

entrevistas realizadas com as partes envolvidas durante o período da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III – REFLEXÕES SOBRE OS DADOS OBTIDOS 

 

 Procura-se refletir aqui sobre a possibilidade das ações de responsabilidade 

social empresarial serem consideradas como um elemento ou forma contemporânea 

de hospitalidade comercial em organizações comerciais de receptivo turístico, aquelas 

do tipo meios de hospedagem, mais especificamente resorts, conforme explicitamos 

na introdução desse trabalho. 

 

 Procura-se, por meio do caso da Pousada do Rio Quente Resorts e das suas 

efetivas ações, estabelecer uma possível correlação entre elas como sendo prováveis 

práticas de hospitalidade comercial. 

 

 Teoricamente, os princípios da prática de ações socialmente responsáveis e da 

hospitalidade comercial são coincidentes em fundamentação, conforme apresentado 

no Capítulo – I desta Dissertação, levando-se em conta a discussão sobre a efetividade 

da implantação delas de forma consistente em uma organização com fins no lucro. 

 

 Compreende-se que, se por um lado as organizações existem em razão da 

busca por esforços que promovam um desenvolvimento dos recursos investidos, por 

outro deve-se considerar que o recurso financeiro é apenas um dos recursos a serem 

desenvolvidos juntamente com os naturais, operacionais, materiais e humanos. 

 

 Assim sendo, dar prioridade ao desenvolvimento de um recurso em detrimento 

dos outros é ingeri-los de forma consciente. Na atualidade, as organizações estão 



sugerindo a gestão ampla e sistêmica dos recursos que se relacionem com ela de 

forma a estruturar uma gestão sólida e consistente. 

 

 Nesta acepção, esta forma de pensar provoca uma abertura nas organizações 

para analisar como se dão as suas relações com todas as partes envolvidas em seu 

funcionamento e a influência no resultado. 

 

 Implantar uma ação socialmente responsável é semelhante a efetuar um 

trabalho de forma hospitaleira em um ambiente comercial. Pode-se afirmar que, 

conceitualmente, as duas ações têm como princípios: 1) a preocupação com o outro 

envolvido na relação e 2) se a atividade a ser desenvolvida não será prejudicial para 

ele, indo além com o desenvolvimento de ações que priorizem a melhoria do 

relacionamento entre as partes envolvidas. 

 

 Outro ponto característico que se pode discutir é o fato de que a prática de 

ação socialmente responsável pressupõe que a parte que a realiza é consciente dos 

objetivos e da prática. Assim sendo, conseqüentemente, é uma parte socialmente 

responsável que realiza uma ação para outra. 

 

 Verifica-se pela diversidade de ações sociais realizadas que existem aquelas 

que envolvem diversas partes realizando ações para outras variadas partes envolvidas, 

em momentos distintos e variados e, necessariamente, não na mesma relação de 

contrapartida, o que não evidencia uma resposta direta para uma ação direta, mas tão 

somente conforme a necessidade das partes envolvidas, tanto em realizar quanto em 

receber. 



 

 Constata-se, ainda, pelas pesquisas, que os praticantes de ações socialmente 

responsáveis têm um retorno implícito na prática da ação social que dificulta a sua 

avaliação direta, mas que reflete nas suas práticas diárias, como pessoa e como 

profissional. 

 

Discutir nas organizações as ações de responsabilidade social empresarial, a 

maneira como elas vêm ocorrendo na atualidade e as mudanças que elas promovem, 

no aspecto comportamental dos empregados, é resultado de um processo educativo 

desenvolvido juntamente com eles. 

 

Esta educação corporativa promovida visa, como fim maior, a produtividade 

da empresa, possuindo como “efeitos colaterais” influências positivas na qualificação 

constante dos empregados, principalmente para sua formação humana, 

proporcionando situações em que estes se coloquem à disposição do outro de forma 

sincera e voluntária. 

 

 Responsabilidade social empresarial embora seja uma proposta divulgada 

como resultado de uma ação empresarial é, na verdade, o resultado da ação do 

indivíduo na empresa em todas as suas relações, para com todas as partes envolvidas, 

em todos os momentos e de diferentes formas. 

 

Dessa maneira, quando se pensa nas relações possíveis promovidas pelas 

partes envolvidas de uma organização, não se pode ser simplista como alguns autores 

na área de RSE ou de HC, quando apresentam as relações somente sob o espectro 



capitalista, ou seja, entre empregado e cliente externo — o consumidor; mas sim 

contemplar, na discussão e na prática, todas as relações possíveis entre todas as partes 

envolvidas em uma organização comercial. 

