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RESUMO 

 

O estudo irá abordar o código de ética na hotelaria destacando a cultura organizacional do 

hotel e a visão dos colaboradores em relação ao código. A partir de uma revisão 

bibliográfica e de um estudo de campo em um hotel da zona sul do Rio de janeiro, 

objetivou traçar o perfil dos funcionários e, principalmente, verificar se eles entendem ou 

conhecem o código do hotel. Foi elaborado um questionário com perguntas fechadas e 

abertas e aplicado aos funcionários de todos os setores, incluindo gerentes. O setor de 

recursos humanos atua de forma intensa para manter o equilíbrio da cultura 

organizacional do hotel, focando sempre nos colaboradores e procurando motivá-los 

sempre. O primeiro capítulo aborda os principais conceitos de ética e suas principais 

correntes. No segundo capítulo foi abordada a história da Hospitality Company e do hotel 

escolhido, apresentando o organograma e todos os setores que compõe o hotel. E o 

terceiro capítulo foi baseado nos dados dos questionários aplicados a quarenta 

colaboradores, identificando o perfil e a visão em relação ao código de ética do hotel. 
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INTRODUÇÃO 

 

A cultura é intrinsecamente construída na vida de cada indivíduo formando um complexo de 

conhecimentos absorvidos e produzidos diferentemente no plano social por cada grupo. Dentre as 

diversas culturas, existe a cultura organizacional, que é composta de numerosos aspectos para 

manter a estabilidade do clima organizacional. Um desses aspectos é o código de ética, tema central 

deste estudo.  

 Conforme Bueno e Costanze (2010) o código de ética de hotelaria brasileira conceitua 

empresas e pessoas jurídicas que exploram ou administram os meios de hospedagem – considerado 

como estabelecimentos de uso coletivo que disponibilizam bens ou serviços aos hóspedes. O código 

é um instrumento criado por um grupo de pessoas que compõe o setor de Recursos Humanos, com o 

objetivo de diminuir as tensões no convívio social dentro das empresas e de evidenciar as normas a 

serem seguidas no espaço organizacional. Porém, muitas vezes, na prática, há erros na criação 

dessas regras, em sua transmissão para os colaboradores e a forma como o código de ética é 

enxergado pela empresa e seus funcionários.  

 Segundo Kanaane e Severino (2006) os aspectos teóricos, práticos e éticos influenciam essas 

regras, pois a preocupação da empresa com o funcionário faz com ele se sinta um profissional 

reconhecido pelo seu desempenho, o que vem a influenciar no equilíbrio da empresa. Porém, nem 

todas as empresas tem esse cuidado de dar um feedback para o seu funcionário.  

 A busca por equilíbrio na empresa, local onde as diferenças culturais são múltiplas, é 

permeada por dificuldades. Neste sentido, atingir a total satisfação esperada pela empresa, pelo 

novo colaborador e pelo cliente passa ser um desafio. Assim o colaborador que faz parte dessa 

organização precisa estar preparado para as mudanças e contribuir com boas ideias para manter essa 

harmonia.  

Entendendo tal questão como fundamental, o presente estudo visa analisar a percepção dos 

colaboradores sobre o código de ética do Hotel Rio1 Como objetivo específico visa-se investigar 

relações entre o clima organizacional e código de ética, bem como observar se existem lacunas e 

contradições entre a prática organizacional, o código existente ou entre instrumentos entendidos 

como código de ética.  

                                                           
1 Ressalta-se será atribuído um nome fictício para o hotel a ser investigado, bem como para os atores que responderão os 

questionários. Garantindo assim, a preservação da imagem e identidade das pessoas que farão parte do estudo de caso.    
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O Hotel Rio é classificado como um hotel de cinco estrelas, localizado no Estado do Rio de 

Janeiro, oferece serviços direcionados ao turismo de negócios, recebe vários eventos nacionais e 

internacionais e possui um dos maiores centros de convenções entre os hotéis com sua classificação.  

A escolha por este meio de hospedagem deu-se pela estrutura física da unidade, a quantidade 

de funcionários, a ampla hierarquia e a variedade de setores. Acreditava-se que com essa dimensão, 

a responsabilidade e o controle dos Recursos Humanos em desenvolver e aplicar o código de ética 

tornar-se-ia mais desafiador para manter a harmonia da cultura organizacional e apresentar as 

ferramentas que são utilizadas na construção das propostas de responsabilidade social da empresa 

com seus clientes (externos e internos) e com o entorno.  

Para elucidar os objetivos deste trabalho aplicou-se um instrumento de pesquisa quantitativa 

(questionário) aos colaboradores e ao corpo gerencial do Hotel Rio, no mês de julho de 2016. Com 

este instrumento visou-se coletar informações sobre os valores que estruturam o código de ética, 

entender a visão dos colaboradores do hotel em relação ao código de ética e mapear os pontos de 

divergência entre organização e colaboradores. 

 Durante a aplicação do questionário composto por 17 perguntas, sendo 16 fechadas, tomou-

se o cuidado de não deixar o instrumento na mão de nenhum colaborador, para evitar perdas do 

material ou a realização de pesquisas na internet ou, até mesmo, consultas a outras pessoas, a fim de 

elaborarem as respostas. Priorizou-se por tal dinâmica porque o objetivo era de coletar respostas 

espontâneas e a percepção do respondente sobre a temática em questão.   

 O questionário, composto por questões fechadas e apenas uma aberta, abordou questões 

sobre idade, sexo, estado civil e grau de escolaridade, entendidos como dados básicos para traçar o 

perfil dos funcionários. As demais perguntas estavam voltadas para a cultura organizacional e para 

aspectos estabelecidos como fundamentais para verificação do nível de compreensão, da relação e 

da visão dos colaboradores sobre o código de ética. 

 No primeiro capítulo será apresentada uma breve abordagem do conceito de ética, 

destacando as principais correntes filosóficas que deixaram seu legado na história e serviram de 

base para a construção das perspectivas contemporâneas, como a ética empresarial, que se detém 

especificamente na relação entre as organizações, os funcionários e a sociedade. O caminho 

conceitual trilhado tem como propósito situar a importância e a influência do código de ética no 

cotidiano da organização estudada, na vida profissional dos funcionários e na visão que possuem 

das normas e princípios que devem nortear seu comportamento nos cargos que ocupam dentro do 

ramo hoteleiro. 



14 
 

No segundo capítulo abordar-se-á a história da Hospitality Company (HC) e do Hotel Rio, 

destacando sua estrutura, sua composição corporativa, seu organograma, as regiões onde estão 

localizados os hotéis, a infraestrutura, os serviços oferecidos pelo hotel, a missão, a visão, os 

valores e as estratégias. A proposta é entender todas as relações estabelecidas pelos colaboradores 

dentro de um macro contexto, que contempla o hotel e a rede HC, para que as análises 

posteriormente realizadas sobre a visão dos colaboradores em relação ao código de ética sejam 

feitas de forma ampla e contextualizada.  

No terceiro capítulo buscar-se-á traçar o perfil dos funcionários e analisar como o código de 

ética é percebido pelos colaboradores do hotel investigado. Bem como, entender a cultura 

organizacional da empresa e as controvérsias entre o que deveria ser o código de ética e o que é 

vivenciado no cotidiano da empresa.  

 Acredita-se que este estudo poderá trazer contribuições para o debate acadêmico por 

provocar reflexões sobre o Código de Ética, um tema pouco investigado dentro da Hotelaria. Uma 

vez que os estudos neste campo se concentram em temáticas que versam sobre gestão, treinamento, 

planejamento, sustentabilidade e lazer. Ao longo da investigação proposta nesta monografia 

observou-se a necessidade de se consolidar, no futuro, uma ação de extensão com o intuito de 

propor sugestões para as falhas mapeadas e que geram incoerências na aplicação do código de ética 

dentro do universo analisado. 
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1 UMA BREVE ABORDAGEM SOBRE O CONCEITO DE ÉTICA 

 

A ética se consolidou como objeto de estudo dos filósofos quando esses iniciaram uma 

busca por compreender o sentido da vida humana e como os homens conviviam em sociedade.  No 

campo da filosofia, o estudo da ética se concentra em reflexões com o intuito de entender a ação 

humana que visa o bem comum. Existe uma relação dialética entre o comportamento individual e 

coletivo que configura a forma de cada cultura e grupo social de viver a ética enquanto modo de 

vida construído ao longo da história. 