 

 O aumento da preocupação com as relações ocorridas em todos os níveis e 

direções de uma organização possibilita uma melhoria do clima organizacional, o que, 

por sua vez, apresenta conseqüências extremamente salutares ao desenvolvimento das 

relações na e para a organização. 

 

 As ações de responsabilidade social empresarial, realizadas entre as partes 

envolvidas, são elementos de um complexo sistema que contribuirá para a formação 

de uma empresa socialmente responsável, ressaltando que as ações são partes 

integrantes do processo para desenvolver uma empresa com responsabilidade social. 

Esta forma de ver as relações de uma organização de forma integrada e única é 

apresentada por alguns autores da área como Beni (1997), como planejamento sob a 

visão sistêmica do negócio. 

 

 Sob este prisma, corrobora-se o que é apresentado por diversos pesquisadores, 

quando afirmam que esta visão sistêmica é condição sine qua non para a ocorrência 

de responsabilidade social empresarial, uma vez que a RSE da organização é soma 

das ações de RSE de suas partes integradoras. 

 

 Esta forma de analisar os negócios de uma organização possibilita a 

compreensão de forma clara e precisa das possíveis conseqüências no seu 

desenvolvimento, oriundas das relações inter e extra organização. 



 

 Em “A Lealdade como filosofia”, Federick F Reichheld, em 2003, discute que 

a nova abordagem de lealdade, como fator essencial para o sucesso em organizações 

comerciais, deveria ser pautada fundamentalmente no relacionamento, a longo prazo, 

entre as partes envolvidas nas relações comerciais. Afirma, ainda, que são as partes 

envolvidas, como as apresentadas por autores como Grajew (2003) — empregados, 

cliente externos, acionistas, entre outros — que fundamentam a prática da gestão 

sistêmica como base para a sustentabilidade como afirmado por Beni (1997). 

 

 As ações de RSE devem ser compreendidas de forma clara e objetiva, com a 

consciência de sua necessidade e de sua importância para o processo de mudança de 

cultura para a empresa e para as respectivas partes envolvidas em suas relações. 

Devem, ainda, ser simples, pessoais e profissionais, e passíveis de serem estendidas 

ao dia-a-dia do indivíduo de forma a fazer parte da sua rotina diária como se fosse 

algo inato a ele. 

 

 É nesta acepção que cada parte envolvida e cada ação realizada contribui para 

a efetivação da política de responsabilidade social empresarial a ser internalizada por 

todos os envolvidos em todas as suas relações de forma a se tornarem parte integrante 

e indispensável da organização, voluntária e naturalmente. 

 

 Mesmo que o móbil do envolvimento dos stakeholders para atingir tal objetivo 

de forma perene e sustentável sejam razões de ordem financeira, uma vez que seu 

interesse é permanecer com a obtenção desses resultados pelo máximo de tempo, a 

preocupação com as relações tem sido uma parte significativa para manutenção deste 



status quo. Ferramentas são criadas para avaliar e certificar a manutenção desta 

situação de forma a aferir ao mercado a efetiva conquista deste posicionamento 

perante o mercado.  

 

 Segundo as pesquisas realizadas, o que define o valor ou a importância da 

ação de responsabilidade social empresarial para as partes envolvidas não é a 

quantidade de certificações, mas a real necessidade da prática das mesmas em relação 

às condições sócio-econômicas da localidade onde está inserida. 

 

 A diversidade de tipos e de formas distintas para utilizar estas ferramentas 

contribui antagonicamente aos seus propósitos, uma vez que a quantidade, muitas 

vezes, significa ausência de metodologia única e confiável, ausência de critério 

unilateral e aplicável a diversas organizações, falta de padronização na avaliação e 

aferição das ações efetivamente implantadas. 

 

 Tais pontos suscitam questionamentos, não em relação às ações efetivamente 

implantadas, mas em relação às formas de apresentá-las ao mercado, uma vez que os 

resultados efetivos são extremamente complexos de serem avaliados pelas pessoas em 

geral que estão distantes do local onde efetivamente as ações são realizadas. 

 

 Lembramos também que qualquer uma das partes envolvidas em um 

relacionamento, oriundo de trocas comerciais em relação a uma dada organização, 

pode realizar ações de responsabilidade social empresarial para qualquer uma das 

outras partes envolvidas no processo, uma vez que a relação entre elas é sistêmica. 

 



 Os gestores e estudiosos da área de administração, como Drucker (2002), já 

identificaram que, sob uma visão sistemática, a influência das ações de 

responsabilidade social empresarial têm como conseqüência a melhoria da 

produtividade em função de um desenvolvimento integrado, não somente dos recursos 

operacionais, materiais e, fundamentalmente, humanos, mas também financeiros. 

 

 As ações de responsabilidade social empresarial, como conseqüência da 

preocupação com as relações entre as partes envolvidas promovem alterações que 

otimizam os recursos envolvidos em todos os processos, uma vez que a preocupação 

com o uso e as relações ocorridas passa a ser obrigação de todos. 

 

Um consumidor esclarecido sobre a organização e as atividades que a empresa 

desenvolve interna e externamente tem propensão a refletir sobre a relação que 

desenvolve com ela e, conseqüentemente, com os representantes desta organização, 

ou seja, os empregados que efetivamente relacionam-se com os clientes. Por 

conseguinte, um consumidor consciente da sua condição de ser humano e das suas 

necessidades enquanto tal realiza de forma responsável suas relações em todas as suas 

instâncias e com todas as partes envolvidas em suas trocas comerciais. 

 

 A prática de responsabilidade social em resorts, como é o caso da Pousada do 

Rio Quente Resorts, possibilita à organização a oferta de experiências diferenciadas 

uma vez que as partes envolvidas estão solidárias na prática de ações que contribuam 

para a efetivação de relacionamentos mais voluntários e espontâneos nos serviços 

compartilhados entre estas partes. 

 



 Tais práticas em resorts, como discutido nesse estudo, possibilitam uma 

ampliação da relação do empreendimento com o local onde ele está inserido e a 

comunidade do entorno de forma mais efetiva e perene, contribuindo, dessa forma, 

para que o resort assuma valores e características da comunidade local, com ações 

efetivamente sustentáveis. 

 

 Como apresentado no Fórum Universitário Pearson, organizado pelo 

Conselho Regional de Administração do Estado de São Paulo, em 2003, voltado a 

administradores atuais e futuros, um ser humano deve fazer bem para um outro ser 

humano, uma vez que ele – o homem – é o beneficiário direto e indireto de suas 

próprias ações. 

 

 A forma de gestão integrada desenvolvida há vários anos na Pousada do Rio 

Quente Resorts é um vetor fundamental para a efetiva implantação de ações de RSE, 

visto que muitas ações propostas pela filosofia de RSE já eram adotadas na gestão da 

empresa. 

 

Um fator de destaque nas ações propostas pela Pousada do Rio Quente Resorts 

como forma de minimizar o baixo grau de formação em educação básica dos cidadãos 

da região e promover uma efetiva inclusão social é a busca contínua por qualificação 

de membros da comunidade, inclusive de pessoas portadoras de necessidades 

especiais, para futura atuação nas diversas áreas do setor de meios de hospedagem e 

não somente dos empregados atuais e terceirizados. 

 



A formação continuada é discutida por WADA (2003,p. 67), quando a autora  

coloca-a como uma necessidade a ser atendida pelos meios de hospedagem, 

principalmente porque as regiões onde se encontram os resorts geralmente são 

localidades carentes de mão-de-obra qualificada. 

 

 Conforme Drucker (2002), quando a cultura da RSE está internalizada na 

organização, como no Grupo Algar gestor da Pousada, isto possibilita uma discussão 

mais ampla e consistente sobre o tema em todas as esferas da empresa, uma vez que 

faz parte do seu planejamento estratégico esse tipo de premissa, sendo praticada 

inclusive pelo seu corpo diretivo.  

 

 Essas premissas — ações como a valorização da mão-de-obra local com a 

constante qualificação dela — quando inseridas no planejamento estratégico da 

organização são elementos presentes na política da empresa. Tal fator a leva a ter uma 

porcentagem elevada de empregados locais, resultando na boa aceitação da 

comunidade onde está inserida, com alto indicador de aceitabilidade por parte dos 

moradores, acima de 75%. 