Quando se fala em ética tem-se a ideia de uma reflexão oriunda da filosofia que se ocupa 

dos valores e princípios, entendidos como ideais do comportamento. Segundo Kanaane e Severino 

(2006) a ética corresponderia às características presentes em diferentes níveis nas atitudes das 

pessoas em um processo de busca do comportamento ideal, assim como a moral. Alguns autores, 

como Chiavenato, Maximiano, Kanaane, entre outros, consideraram os princípios como um ideal 

nunca atingido plenamente, outros não. Há diferenças entre a ética e a moral, pois a ética:  

 
[...] diz respeito aos costumes. Parte da filosofia prática que tem por objetivo elaborar uma 

reflexão sobre os problemas fundamentais da moral (finalidade e sentido da vida humana, 

os fundamentos da obrigação e do dever, natureza do bem e do mal, o valor da consciência 

moral etc.), mas fundada num estudo metafísico do conjunto das regras de conduta 

consideradas como universalmente válidas. Diferentemente da moral, a ética está mais 

preocupada em detectar os princípios de uma vida conforme a sabedoria filosófica, em 

elaborar uma reflexão sobre as razões de se desejar a justiça e a harmonia e sobre os meios 

de alcançá-las. A moral está mais preocupada na construção de um conjunto de prescrições 

destinadas a assegurar uma vida em comum justa e harmoniosa. (JAPIASSÚ; 

MARCONDES, 2001, p.68) 

 

 Já a ética profissional, aplicada à hotelaria, corresponde aos princípios que devem ser 

observados no exercício das profissões da área hoteleira, em alguns casos delineadas em códigos 

elaborados por diferentes empresas e estabelecimentos do ramo, com o objetivo de orientar o 

comportamento dos profissionais. A importância em fazer uma aproximação das correntes éticas 

está em compreender como se deram as discussões ao longo da história.  

Inicialmente pode-se dizer que ética funciona como um termômetro que vai orientar a 

maneira como as pessoas agem, um elemento a mais para as pessoas pensarem as diferenças entre o 

bem e mal, o certo e o errado, o permitido e o proibido, a virtude e o vício. Um valor ou princípio 

não tem o mesmo significado para cada pessoa, grupo ou comunidade, por isso cada código de ética 

por mais que admita a existência de valores universais, apresenta divergências. Nesse sentido, a 

ética: 
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[...] exprime a maneira como a cultura e a sociedade definem para si mesmas, o que julgam 

ser a violência e o crime, o mal e o vício e, como contrapartida, o que consideram ser o bem 

e a virtude. Por realizar-se como relação intersubjetiva e social, a ética não é alheia ou 

indiferente às condições históricas e políticas, econômicas e culturais da ação moral. 

(CHAUI, 2001, p. 434-435) 

 

 Por estar inserida na história, a ética se relaciona às mudanças, transformações e evoluções 

sociais, se configurando em um fenômeno dinâmico sustentado pelos embates contínuos entre o que 

é ético e o que não é ético. Assim acontece também com os códigos e qualquer tipo de regra ou 

norma criada pelos homens. Nas análises não se deve considerar apenas o cumprimento ou não de 

um código escrito, mas como e quando ele foi criado, quais as ideias principais, que tipo de grupo 

ele pretende orientar e com que finalidade específica.  

De acordo com Maximiano (2005) a ética tem relação direta com o comportamento das 

pessoas e das organizações, em que se cria um código para ser seguido e assim ter um 

comportamento ideal. Em nível individual o impacto é sobre a qualidade de vida e no clima 

organizacional e em organizações a ética interfere de forma direta na liderança, motivação, 

planejamento de carreira, conduta profissional e movimentação de pessoal. 

Segundo Kanaane e Severino (2006) o estudo sobre a ética tem se destacado nos últimos 

tempos, pois através dessas pesquisas é possível compreender os valores presentes em todos os 

campos da sociedade e os avanços decorrentes dessas investigações. Diversos autores, como Sá e 

Camargo têm se preocupado em compreender como o pensamento e a conduta coletiva 

condicionam as ações individuais. Estudam o comportamento ético a partir dos valores humanos e 

dos códigos, regras e normas de conduta elaboradas pelos grupos sociais para reger e organizar a 

conduta coletiva.  

 
Voltando então à definição de ética, podemos dizer que esta brota de dentro do ser humano, 

daqueles elementos que o caracterizam na sua essência como humano, diferenciando-o dos 

outros seres; ela exige antes a determinação de sua realidade ontológica para, a partir daí, 

estabelecer a forma de comportamento. (CAMARGO, 1999, p.20) 

 

O autor explica que o indivíduo já tem em si a ética e através disso cria seus valores que 

interferem de forma positiva ou negativa no seu comportamento. Os valores éticos são pensados de 

acordo com o ambiente, em uma sociedade, por exemplo, há regras a serem seguidas em que os 

indivíduos precisam adequar os seus valores para viver em harmonia. 

 
As pessoas manifestam opiniões a respeito de como a sociedade deveria ser, e o fazem de 

maneira a influenciar as convicções alheias. Religiões, ideologias, crenças e doutrinas 

políticas e econômicas nasceram dessa forma. Outras normas de conduta de ética nascem 
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de usos e costumes, do processo social de julgar comportamentos e considerá-los certos ou 

errados e de distinguir o vício da virtude pelos sentimentos de reprovação ou aprovação que 

inspiram. (KANAANE; SERVERINO, 2006, p.13) 

 

Busca-se um modo ideal para a vida em sociedade, onde todos os indivíduos devem agir de 

forma correta, ou seja, pensando sempre no bem comum. Porém, chegar ao equilíbrio em relação às 

opiniões, ideologias e valores é um processo para criar um meio onde o bem comum prevaleça.       

A consciência ética faz com que o indivíduo faça interrogações em relação à conduta a ser seguida, 

principalmente no coletivo, em que passará por julgamento dos demais que compõe esse grupo. Em 

uma organização os funcionários já chegam à empresa com seus valores definidos, mas se adéquam 

às regras impostas pela organização que estão inseridos, o que muitas das vezes se materializa 

através do código de ética. A importância em entender as regras, que de certa forma regulam a 

convivência, reside no fato que: 

 
Por consagrar-se nos costumes e consubstanciarem-se em normas, regulamentos e leis, 

torna-se a conduta virtuosa, também, uma obrigação compulsória. Isto porque representa 

algo que não se sujeita a opções, nem a alternativas, mas um necessário cumprimento. (SÁ, 

1998, p.80) 

 

Acredita-se que os novos funcionários de uma empresa atravessam por uma fase de 

adaptação em que os seus valores e a sua postura ética passam por um período de fácil habituação 

ou um processo de atrito perante as regras da empresa. Para Kanaane e Severino (2006) a cultura e o 

clima organizacional são dependentes um do outro. A cultura está relacionada com os valores 

vigentes, um sistema produtivo e a comunicação, mostrando a importância em reconhecer os 

valores já existentes em cada indivíduo e fazer o equilíbrio com as ferramentas adotadas pela 

organização. Já o clima organizacional, cria-se quando é possível atender as necessidades do 

indivíduo e a busca do sucesso para a empresa. 

 Ashley (2005) reforça a ideia dos valores éticos quando afirma que as responsabilidades 

éticas, além de estarem presente na sociedade, estão presentes nas organizações, exigindo uma boa 

conduta de cada profissional no ambiente de trabalho. Isso se dá através dos preceitos impostos pela 

empresa, considerando os valores morais de cada cidadão presente nessa organização. Os valores 

éticos são um diferencial no meio empresarial, pois através deles é possível identificar as 

características dos indivíduos. Tanto o comportamento individual como coletivo estão permeados 

por elementos culturais e organizacionais. Desse modo, emergem os estudos nos campos da 

indústria, comércio, hospitais, entre outros.  



18 
 

Para Vásquez (2002) a moral vai se transformando de acordo com o passar do tempo, 

adquirindo ou deixando para traz algumas convicções de acordo com os valores do ambiente. 

Dentro de uma organização a moral pode vir a se modificar por causa dos costumes da empresa e os 

costumes do indivíduo que é construído desde o seu nascimento, pois enquanto a moral vem a 

orientar o comportamento do homem a ética “ajuda” a manter o bem de todos em sociedade. 

 

1.1 As correntes éticas 

 

Antes de abordar a ética aplicada no contexto da hotelaria serão delineadas as principais 

correntes éticas, pois a importância de entender essas correntes facilita no decorrer do estudo 

compreender como a ética está sendo aplicada. 