 

 O clima organizacional identificado na Pousada do Rio Quente Resorts, 

proporcionado em sua totalidade pelas mudanças de práticas sugeridas pela 

implantação de uma gestão integrada e socialmente responsável, contribui para que as 

partes envolvidas ajam de forma espontânea e humana em suas relações comerciais, 

resultando na satisfação dos seus respectivos stakeholders. De acordo com a pesquisa, 

os indicadores de satisfação apresentam uma elevada porcentagem de partes 

envolvidas satisfeitas com o nível de qualidade de suas relações. 



 

 As práticas de RSE apresentadas pela Pousada vêm contribuindo ao longo dos 

anos para promover uma integração entre as partes envolvidas, influenciando nos 

resultados positivos identificados para a empresa; contudo, faz dela um refém de suas 

ações, pois quando todos participam direta ou indiretamente da gestão da organização, 

todos são conscientes das potencialidades empresariais do resort. 

 

 As ações de responsabilidade social empresarial que ocorrem entre as partes 

envolvidas nas relações em uma organização comercial são resultados de ações dos 

seres humanos que nela atuam. Isto posto, qualquer ação de RSE que seja efetuada, 

executada pela organização atingirá direta e indiretamente os seres humanos que ali 

atuam. 

 

 As ações de RSE, por suas características — espontânea, educativa, solidária – 

voluntária — proporcionam aos praticantes mudanças de hábitos, de rituais e de 

valores, razão que torna os partícipes envolvidos propensos a mudarem de atitude. 

 

 Essas pequenas mudanças contribuem não somente para a transformação dos 

indivíduos envolvidos, mas em conjunto com as ações de RSE da empresa – figura 

jurídica – respeitando as leis e as questões ambientais, incentivando práticas de 

trabalho mais humanas, valorizando o ser humano, inclusive no aspecto financeiro e 

proporcionando auxílio aos empregados e familiares, proporcionam um ambiente de 

trabalho diferenciado, isto é, mais adequado a melhores práticas de relações sociais 

entre as partes envolvidas, pois torna-se um ambiente de trabalho mais “saudável”. 

 



 As relações sociais identificadas em organizações comerciais e, 

principalmente, em estabelecimentos como resorts, que têm por característica receber 

visitantes, pessoas de outros lugares, são permeadas de momentos propícios às 

práticas de RSE que, muitas vezes, se tornam similares a ações consideradas por 

pesquisadores da área como ações de hospitalidade comercial. 

 

 O fato de haver mudanças nas relações entre as partes envolvidas em uma 

organização comercial demonstra, nelas e para as partes envolvidas, que está havendo 

uma preocupação com o outro em todos os níveis. Este elemento novo que permeia as 

relações comerciais, quando internalizado e praticado pelos indivíduos de forma 

constante e voluntária, é visto como uma ação não mais dos indivíduos, mas da 

organização, uma vez que passa a fazer parte da sua cultura de práticas internas. 

 

 Uma ação socialmente responsável e, conseqüentemente, hospitaleira parte do 

pressuposto de que o sujeito da ação possui, internalizada em suas atitudes 

profissionais e pessoais, uma filosofia de vida que o orienta a praticar atitudes quase 

que involuntariamente com essas características. 

 

 Essas alterações nas relações entre as partes envolvidas refletem o apresentado 

por Mauss (1950) quando ele argumenta sobre a necessidade presente na troca, no 

sentido antropológico, identificado nas relações entre seres humanos, confirmado por 

Caille (2002) e identificado em vários povos e épocas (UNESCO, 1990). 

 



Na atualidade, autores (WADA, 2003, p.70) questionam se podemos 

considerar a RSE como atributo humano que promove a alteridade das partes 

envolvidas e a busca pelo conhecimento sobre o outro. 

 

As ações de responsabilidade social empresarial não apresentam como causa 

direta e proporcional a prática de ações hospitaleiras; contudo, elas criam ambientes 

favoráveis ao trabalho nos quais as relações se dêem de forma mais hospitaleira.  

 

Ressalta-se, ainda, que a prática da hospitalidade pressupõe haver uma 

reciprocidade de ações no relacionamento, ou seja, a alteridade deve vir de ambas as 

partes envolvidas no relacionamento. 

 

Todas as partes envolvidas em um relacionamento têm a sua parcela de 

responsabilidade que responde pelo desenvolvimento ou não das relações que 

ocorrem dentro de uma organização, contribuindo de forma solidária para o sucesso 

da mesma. Desta feita, elas devem estar cientes de sua parcela no processo de forma a 

contribuir efetivamente para a consolidação das práticas de RSE, bem como da 

melhoria do ambiente tornando-o propício à pratica da HC. 

 

MOESCH (2003) alerta de forma acentuada para uma discussão sobre a 

necessidade do elemento humano em meios de hospedagem, a ausência de práticas 

humanistas e a necessidade de humanização das atividades prestadas por resorts, 

principalmente pelo contexto no qual se inserem na atual realidade brasileira. 

 



 As partes envolvidas nos relacionamentos comerciais de uma organização 

devem compreender que são elementos de um processo solidário, razão pela qual 

devem respeitar as particularidades culturais e naturais do local onde estão inseridos, 

até por serem parte de um processo maior que ocorre nesse determinado local. 

 

 A prática de ações hospitaleiras em ambientes comerciais é propensa a ocorrer 

quando resultado de relacionamentos individuais genuínos, com origem na prática 

diária de ações voluntárias. O contato com o outro, as formas de expressar-se, a 

relação da dádiva para com a alteridade deve estar presente nas relações entre os seres 

humanos durante qualquer deslocamento, para dentro ou fora do seu entorno habitual. 

 

 As práticas de hospitalidade comercial em organizações comerciais são objeto 

de recentes estudos no Brasil, inclusive de resorts, o que dificulta muito a análise 

realizada pela carência de dados sobre essa temática. Assim sendo, mais pesquisas e 

estudos específicos sobre hospitalidade comercial fazem-se extremamente urgentes, 

visto que a própria definição da sua real e efetiva prática suscita dúvidas. Neste 

sentido, discussões como a proposta nesta Dissertação dão seqüência aos estudos 

apresentados por Conrad Lashley na Inglaterra e Luiz Octávio Camargo, Elizabeth 

Wada, Wladmir Amâncio de Abreu, Célia Dias, Gilberto Gidra, dentre outros, no 

Brasil.  

 

 Quando as empresas começam a se preocupar com as relações, mesmo que o 

móbil seja o resultado financeiro, iniciam um processo de gestão sistêmica das partes 

envolvidas e dos relacionamentos que elas – figura jurídica – têm com tais partes. 

 



 As pessoas envolvidas nos processos de troca que ocorrem em uma 

organização aprendem a ser responsáveis com o outro em virtude da necessidade 

profissional, o que, por conseqüência, torna-as preocupadas com a relação em si e 

com a manutenção da mesma. 

 

Às vezes um empregado tem dificuldade para expressar-se em suas relações 

com o outro, seja por valores e/ou características que não tenha recebido ou adquirido, 

não por não desejar fazê-lo, mas pelo simples fato de não saber efetivamente como 

realizá-la e por não encontrar eco para sua ação no empreendimento onde atua. 

 

 A cultura de um povo é reflexo das suas atitudes e do seu modo de vida e é ela 

que influencia acentuadamente, de forma individual e coletiva, suas ações. Agir de 

forma hospitaleira ou não é o resultado não somente da inter-relação das atitudes 

individuais do ser humano, mas também de influências comportamentais coletivas 

que provocam atitudes involuntárias do ser humano nas suas atividades diárias, tanto 

pessoais quanto profissionais. 

 

 Especificamente sobre o caso analisado nesta pesquisa, identifica-se de forma 

particular alguns elementos que merecem destaque por sua amplitude no contexto 

aqui discutido.  

 

Constatou-se que a empresa analisada preocupa-se com a localidade e 

promove significativa absorção da mão-de-obra local, realizando ações de RSE com e 

para ela, respeitando as necessidades e particularidades das comunidades do entorno. 

 



 Ela é considerada pelos concorrentes como uma empresa referenciada no setor 

de hotelaria pela forma como vem sendo gerida nos últimos anos, com obtenção de 

significativos resultados operacionais e financeiros, em nível de mercado nacional e 

internacional e, mais recentemente, pelas conquistas na área de qualidade – 

certificações alcançadas – e na área de responsabilidade social empresarial – 

reconhecimentos em publicações e pesquisas especializadas. 

 

 Observou-se que, no tocante às práticas de responsabilidade social 

empresarial, se destaca a diversidade de ações executadas e a amplitude de 

envolvimento e participação dos stakeholders, como agentes participantes e 

beneficiários das ações, o que reflete o alto índice dos resultados alcançados nas 

diversas formas de avaliação realizadas e por diversas entidades, o que corrobora a 

prática das ações e a aceitação delas pelas partes envolvidas nas relações com o 

resort. 