 
Podemos dizer a partir dos textos de Platão e de Aristóteles, que, no Ocidente, a ética ou 

filosofia moral inicia-se com Sócrates. Percorrendo praças e ruas de Atenas – contam 

Platão e Aristóteles -, Sócrates perguntava aos atenienses, fossem jovens ou velhos, o que 

eram os valores nos quais acreditavam e que respeitavam ao agir. (CHAUI, 2001, p. 436) 

 

Para Sócrates o homem deveria buscar sempre o bem na vida em sociedade, através de uma 

procura incansável pela verdade. Agindo assim, haveria entre os homens uma boa convivência. 

Conhecer a verdade era um pressuposto para agir bem e, em contraposição, agir mal só poderia ser 

resultado da ignorância. As perguntas socráticas levavam as pessoas a pensarem em profundidade 

sobre sua conduta, o que muitas vezes fazia com que elas se afastassem irritadas. 

Platão, discípulo de Sócrates, acreditava que a boa convivência aconteceria quando os 

homens agissem baseados na razão ao invés de guiarem-se pelas paixões pessoais. O corpo 

(percepção, paixão, instinto, emoção) deveria ser anulado para que a razão fosse exercitada. Tudo 

que não vem da razão pode ser visto como algo que faz mal à alma. Esse filósofo acreditava que a 

dimensão corporal atrapalhava a reflexão racional, provocando confusão e desordem, afastando o 

homem de uma vida ética e consequentemente de uma convivência harmônica com os outros. 

 
Efetivamente, o corpo, pela sua necessidade de alimento, cria para nós infinitas 

preocupações; além disso, quando as doenças advêm, elas tolhem a busca do ser. A carne 

nos domina com os seus amores, encantos, receios, as suas muitas quimeras, de bolhas de 

ar, e assim realiza-se plenamente o dite que é por sua causa que se introduz em nós a 

obstinada e continuada negação de pensar.  (UBALDO, 2005, p.72) 

 

A ética aristotélica parte do princípio que o objetivo da vida era a felicidade por meio da 

contemplação. Uma felicidade que se estende para além da esfera individual, objetivando o bem 

coletivo. Neste caso, as paixões humanas podem funcionar como matéria prima dos defeitos, dos 
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vícios e das virtudes quando aparecem em excesso. Isso aconteceria em função da liberdade do 

homem, entendido como um ser livre em busca da perfeição, que se aproxima dos valores morais - 

desenhados na essência humana.  

A relação entre liberdade e felicidade, também é explicitada por Kanaane e Severino (2006) 

ao apresentar os elementos que estruturam a corrente ética de Aristóteles. O filósofo aponta que no 

caminho da felicidade o homem pode buscar bens mundanos, mas deve saber integrar a vida dos 

prazeres com a liberdade e a responsabilidade. Sendo assim, para alcançar a felicidade: 

 
É preciso viver, desenvolver e utilizar todas as suas capacidades. Integrando a vida dos 

prazeres e satisfação com a do cidadão livre e responsável e também com a do pesquisador 

e filósofo, o homem torna-se feliz e harmônico. É a realização individual e social através da 

atividade que é a vida. (KANAANE; SEVERINO, 2006, p. 4-5) 

 

Para a ética estoica a busca pela felicidade era a forma do indivíduo viver bem consigo 

mesmo e com os outros, sendo um estado de tranquilidade atingido somente através das virtudes. O 

homem deve saber viver em prol da razão, pois nela reside sua íntima natureza e assim ele deve 

evitar os vários tipos de paixões, sejam elas negativas ou positivas. Se o homem vive como a sua 

natureza, ele leva uma vida virtuosa. 

O prazer para Epicuro era o que definia como finalidade da vida. Nesta dimensão, o prazer 

significava superar todos os desejos, sofrimentos do corpo e perturbações da alma sem ter 

necessidades de nada. Tudo que produz prazer é permitido desde que se tenha autocontrole. Existem 

dois tipos de prazer, o efêmero, que é a felicidade e a alegria e o estável, que é a ausência de dor. O 

segundo é mais aceitável porque leva a agir racionalmente de forma ética. 

Immanuel Kant, um dos filósofos da modernidade, aponta que o comportamento ético se 

resume no dever e na liberdade. O homem nasce sabendo o que é certo e o que é errado, no entanto, 

em função da natureza humana, devem existir regras e deveres que venham orientar sua ação. A 

ênfase dada por Kant na ideia de dever o aproxima de postulados presentes na Idade Média, que 

ressaltavam valores do cristianismo e difundiam a ideia de que o homem é incapaz de fazer o bem 

para o outro, esvaziado de interesses próprios. Essa relação entre o filósofo e a Idade Média se 

reforça pelo fato que: 

 
Não existe bondade natural. Por natureza, diz Kant, somos egoístas, ambiciosos, 

destrutivos, agressivos, cruéis, ávidos de prazeres que nunca nos saciam e pelos quais 

matamos, mentimos, roubamos. É justamente por isso que precisamos do dever para nos 

tornarmos seres morais. (CHAUI, 2001, p.170) 
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 Para Kant esta natureza pode levar o homem a ações que reduz o outro a um mero 

instrumento para alcançar os seus objetivos pessoais. Dessa forma, o desejo do homem o 

aprisionaria e roubaria de si a possibilidade de ter autonomia ética, ao se tornar refém de seus 

próprios desejos. Concebendo o homem desta forma Kant admitiu a existência de uma lei moral 

universal, o que deve gerar uma concordância entre o ato moral, o desejo e as leis estabelecidas na 

sociedade. 

Weber defende a existência da ética da convicção, que tem duas vertentes: a do princípio, 

em que o indivíduo precisa sempre respeitar as regras e a da esperança, em que a fé faz sonhar antes 

de tudo. Já a ética da responsabilidade baseia-se na utilitarista, em que as ações produzam felicidade 

na maioria das pessoas e a da finalidade, que utiliza a bondade para justificar as ações 

empreendidas. Para a primeira, um indivíduo na vida em sociedade deve cumprir suas obrigações e 

para segunda os homens são responsáveis por tudo que fazem.  

Para Aranguren o homem é um ser inacabado que, embora também seja responsável pela 

vida dos membros da sociedade através de suas ações, é igualmente responsável por sua vida, atos e 

consequências. 

As correntes éticas representaram o esforço de construir teorias e pensamentos sobre a 

conduta humana. Mesmo que se fale em felicidade, verdade e outros valores e princípios como os 

fins de determinadas correntes, todas apontam para a busca da convivência harmônica consigo 

mesmo e com os outros, levando em consideração o seu momento histórico, político e religioso.  

Do estudo dessas correntes é que emergiram as teorias sobre a ética organizacional e 

profissional, que parecem inscrever nos espaços organizacionais a ética do dever ou de associar à 

ética a ação de obedecer às normas já instituídas nos espaços coletivos, objetivando trazer harmonia 

no interior das organizações e minimizar possíveis conflitos internos, em um espaço marcado por 

indivíduos extremamente heterogêneos e com distintas percepções sobre moral e ética.  

A ética profissional aborda a postura da empresa em relação à ética e vice-versa.  

  
[...] a pessoa tem que estar imbuída de certos princípios ou valores próprios do ser humano 

para vivê-los nas suas atividades de trabalho. De um lado, ela exige a deontologia, isto é, o 

estudo dos deveres específicos que orientam o agir humano no seu campo profissional; de 

outro lado, exige a diciologia, isto é, o estudo dos direitos que a pessoa tem ao exercer suas 

atividades. Portanto, a ética profissional é intrínseca à natureza humana e se explicita pelo 

fato de a pessoa fazer parte de um grupo de pessoas que desenvolvem determinado agir na 

produção de bens ou serviços (CAMARGO, 1999, p.31). 

 

O autor definiu que o indivíduo dentro de uma organização encontrará princípios diferentes 

dos seus valores, mas deverá agir de forma a manter a harmonia dentro da empresa. Deverá deixar 
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de lado o pensamento individual e agir de acordo com o coletivo. Conforme Kanaane e Severino 

(2006) a ética empresarial surgiu por volta dos anos 60, com os choques culturais dentro das 

multinacionais, havendo a necessidade de criar regras para essa nova organização. Com isso a ética 

foi sendo inserida cada vez mais no meio dos negócios. Houve assim a necessidade em harmonizar 

a cultura organizacional, o clima organizacional e a responsabilidade social. 

Desse modo as organizações deixaram de enfatizar apenas a lucratividade e passaram a 

valorizar os indivíduos que as compõe, em escala nacional e internacional. Tal mudança marcou o 

início de um processo em que não se pode mais confundir a ética como cumprimento das leis, pois 

esse é mais um fator que influencia no clima organizacional da empresa. Ele é constituído pelo 

código de ética da empresa e pelos valores dos indivíduos que irão participar do novo ambiente. É o 

momento de adequar essas pessoas aos valores da organização para manter o ambiente produtivo e 

equilibrado, interferindo de forma positiva e otimista na cultura organizacional da empresa. 

A conduta do indivíduo dentro da empresa tem origem em vivências construídas em outros 

espaços, como o comportamento dentro da própria casa, o comportamento na época da escola e em 

ambientes públicos. A partir disso, cria-se a postura diante de uma organização que passa a ser um 

novo ambiente e com regras definidas e que precisam ser cumpridas. Entretanto, muitas vezes 

ocorre um choque diante dessas regras pela maioria dos novos funcionários, havendo a necessidade 

de a empresa rever seus princípios, ou seja, pensando no coletivo e na forma como isso pode 

influenciar no clima da empresa.  

 
Todas as questões éticas no fundo se resolvem a esta pergunta: O que favorece ou não 

favorece à natureza do ser humano? Assim, o bem e o mal, o certo e o errado, embora 

possam e devam ser determinados em si, concretamente exigem uma reflexão constante, 

especialmente diante de novas situações; um simplismo muito rígido pode impedir de 

vislumbrar realisticamente o que de fato é bom para o ser humano (CAMARGO, 1999, p. 

28). 

 

Todas as profissões são disciplinadas por um código de ética, muitas empresas utilizam o 

código apenas como um instrumento para provocar o cumprimento das normas, causando 

estranhamento por parte dos indivíduos que tem uma postura correta. Com isso, ocorre uma vontade 

de transformar a cultura organizacional dessa empresa, porém muitas vezes as empresas não 

aceitam esse tipo de comportamento. 

Sá (1998) afirma que a vontade ética fará o indivíduo agir de acordo com sua vontade ou da 

forma como ele considera correto, desafiando o código da ética da empresa. O indivíduo que 

começa a agir desse modo não está de acordo com as regras impostas pela organização e acaba 

ferindo as normas, recebendo uma punição por tal postura. Quando a empresa não dá a devida 
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importância as ações decorrentes deste “desvio de conduta”, o hábito de ignorar o código pode ser 

transmitido para o coletivo, causando uma falha que pode vir a prejudicar o andamento positivo do 

trabalho e interferir na cultura organizacional.  

 Diante disso as correntes éticas mostram como a ética profissional é importante dentro da 

organização, pois mantém uma forma adequada de conviver no coletivo. Pois a mistura de ideias 

dos filósofos mostra a importância em buscar sempre o bem na vida em sociedade tendo como foco 

a razão que age de forma individual, mas equilibra o bem comum. E dentro de uma organização a 

ética profissional serve como um filtro para manter a harmonia da empresa com funcionário.  
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2 HISTÓRIA  DO HOTEL RIO 

 

2.1 Hospitality Company 

 

A escolha da Hospitality Company justifica-se por ser uma companhia que possui hotéis 

espalhados por todo o Brasil e por possuir segundo o Sbclass (Sistema Brasileiro de Classificação 

de Meios de Hospedagem) a maioria das categorias classificadas de acordo com a simbologia das 

estrelas, a HC possui hotéis de duas a cinco estrelas. Além disso, a HC é uma empresa composta 

por mais de cinquentas hotéis. Neste sentido, a escolha da HC como lócus de estudo representa a 

tentativa de compreender ao mesmo tempo o contexto de criação e aplicação do código de ética de 

um hotel específico (Rio), mas que pode ser analisado como uma amostra de toda a rede, ou seja, 

através da relação dos colaboradores com seus pares, com seus gestores, com a cultura e com o 

clima organizacional é possível realizar um estudo do código de ética hoteleiro. 

A Hospitality Company é uma empresa do ramo hoteleiro focada no turismo de negócios. 

Surgiu no ano de 2008, a partir disso começou a atuar com aquisição, administração de terceiros e 

construção de empreendimentos. Foi considerada em 2011 pela Jones Lang Lasal Hotels, que conta 

com o apoio da Fobb, lista das maiores redes e administradoras hoteleiras do país, como a terceira 

maior administradora hoteleira do Brasil com 5.807 unidades habitacionais e 32 hotéis na época e 

de acordo com o Relatório da Administração de 2014 apresentou um crescimento considerável na 

maioria dos setores. 

De acordo com informações do site, a HC sempre teve como vantagens competitivas uma 

política de negociação transparente e reconhecimento de uma equipe coesa e alinhada, teve um 

crescimento de forma sustentável, sendo uma empresa que acredita na economia brasileira e o 

aumento dos investidores estrangeiros direto no país. É uma empresa que procurou cidades com 

demanda de hospedagem e crescimento contínuo, já possui mais de 10.000 unidades habitacionais 

sob sua gestão. Em seu plano estratégico a companhia decidiu também focar em hotéis de terceiros, 

pois assim acreditava-se que haveria um crescimento ligeiro de marca2.  

A diretoria executiva é composta pelos representantes legais que são responsáveis pela 

administração e pelas implementações das políticas e diretrizes gerais da companhia. Atualmente, 

essa diretoria é composta por um presidente, pelo diretor financeiro, pelo diretor comercial e pelo 

                                                           
2 As informações referentes à história da HC, bem como a presença dos hotéis dessa rede no Brasil estão disponíveis 
no site oficial da organização, porém para manter a privacidade do hotel não será divulgado. 
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diretor de gente e gestão. A companhia possui uso das marcas Rio 5, Rio 4, Rio 3 e Rio 2, 

classificadas, respectivamente como cinco estrelas, quatro estrelas, três estrelas e duas estrelas. 

Cada um possui características próprias e estão espalhados por vários estados do Brasil, como 

mostra a tabela abaixo: 

 

Figura 1 - Representação dos hotéis pelo Brasil 

 

CLASSIFICAÇÃO CARACTERÍSTICAS ESTADOS 

 

RIO 5 

Oferecem acomodações luxuosas, elegantes e 

serviços de alto padrão. São situados em pontos 

estratégicos, nos centros ou distritos de negócios.  

Além de ser sinônimo de exclusividade e 

excelência de serviço aos seus hóspedes. 

 

Brasília 

Rio de Janeiro 

 

RIO 4 

Oferecem acomodações modernas, serviços 

personalizados e padrão internacional de conforto. 

São situados em locais que se destinam a negócios 

e lazer, objetivam exceder as expectativas dos 

clientes. 

São Paulo 

Goiás 

Espírito Santo 

Bahia 

Rio de Janeiro 

 

RIO 3 

Com localização conveniente, concentram se em 

centros urbanos e rodovias. Oferecem 

acomodações confortáveis e funcionais. Tem 

como objetivo oferecer ao executivo e ao turista 

um custo benefício. Excepcional 

São Paulo 

Ceará 

Maranhão 

Bahia 

 

RIO 2 

Proporciona boa localização e acomodações 

confortáveis com praticidade e serviços 

convenientes. Oferece o melhor custo benefício 

em hospedagem executiva.                          

Maranhão 

Goiás 

Minas Gerais 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

 O Hotel Rio está localizado no bairro de São Conrado, na cidade do Rio de Janeiro. Ele foi 

escolhido por ser um hotel de grande porte. De acordo com o Sbclass o hotel possui cinco estrelas 

por estar de acordo com os seguintes requisitos: infraestrutura (instalações e equipamentos), 

serviços (oferece serviços variados), sustentabilidade (uso responsável de recursos sem que atender 

as necessidades atuais não tenha como resultado o comprometimento das gerações futuras), 

medidas permanentes para redução do consumo de energia elétrica e de água, medidas permanentes 

para o gerenciamento de resíduos sólidos, com foco na redução, reuso e reciclagem, programa de 

treinamento para empregados, entre outros.  
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 Conforme as informações do site da empresa, o Rio é um dos hotéis mais tradicionais do Rio 

de Janeiro. Ele é um hotel de luxo localizado em frente à praia de São Conrado, possui 419 

unidades habitacionais, com vista para o mar ou para a montanha, distribuídas em dezessete 

andares, que são classificadas como quarto standard, quarto estúdio e quarto executivo. As UH’s 

possuem cama, ar condicionado, TV a cabo, cofre eletrônico, telefone, mesa de trabalho, frigobar, 

secador de cabelo e amenities natura. Além disso, possuem dois restaurantes, o Prata que é divido 

em três espaços e o 666 que é mais reservado, com vista para o mar. São três piscinas externas 

localizadas no segundo andar, duas quadras de tênis cobertas, estacionamento com manobrista, 

business center, creche, recepção 24 horas, serviço de translado local, dois bares, um próximo às 

piscinas e o lobby bar que fica perto da recepção. Também possui o club lounge, que é um espaço 

reservado para hóspedes Vips. 