 

Verificou-se que, se por um lado alguns benefícios apresentam-se como 

extensões de exigências legais: auxílio-creche, plano de saúde, por outro, benefícios 

como o auxílio funeral e o prêmio casamento oferecidos pela empresa  fazem com que 

ela tenha, perante os empregados, diferenciais no tocante à oferta de benefícios em 

relação aos outros resorts, proporcionando em nível de mercado maior possibilidade 

de atração e retenção de profissionais comprometidos com a empresa e com as ações 

nela desenvolvidas. 

  

 Tal diversidade de ações de responsabilidade social realizadas no 

resort e pelos stakeholders demonstra a disponibilidade destes para organização, 



articulação e participação em ações para as quais não foram contratados, mas que 

voluntariamente se dispuseram a realizar. Por conseguinte, os stakeholders se 

preocupam com a manutenção das condições para continuidade das ações, uma vez 

que compreendem a necessidade e a importância delas para as partes envolvidas nas 

relações e, apesar de não terem conhecimento dos conceitos aqui discutidos sobre 

hospitalidade comercial, identificam-se com a essência delas por meio das ações 

realizadas em suas relações no resost. 

 

Diante do contexto apresentado no decorrer da pesquisa, é possível constatar o 

reflexo dessas ações no mercado consumidor direto – hóspedes e visitantes – 

mensurados pelo índice de satisfação e de retorno alcançado através do aumento anual 

das taxas de ocupação, gerando também, como conseqüência, um excelente resultado 

financeiro.  

 

Lentamente o sistema capitalista de produção está aprendendo que para a sua 

própria sobrevivência deve zelar pela qualidade de vida das pessoas que empregam e 

para as quais trabalham, mantendo uma harmonia que permita a evolução dos 

negócios de forma satisfatória e menos predatória. 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No percurso feito até aqui, procurou-se evidenciar que responsabilidade social 

empresarial estaria tornando as estruturas organizacionais comerciais mais 

hospitaleiras à medida que gradativamente desvia-se o foco para as partes envolvidas 

no processo, tendo o lucro e a satisfação dos stakeholders como conseqüência do 

processo.  

 

 Faz-se necessário o incremento de práticas socialmente responsáveis em 

resorts, tendo em vista não somente a melhoria das condições ambientais para a 

prática da hospitalidade, mas também a melhoria que as mudanças provocam nos 

indivíduos, nas relações entre eles e nos recursos do entorno. 

 

 Várias discussões atuais apresentam questões que sugerem a necessidade da 

implantação efetiva de práticas socialmente responsáveis que, por conseqüência, 

fazem com que as pessoas ajam de forma mais hospitaleira nas esferas comerciais. 

 

 Assim, tem-se observado um aumento na quantidade de escolas e cursos 

corporativos que educam as pessoas para uma nova forma de relacionamentos entre si 

e entre as partes envolvidas e para o resgate de formas de agir e de ser mais humanas 

no ambiente profissional. 

 

É neste sentido que os quatro pilares da educação apresentados pela UNESCO 

– conhecer, fazer, conviver e ser - também chamam a atenção para a preocupação que 

deve haver com o aspecto humano nos contextos educativos. 



 

 Por conseguinte, “melhoria contínua” tornou-se uma expressão que diz 

respeito a todos os envolvidos nas relações comerciais de uma organização como 

elemento fomentador da qualidade dos serviços prestados, desencadeando na empresa 

e para o cliente – hóspede- visitante – excursionista, um clima organizacional; este se 

tornou um “nirvana” a ser buscado pelas organizações que desejam se manter 

competitivas, pois crêem que esta é uma condição básica para o desenvolvimento e o 

sucesso lucrativo de seus respectivos setores produtivos e alcance dos objetivos e 

metas propostas. 

 

Neste quadro, tem-se buscado constantemente melhores práticas de 

valorização da gestão de pessoas na esfera administrativa e organizações atuais que 

desejam desenvolver-se qualitativa e quantitativamente. 

 

 Formas distintas de avaliação como a “Avaliação 360°” dentre outras, onde 

todas as partes envolvidas são avaliadas e avaliam-se mutuamente, têm proporcionado 

maior transparência e comprometimento entre si. Tanto a prática da responsabilidade 

social empresarial quanto da hospitalidade comercial têm que ser entendidas como 

relações efetivamente dependentes de todos os partícipes envolvidos nas relações para 

o êxito da mesma. 