 O setor de eventos do Rio possui um centro de convenções com 24 salões, que recebem o 

nome de pedras preciosas, são eles: Mar, Estrela, Sol, Chuva, Ar, Fogo, Júpiter, Terra, Arco- Iris, 

Montanha, Atmosfera, Constelação, Cachoeira, Azul, Vermelho, Verde, Amarelo, Roxo, Branco, 

Lilás, Coral, Marinho 1, Marinho 2 e Dourado que comporta mais de 2.000 pessoas. É um hotel 

voltado para eventos e por isso o setor torna-se a marca do hotel, que possui um dos maiores centros 

de convenções do Rio de Janeiro. Segundo Reis (2013) o evento pode ocorrer para celebrar, mas 

muitas vezes sua função é comunicar. Essa comunicação pode ser a troca de ideias entre os 

participantes (por exemplo, um congresso médico), a apresentação dos resultados de uma empresa. 

 É importante compreender um pouco da história da HC e do Rio, pois sem esse 

conhecimento não seria possível entender que o tamanho, a estrutura organizacional e as relações 

estabelecidas no ambiente profissional influenciam diretamente o modo como os colaboradores se 

comportam em relação ao código de ética ou os princípios e valores seguidos por todos como 

normas gerais.  

O Hotel Rio tem como missão conquistar cada vez mais o número de hóspedes e ir além, 

fazer com que eles se sintam em casa, ou seja, bem e com vontade de voltar.  Essa missão, definida 

pelos gestores da rede, é o motivo pelo qual a empresa existe, deixando clara a razão de sua 

existência, atendendo a sociedade e tornando-se o ponto central a ser seguido pelos membros dentro 

da organização (CHIAVENATO, 2007). 

A visão do hotel é ir além dos objetivos traçados por outros hotéis e se tornar a melhor 

empresa hoteleira do Brasil, sendo reconhecida pela excelência operacional e qualidade no produto 

e serviço. Com base neste postulado, a rede constrói a sua imagem enquanto empresa e mostra as 
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direções que pretende seguir e o prazo em que pretende realizar suas principais conquistas até 2018. 

Elementos fundamentais para se desenhar o planejamento futuro e o caminho para chegar ao 

sucesso.  

Os valores do hotel são baseados na expressão “pensar grande” – expressão oficial da HC 

presentes nos cartazes espalhados pelo hotel e discutidos nas reuniões com os colaboradores – que 

significa contribuir para o crescimento da empresa e ir além de sua função, ter transparência nas 

ações internas e externas, ter visão de dono cuidando sempre, com excelência em execução, espírito 

de servir e meritocracia. Com tais valores, a empresa tem influenciado o comportamento direto dos 

colaboradores dentro da organização.  

A missão, visão e valores são as ramificações para o sucesso das empresas, principalmente 

no ramo hoteleiro. Os hotéis em sua visão holística e sistêmica necessitam desses pontos para fazer 

seus planejamentos, perseguindo o caminho para o crescimento, a busca pelo sucesso e a escolha de 

indivíduos que precisam ter o espírito de servir. A qualidade no serviço prestado é o caminho certo 

para o crescimento da empresa. O hóspede percebe quando é bem recebido, os gestos que causam 

uma boa hospitalidade, o sorriso, que é um ótimo receptor, ou seja, os colaboradores contribuem em 

todos os sentidos para o bem-estar dos hóspedes. Conforme, Oliveira e Spena (2012) os serviços em 

hotelaria tem várias dimensões de qualidade que são o desempenho, a confiabilidade, as 

características, a conformidade, a durabilidade, o atendimento, a estética e a qualidade percebida. 

Assim, a qualidade dos serviços depende das equipes quando trabalham em conjunto e em busca de 

algo comum. 

No ramo hoteleiro a estratégia é uma forma de se manter no mercado no qual a empresa está 

inserida. O planejamento estratégico de uma empresa, segundo Maximiano (2005), possui 

características como missão, objetivos e estratégias. A missão analisa as ameaças, oportunidades e 

localiza o ambiente para atuar. Os objetivos são as conquistas realizadas como clientes, mercados e 

vantagens competitivas. As estratégias são os caminhos a serem percorridos, analisando as altas e 

baixas participações para fazer a seleção das que irão gerar perspectivas. 

 
Planejar estrategicamente significa conceber a organização como um todo em sua relação 

com o ambiente (macro e micro), numa perspectiva de futuro. É visualizar o todo, criando 

uma visão de futuro e dos meios de alcança-las. (KANAANE; SEVERINO, 2006, p.28). 

 

Para agradar o cliente os hotéis precisam prestar serviços de qualidade, desde os seus 

funcionários aos produtos oferecidos. Kanaane e Severino (2006) caracterizam a importância em 

preocupar-se com a aparência física do hotel, a iluminação, a acessibilidade, apresentação do 
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pessoal, focando sempre nos produtos tangíveis. Oferecer um serviço de qualidade depende não 

apenas de colaboradores bem educados e treinados como, também, de produtos bem elaborados e 

melhores. 

Em busca de avaliar a qualidade dos meios de hospedagem foi criado o manual chamado 

SBClass. Esse manual classifica os hotéis de luxo ao econômico, de uma a cinco estrelas. Através 

desse manual o cliente pode, antes de ir ao hotel, saber sua classificação e escolher aquela que se 

adequar ao tipo de meio de hospedagem que ele procura. 

 

2.2 Organograma  

 

 O organograma do hotel é composto por uma hierarquia que vai do gerente geral ao gerente 

de médio porte. O gerente geral ocupa o topo do organograma por ser responsável pela visão 

holística do hotel, ele acompanha as concorrências e avalia a melhor maneira de se defender da 

concorrência. Já o gerente operacional que vem logo abaixo do gerente geral é uma espécie de 

intermediário entre os gestores de média chefia, ele é tem uma visão sistêmica de tudo que acontece 

internamente. E as chefias de médio porte são responsáveis por suas equipes de forma direta, 

passando tudo o que acontece para os seus superiores. 

 

Figura 2 - Organograma do Hotel Rio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

 A leitura aqui apresentada, dos setores que compõe o organograma, foi construída com base 

em entrevistas com os gestores do Hotel e com vivências como estagiária neste universo.  Ressalta-

Comercial Recursos 

Humanos 

Financeiro 

Gerência 

Geral 

Gerência 

Operacional 

Governança Eventos Manutenção A&B 



28 
 

se que no cotidiano do Hotel as atividades desenvolvidas em cada setor vão de encontro com o que 

foi traçado por Oliveira e Spena (2012), na obra Serviços em Hotelaria, que traz a importância dos 

hotéis classificados com cinco estrelas e seus principais setores. 

A gerência geral é o setor de maior importância por se responsabilizar pela construção da 

visão interna e externa do hotel, se preocupa com as ameaças e com a concorrência. É exigido do 

gerente uma ampla vivência no ramo hoteleiro, formação acadêmica e fluência em mais de dois 

idiomas em média, precisa estar sempre disponível para os acontecimentos mais inusitados.              

A gerência operacional é ocupada pelo responsável por possibilitar a realização de todas as 

atividades dentro do hotel de forma encadeada com os diversos setores.  É de total responsabilidade 

do gerente geral passar para o corporativo tudo o que está acontecendo dentro do hotel, sem 

esconder os erros cometidos, tomando assim uma atitude de acordo com o código de ética. 

O gerente operacional define padrões e procedimentos a serem seguidos, mas sempre 

orientado pela gerência geral. Esse gestor é reconhecido como o segundo homem da gerência geral, 

porém sua responsabilidade está voltada para os acontecimentos internos. É um profissional que 

necessita ter uma boa formação acadêmica e experiência na área. A transparência desse setor em 

relação ao código de ética é passar todas as reclamações e sugestões durante os acontecimentos 

internos sem interferir com o seu ponto de vista. 

O setor de Alimentos & Bebidas é responsável por todos os alimentos e seus derivados. Esse 

setor costuma ser comandado por um responsável que tem um amplo conhecimento na elaboração 

de cardápios, fixar preços justos para os hóspedes, oferecer alimentos e bebidas de qualidade.      

 É responsável por organizar e comandar os departamentos de A&B, compartilhando novas 

ideias e dando um bom treinamento. Nesse setor os funcionários não devem consumir os alimentos 

e bebidas que são direcionados para o hóspede, como também não burlar o sistema para subtrair o 

numerário, o que poderia ser considerada uma infração ao código de ética. 

O setor de eventos é comandado por um responsável que precisa estar atento a diversidade 

cultural, pois os eventos são de escala nacional e internacional, os clientes costumam ter o perfil 

bem diferente um do outro, do menos para o mais exigente. Por isso a importância de ter uma 

equipe consolidada e que tenha prazer no que está fazendo. Ter compromisso com os horários dos 

eventos, do coffee break, almoço e coquetel é de extrema importância para conquista do cliente e 

fazer com que ele volte sempre. Os funcionários deste setor devem agir de forma impessoal em 

relação à cultura e ao costume de outras nacionalidades, evitando qualquer tipo de juízo de valor e 
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postura que se assemelha como falta de ética e desrespeito ao próximo, contribuindo assim para o 

cumprimento do código de ética. 

O setor financeiro é aquele responsável por controlar e administrar todos os gastos, despesas 

e lucros relacionados com os serviços prestados no hotel. Além disso, é composto pelo 

departamento de almoxarifado e contabilidade. Há a importância de ser honesto com os demais 

colaboradores de trabalho e com a empresa, recebendo e pagando de acordo com o combinado. 

O setor de governança precisa ter um quadro de funcionário bem amplo, pois a operação 

costuma ser extensa. Os profissionais desse setor cuidam do local onde o hóspede irá ficar em sua 

estada, são pessoas que precisam ser ligeiras, saber controlar a quantidade de água no momento da 

limpeza e trocar a roupas de camas sujas. Tomar atitudes consideradas sustentáveis, como uso 

consciente da água, implica necessariamente em atitudes éticas. Nesse setor se acessa o “Achados e 

Perdidos” do hotel, tudo que o hóspede esquece dentro do hotel é registrado e fica guardado durante 

o período de um ano. Após esse período é feito uma doação para instituições, os funcionários 

costumam ser bem fiéis, pois muitos têm medo de ser acusado de roubo ou coisa parecida, e além 

de disso isso é considerado crime. 

 Através do setor de recursos humanos são selecionados os profissionais que irão fazer parte 

do hotel. Esse setor admite e demite os funcionários, elabora procedimentos para motivar e atender 

os funcionários e resolve os problemas dentro das equipes. As regras são elaboradas por esse setor e 

passadas para os funcionários, ou seja, é esse setor que elabora, explica, apresenta o código de ética, 

e também, fiscaliza se os colaboradores estão respeitando o código. 

 O setor comercial é o responsável em vender o produto e o serviço, composto por uma 

pessoa que tenha a dinâmica de criar e surpreender no marketing. Esse setor elabora as tarifas das 

diárias, realiza as reservas das unidades habitacionais e dos salões de eventos. É uma equipe que 

prioriza a relação de fidelidade com os clientes, fazendo promoções e oferecendo cortesias. Os 

funcionários devem ter atenção em vender algo que envolva outros setores e não causar mal 

entendidos durante a prestação do serviço contratado. 

 O setor de manutenção é responsável por fazer todos os reparos dos problemas físicos que 

aparecem dentro do hotel, acompanhados por um engenheiro e tendo sempre um chefe que 

comanda essas solicitações. O funcionário responsável pela informática, que cuida de todos os 

sistemas ou instalações voltadas para a tecnologia, integra a equipe da manutenção. Neste setor, se 

evidencia a importância da lealdade desses funcionários em não levar para casa ferramentas que são 

de uso do hotel e de trabalho. 
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  Já no setor de recepção acontece o primeiro contato com o hóspede e se faz necessário o 

preenchimento da ficha nacional de registro de hóspede. É nele onde são passados todos os detalhes 

em relação a sua estada, como check in e check out e serviços oferecidos pelo hotel. Também se 

responsabiliza pela recepção das reclamações e elogios dos outros setores. É imprescindível, a estes 

funcionários, entender que o serviço prestado deve chamar mais atenção do que o colaborador, 

evitando cores chamativas no batom, por exemplo. Pois o setor da recepção é o centro do hotel, é 

nesse setor que se concentra todas as reclamações e elogios, por isso a necessidade de saber lidar 

com clientes de diferentes culturas e personalidades. 

As atividades desenvolvidas em cada setor citado reafirmam o olhar de Oliveira e Spena 

(2012) ao apontar que os profissionais de Hotelaria precisam estar preparados para desafios e 

jornadas de trabalho com problemas que se redesenham a cada momento, gerando novas formas 

para solucioná-los. Este ramo requer colaboradores que consigam alcançar resultados e diminuir 

riscos, saber ir além das expectativas dos clientes, atuar eticamente com os profissionais de 

fiscalização, com os clientes (internos e externos) e a sociedade. Esses funcionários precisam estar 

preparados para a grande diversidade cultural, que são confrontados diariamente, e, principalmente, 

motivados pelo setor de Recursos Humanos que deve ter como elemento basilar a ética e a moral. 

Pois, a Hotelaria “Sendo uma atividade basicamente de prestação de serviços, as pessoas que nela 

ingressarem, sobretudo nas áreas de vendas e operações, deve saber se relacionar com pessoas de 

diferentes culturas, classes sociais e crenças” (OLIVEIRA;SPENA, 2012, p.32). Os trabalhadores 

que atuam no setor hoteleiro de forma ética e, sobretudo com a moral conquistam a fidelidade dos 

clientes e fornecedores.  

 

2.3 Cultura organizacional 

 

Chiavenato (2007) define cultura organizacional como características em comum dos 

colaboradores para resolver as questões internas e externas da organização. Os funcionários trazem 

consigo uma criação única e quando fazem parte de uma equipe precisam filtrar as coisas positivas 

e negativas, deixando apenas os relevantes que irão influenciar no clima organizacional da empresa. 

Dentro do hotel não é diferente, há colaboradores com variados tipos de formações e especificações 

que já foram adquiridos antes de entrar na empresa e isso acaba influenciando no clima do hotel. 

Para Chiavenato (2005) a cultura organizacional vai unir os aprendizados internos e externos de 
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toda a vida do colaborador, ou seja, a bagagem que o funcionário já traz com ele em sua experiência 

de vida equilibra-se com as regras impostas pela empresa.  

 
A concepção de cultura organizacional remete ao estudo do clima presente nos ambientes 

empresarias, evidenciando os aspectos específicos de cada realidade, num dado momento 

de sua existência. Desta maneira, tem-se que o clima organizacional é resultante da cultura 

existente nas organizações, de seus aspectos positivos e negativos e de seu estilo gerencial 

(autocrático/democrático). Resulta também de fatores externos que permeiam a 

organização, que podem influenciar o clima, tornando-o tenso e instável. (KANAANE; 

SEVERINO, 2006, p.90) 

 

A cultura organizacional tem relação direta com o clima da empresa, pois ao analisar os 

fatores positivos e negativos obtém-se um resultado, isso ajuda a identificar o progresso ou o 

regresso da empresa. O clima organizacional é uma característica de cada organização. Em um 

hotel, por exemplo, ele pode ser dividido por setores ou por todo o hotel, ele influencia na 

motivação e na satisfação dos funcionários. 

 
Na prática, o clima organizacional depende das condições econômicas da empresa, da 

estrutura organizacional, das oportunidades de participação pessoal, do significado do 

trabalho, da escolha da equipe, da preparação e treinamento da equipe, do estilo de 

liderança, da avaliação e remuneração da equipe etc. (CHIAVENATO, 2005, p.230) 

 

 Além da cultura de cada colaborador, a postura adotada pela empresa em relação ao meio de 

trabalho, influencia no clima da empresa, em oferecer, por exemplo, condições de trabalho para os 

funcionários.  Conforme Maximiano (2005) todas as empresas desenvolvem a cultura 

organizacional tendo como principais vertentes os artefatos, que são os veículos, as roupas e os 

produtos que as pessoas usam. A linguagem é um dos mais importantes artefatos porque se exprime 

através de um idioma, de jargões e dos comportamentos habituais como as crenças, o preconceito, a 

ideologia, os tipos de julgamentos e os tipos de atitudes dos integrantes da organização. Diante 

disso, os componentes das organizações devem interagir entre si e com o mundo externo, 

resolvendo questões como conflitos internos. A cultura organizacional proporciona uma relação 

entre os membros de uma empresa em que é possível aprender e ensinar vários costumes que se 

tornaram comuns entre eles, sempre se espelhando no código de ética da empresa. Através disso 

transmite-se para os novos funcionários visando que eles se adaptem a essa cultura. Sendo assim, a 

cultura organização é: 

  
Um padrão de assuntos básicos compartilhados que um grupo aprendeu para resolver seus 

problemas de adaptação externa e de integração interna e funciona bem a ponto de ser 

considerado válido e desejável para ser transmitido aos novos membros. (CHIAVENATO, 

2007, p.286) 
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 O autor enfatiza a importância dos indivíduos terem seus princípios em comum para que a 

cultura organizacional seja harmônica, assim poderão passá-los adiante a novos indivíduos que irão 

fazer parte dessa cultura e acrescentar de forma positiva, também, no clima organizacional. 