 

Assim sendo, uma máxima tão ressaltada no final do século XX e que tende a 

se perpetuar como vetor fundamental para o sucesso de uma organização é a 

valorização atribuída ao empregado. Desta forma, um ponto a ser considerado e 

pesquisado com mais profundidade e que deve influenciar de forma acentuada a 



manutenção da importância atribuída atualmente às práticas de RSE, é a forma como 

o mesmo vem sendo assimilado por muitas organizações, como mera questão de 

modismo, sem uma fundamentação e preocupação com a implementação de forma 

correta e coerente de seus conceitos e princípios. 

 

 Outra questão a ser discutida em relação às organizações brasileiras no que 

tange ao respeito a um princípio básico de relacionamento que é aquele entre as partes 

envolvidas, é aquela do sentido ao respeito legal e às obrigações sociais de uma 

organização, elementos que têm sido negligenciados pelo meio empresarial brasileiro. 

 

Em suas reflexões, pesquisadores como Beni (2004) e Trigo (2004) apontaram 

no Congresso Brasileiro de Turismo de 2004, realizado na cidade de Balneário 

Camboriú, no Estado de Santa Catarina, a necessidade de busca contínua pela 

experiência real de qualidade e o quanto a prestação mais autêntica de serviços 

contribui para esse objetivo. 

 

Assim, quando as partes envolvidas comungam de forma voluntária e 

espontânea com os objetivos da empresa e esses passam a ser os seus também, a 

qualidade das experiências proporcionadas aos envolvidos supera a expectativa 

desejada pela simplicidade e autenticidade com que tal qualidade é praticada. 

 

Consolidar melhores práticas de gestão em resorts que resultem na valorização 

das experiências nas relações presentes entre os stakeholders em um resort, são 

propostas buscadas e pesquisadas tanto pelos pesquisadores da área como por 

profissionais que atuam no setor. 



 

Pesquisas sobre sustentabilidade realizadas tanto por Gandara (2003) quanto por Beni 

(2004), reforçam a preocupação da inserção de discussões sobre responsabilidade 

social como preceitos básicos na busca pela sustentabilidade por parte de empresas do 

setor de turismo. 

 

As discussões sobre as práticas realizadas nos resorts necessitam ser inseridas 

numa visão mais humanista, apresentando formas de atuação profissional que 

correspondam às expectativas não somente uma das partes envolvidas nos processos, 

mas do maior número possível, quiçá de todas. 

 

A inserção das práticas discutidas nesta pesquisa nos resorts apresenta-se 

como uma forma de minimizar a lacuna existente, identificada pelos pesquisadores 

nos empreendimentos implantados atualmente no país, que é a inserção dos mesmos 

nas comunidades do entorno de forma consistente e sustentável. 

 

Faz-se necessário, na atualidade, reler as relações ocorridas, nos ambientes de 

trabalho, entre as partes envolvidas em resorts de forma a identificar os elementos 

constituintes e consolidar as melhorias das relações – com a valorização e respeito ao 

outro  – de forma a promover uma gestão solidária em todos os sentidos com as partes 

envolvidas, tendo consciência da prática da alteridade. 

 

Percebeu-se também a necessidade de realização de pesquisas mais 

aprofundadas sobre a hospitalidade nas relações sociais entre as partes envolvidas em 



um resort e as influências no funcionamento delas, bem como sobre a forma de 

mensurá-las e de incrementá-las. 

 

À medida que houver um aumento das pesquisas sobre os temas abordados 

nesse trabalho, fundamentados em casos da realidade brasileira e passíveis de serem 

conhecidos por parte dos profissionais que atuam no setor, podendo-se conversar com 

as pessoas que os implantaram conhecendo as suas realidades, acertos e erros, como 

forma de disseminar estes exemplos, acredita-se estar contribuindo para o aumento da 

implantação dessas ações em outros resorts do país. 

 

Quando as partes envolvidas identificam a importância da compreensão do 

outro enquanto ser humano e procuram, nas suas relações, respeitar a alteridade, elas 

estarão espontaneamente agindo de forma hospitaleira e, conseqüentemente, estarão 

sendo socialmente responsáveis. Por conseguinte, compreender a hospitalidade com 

as características identificadas nas relações de prestação de serviços contribui para a 

transformação das pessoas que se relacionam na esfera comercial tornando os 

ambientes mais propícios à prática e à disseminação de ações hospitaleiras. 
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