Para Kanaane e Severino (2006) a cultura e o clima organizacional são dependentes um do 

outro. A cultura está relacionada com os valores vigentes, sistema produtivo e a comunicação, 

mostrando a importância em reconhecer os valores já existentes em cada indivíduo e fazer o 

equilíbrio com as ferramentas adotadas pela organização. Já o clima organizacional cria-se quando é 

possível atender as necessidades do indivíduo e a busca do sucesso para a empresa. O autor destaca 

ainda a realidade de organizações em que a falha está na credibilidade ou, até mesmo, falta de 

confiança na sua equipe, constituindo-se um ponto negativo para a chegada ao sucesso. 

A cultura organizacional é uma marca característica da organização que vai se modificando 

com a chegada de novos membros, a partir da relação entre eles e na busca de soluções para os 

problemas cotidianos. Essa noção presente em Chiavenato (2007) dialoga com a ideia de 

dependência entre cultura e clima de Kanaane e Severino (2006), ou seja, o clima se forma a partir 

da cultura. Luz (2003) aborda a cultura organizacional como princípios que já estão presentes nos 

colaboradores unindo as políticas da organização, encontrando como desafio unir as partes 

(educação de cada colaborador) para se chegar à totalidade, buscando regras para serem seguidas e 

assim procurar a harmonia para a empresa caminhar sem atrito entre ambas as partes. 

As noções de cultura organizacional discutidas, até este momento, mostram a importância 

em estar sempre analisando e buscando os pontos de divergências entre a organização e os seus 

colaboradores, sendo necessário reformular o código de ética e conhecer mais os valores e 

princípios de cada funcionário. Para Maximiano (2005) a cultura organizacional define aspectos 

como a qualidade na produção, disposição para colaborar e comportamento ético. Aspectos que 

influenciam diretamente no clima da organização. 

 Durante a pesquisa de campo o foco principal era a busca do código de ética do hotel Rio, e 

até mesmo da companhia como um todo. Mas durante as conversas com a analista de RH em 

relação à existência desde código as repostas foram super vagas. A resposta de imediato era que 

sim, porém quando foi pedido algo físico para poder ler e compreender foi mostrado às cartas que 

estavam espalhadas pelo hotel, ou seja, as regras a serem seguidas são consideradas de forma 

indireta o código de ética da empresa. Diante disso não existe um código de ética concreto. 
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3 O CÓDIGO DE ÉTICA DO PROFISSIONAL EM HOTELARIA  

  

  É importante ressaltar que a hotelaria é entendida como uma ramificação do turismo, o que 

pressupõe ligações estreitas com tal fenômeno. Essa relação gera um desafio para a hotelaria que 

tem como parâmetro o turismo, que busca um desenvolvimento sustentável através de atividades 

benéficas para as comunidades e países de destinos. Tendo como elemento norteador aspectos de 

uma escala mundial que envolve os princípios da política de igualdade e da ética (WYSE, 2006). 

 O código de ética do Profissional em Hotelaria apresenta diretrizes que norteiam as 

atividades profissionais dos colaboradores que atuam em empreendimentos hoteleiros, considerando 

o seu relacionamento com o cliente. Este código de ética procura orientar e preservar os seguintes 

atores: líderes e gestores, governança, mensageiro, profissionais das áreas de recepção, reserva, 

segurança, serviços gerais, de Alimentos e Bebidas e de Eventos.  

 As questões tratadas no código de ética do Profissional em Hotelaria estão associadas às 

habilidades esperadas em cada colaborador, atividades operacionais e administrativas a serem 

executadas cotidianamente, proibições e infrações. Todas estas questões parecem objetivar a 

construção de um modelo padrão a ser seguido e respeitado, o que Motta e Bresser-Pereira (2004) 

chamam de “virtudes burocráticas” que estruturam um código de ética, definidas como precisão, 

continuidade, uniformidade e a subordinação.       

Evidencia-se que no código de ética citado, não há nenhum capítulo que retrate a relação do 

empreendimento hoteleiro com o entorno, um desempenho profissional atrelado aos interesses da 

sociedade, funções sociais do empreendimento ou, ainda, parâmetros que possam causar uma 

transformação no ambiente socioeconômico e ambiental.  

Ao se analisar tal código observa-se um distanciamento de algumas questões presentes no 

código de ética do turismo, como as de natureza política, social e ambiental. Fato que o aproxima a 

um instrumento controlador das condutas e como um manual a ser seguido durante o 

desenvolvimento das atividades profissionais, ao invés de ser um instrumento pautado na moral 

visando uma ação positiva do indivíduo dentro da sociedade.    

 A partir desta burocratização da ética, consolidada no instrumento analisado e na 

experiência vivida como estagiária no universo investigado, pode-se apontar que o código de ética 

para o Hotel Rio caracteriza um mecanismo de controle sobre seus funcionários. As regras que são 

ditadas no código também possuem o papel de manter um convívio melhor dentro da organização, 
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diante da diversidade presente em seu contexto. Esta diversidade se materializa desde os diferentes 

níveis de conhecimentos sobre hotelaria, escolaridade, idade e cultura.  

Outro erro que se pode cometer além de resumir o código de ética a regras, obrigações e 

punições, é entendê-lo como um instrumento que por si só seja capaz de tornar um profissional mais 

eficiente ou um indivíduo melhor eticamente. O código de ética deve representar pistas para o 

comportamento do indivíduo dentro das organizações, “[...] mais do que ater-se àquilo que é 

prescrito literalmente, é necessário compreender e viver a razão básica das determinações” 

(ASHLEY, 2005, p. 34). Dessa forma, o código de ética faz a união dos valores e cultura dos 

colaboradores com as regras da empresa, obtendo o equilíbrio dentro da organização. 

Deve-se considerar que no ramo hoteleiro as pessoas são as principais protagonistas a 

definirem os comportamentos, hábitos e costumes. A satisfação pessoal interfere no trabalho em 

equipe, pois as dimensões humanas envolvem experiência afetiva, intelectual, estética, moral e 

espiritual. Realidade que influencia a relação entre o colaborador e o serviço prestado. 

 
Estes elementos estruturam toda a vida, oferecendo quatro virtudes para a compreensão de 

qualquer esforço produtivo com outras pessoas, sendo, pois, o alicerce para a excelência 

humana sustentável. Entretanto, em nível profissional, estes valores tendem a serem 

postergados, gerando alguns problemas, principalmente aqueles relacionados ao 

comportamento ético. (KANAANE; SEVERINO, 2006, p.33) 

 

Os níveis éticos fazem com que os administradores de empresa utilizem ferramentas como 

costumes e valores, que irão influenciar na gestão da qualidade total. A qualidade total na hotelaria 

e qualidade humana se configura em elementos fundamentais para a boa prestação de serviço. Pois, 

pessoas qualificadas contribuem para a satisfação do cliente, elaborando um produto de qualidade 

neste setor.  

Mas tal qualidade se relaciona também com o arcabouço individual que o colaborador 

possui, tendo educação, transparência e ética como ponto de partia para suas ações:  

 
[...] em sua historicidade, deve decidir e projetar o que fazer a cada situação em que se 

depara a cada momento de sua vida, fazendo-se a si mesmo, no tempo que lhe é concedido, 

ou seja, a ética é primariamente pessoal. O homem forja diferentes projetos possíveis de 

realizar e dever de escolher dentre eles, elegendo a cada ato na construção de sua maior 

obra, sua própria vida em totalidade unitária, isto é, seu caráter. (SÁ, 1998, p.11) 
 

O debate de ética tem um espaço significativo na busca por satisfação. Essa busca tem 

forçado em todos os âmbitos das organizações uma releitura de determinadas ferramentas que as 

constroem. Neste caso, código de ética pode se consolidar como um instrumento com poder de 

monitorar e equilibrar os índices de satisfação dos clientes externos e internos. No entanto, isto só é 
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possível se for conjugado a outros fatores, como a própria individualidade do colaborador e seus 

valores morais – construídos em outras esferas, que vão além da empresa, como o espaço 

doméstico, religioso e político. E, sobretudo se for atribuído ao código de ética papéis que vão além 

de um instrumento que estabelece regras. O código de ética do Profissional em Hotelaria deve ser 

entendido com mais elasticidade, como um instrumento capaz de evidenciar a missão, os valores e 

os princípios das empresas. Elementos esses formados por questões políticas, socioeconômicas, 

culturais e ambientais, conferindo ao código um significado que extrapola a ideia de ser um 

instrumento que dita tão somente normas de conduta e penalidades aos infratores.  

 

3.1 O perfil e a visão dos colaboradores sobre o código de ética 

 

 Durante a aplicação dos questionários muitos colaboradores fizeram questionamentos como 

“O que é código de ética?” e “Onde fica o código de ética do hotel?”, porém nenhuma dessas 

perguntas foi respondida pela pesquisadora, permitindo que os colaboradores respondessem de 

forma espontânea e com aquilo que eles entendiam ou achavam em relação aos questionamentos. 

Para manter a originalidade e transparência nas respostas dos funcionários durante a pesquisa, o 

entrevistador não problematizou o que deveria ter ou não no ao código de ética, permitindo que o 

ouvinte respondesse de acordo com o próprio conhecimento. 

Os dados sobre faixa etária dos colaboradores do Hotel Rio revelam um movimento novo, 

marcado pela presença de profissionais mais jovens no mercado hoteleiro. Sobretudo, se 

compararmos com os indicadores do mercado hoteleiro a partir dos anos de 2011, o que evidencia 

uma renovação gradual neste quadro.  

 

Tabela 1- Faixa etária do mercado hoteleiro  

Ano Faixa etária  

2011 35 – 64 

2012 25 – 34 

2013 25 – 34 

2014 25 – 34 

2015 18 – 24 

            

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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A tabela acima foi elaborada com base em dados obtidos no Anuário do trabalho na micro e 

pequena empresa de 2015, produzido pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (DIEESE) do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE). Considerando que o mercado de trabalho hoteleiro se enquadra no setor de serviços, os 

dados obtidos na aplicação dos questionários aos funcionários do Hotel Rio confirmam a renovação 

gradual da faixa etária nos postos de trabalho deste setor. 

De 2015 a 2016 a faixa etária predominante no setor de serviços apresentou uma tendência 

de diminuição, caracterizada com a entrada de trabalhadores mais jovens no mercado de trabalho. 

Mesmo considerando os limites da amostra obtida na aplicação dos questionários, os dados nele 

obtido se assemelham a macrotendência constata pelo DIEESE em 2015. 

  

              Gráfico 1- Faixa etária dos funcionários do Hotel Rio 

 

       Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

 

 Essa dinâmica se consolidou no universo investigado, como é possível observar no gráfico 

2, com a concentração maior na faixa etária de 22 a 35. Uma explicação para esta nova estatística 

pode estar atrelada aos mega eventos ocorridos a partir de 2011, como a copa do mundo e 

olimpíadas no Brasil. 
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Gráfico 2 – Sexo dos colaboradores do hotel Rio 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Verificou-se que a mão de obra feminina prevalece em ambos os gráficos. A crescente 

e a constante participação da mulher no mercado de trabalho hoteleiro podem estar associadas 

a funções que as mulheres aprendem desde crianças como o cuidado com a casa, o fazer a 

comida, o ato de bem receber, entre outros.  

Porém, acredita-se que há uma mudança onde as mulheres deixam de ocupar tais 

cargos apenas como funções do universo doméstico, passando a ter essas atividades como 

profissão, sendo remunerada e reconhecida por isso. Este apontamento nos redireciona a 

reflexão que Roberto DaMatta fez 1986: 

 
Mas pode-se afirmar, sem correr o risco do exagero, que mesmo hoje, nesta 

era de transformação e mudanças rápidas, o homem é o englobador do 

mundo da rua, do mercado, do trabalho, da política e das leis, ao passo que a 

mulher engloba o mundo da casa, da família, das regras e costumes relativos 

à mesa e à hospitalidade. (DAMATTA, 1986, p. 37 apud BARBOSA, 1992, 

p.27) 

 

Percebe-se que mesmo diante de algumas mudanças pontuais no mercado de trabalho, 

o debate deste autor ainda merece ser revisado e analisado sobre novas proposições, pois o 

fato da mulher se inserir no que é chamado de mercado de trabalho, sobretudo hoteleiro, não 

possibilita dizer que a sociedade rompeu com olhar que atribui ao homem o espaço público (a 

rua, o mercado de trabalho e outros) e a mulher o espaço privado. Ainda se faz necessário 

qualificar a inserção da mulher no mercado de trabalho, investigar os cargos que lhes são 

atribuídas e os motivos que as levam a ocupá-los.  

As inquietações retratadas tomam mais significado quando se atenta para o que é posto 

no mercado hoteleiro. Este tem se configurado como um espaço em que a mulher, na maioria 
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dos casos, se destaca quantitativamente e em cargos operacionais exercendo atividades 

aprendidas ou impostas no âmbito doméstico e estendidas ao ramo hoteleiro.  Ressalta-se que 

neste trabalho não há o objetivo de se debruçar neste tema, mas tem o papel de trazer tais 

dados, repensá-los e instigar novos estudos. 

Já os gráficos 3 e 4 chamam atenção por mostrar a diferença do estado civil dos 

colaboradores feminino e masculino. 

 

Gráfico 3 - Estado civil das mulheres do hotel 

hotelhotel 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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Gráfico 4 – Estado civil dos homens do hotel 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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Entre as mulheres é notável que a diferença entre mulheres casadas e solteiras é pequena, já 

entre os homens essa diferença é grande. Mesmo assim, a porcentagem atribuída ao estado civil 

casado é maior nos dois sexos.  

 

Gráfico 5 – Setores e tempo de serviço dos colaboradores 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

 

 O gráfico 5 mostra o setor e o tempo de trabalhado de cada colaborador, é possível 

visualizar que o setor com funcionários mais antigos é o setor da governança seguido dos 

colaboradores de eventos.      

 Já no setor de recepção é notória a rotatividade. Isso pode mostrar que o hotel não possui 

estratégias motivacionais que venham gerar diminuição no turnover. O fato de o colaborador ter 

uma trajetória muito pequena na empresa dificulta a assimilação das práticas e normas que 

compõem o código de ética, por mais que exista em tese uma apresentação formal ao código que é 

feita quando o funcionário é admitido na empresa. Essa rotatividade interfere no turnover do hotel, 
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pois afeta o seu financeiro com os processos de admissão e demissão, e acaba prejudicando os 

colaboradores que estão envolvidos, sobrecarregando os demais. 

  

Gráfico 6 - Grau de escolaridade dos colaboradores  

 

 

Fonte: Dados pesquisa (2016) 

 

No gráfico 6 é possível identificar o grau de escolaridade dos funcionários, onde 50% dos 

colaboradores tem ensino médio completo, 25% têm ensino superior completo e outros 25% com 

ensino superior incompleto. O grau de escolaridade parece influenciar diretamente por vários 

motivos o nível de compreensão e a visão sobre o código de ética. Percebeu-se tal relação porque as 

poucas pessoas que tem interesse no código de ética estão entre as que possuem 25% do ensino 

superior. Possivelmente os debates, o arcabouço teórico e o olhar holístico construído a partir das 

disciplinas, cursadas durante o período da graduação, interferem no significado atribuído ao código 

de ética. 

 A partir de conversas informais e dos dados apresentados, é possível perceber que muitos 

trabalhadores do ramo hoteleiro começam por acaso na hotelaria, geralmente na recepção e no setor 

de alimentos e bebidas, por serem cargos que não demandam de muitos requisitos para serem 

ocupados. Outro ponto importante é que muitas faculdades não oferecem cursos de hotelaria, a 

maioria são apenas cursos técnicos ou cursos básicos da área. No Brasil tem uma média de 100 a 
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120 cursos (graduação e tecnológico) de hotelaria, sendo que a maioria se concentra no estado de 

São Paulo, porém não tem fontes que indique a quantidade exata do curso por estado. 

 Dos quarenta entrevistados, 38 são funcionários que em sua maioria, tem no máximo cinco 

anos de tempo na empresa. Apenas dois dos entrevistados são jovens aprendizes com menos de um 

ano na empresa. Isso mostra que a empresa tem um custo alto com funcionários admitidos e 

demitidos, pois através da pesquisa foi possível perceber que muitos não costumam fazer carreira na 

empresa. 

 

3.2 O código de ética para os colaboradores 

 

 O gráfico 7 teve como base a pergunta “Você já ouviu falar do código de ética?”, 82% 

responderam que “sim” e 18% que “não”. Observou-se que muitos entendem que seguir as regras é 

o mesmo que seguir o código de ética de uma organização. 

 

Gráfico 7 - Você já ouviu falar do código de ética? 

 

Fonte: Dados pesquisa (2016) 

 

 Do total de colaboradores que responderam os questionários 25% nunca ouviram falar do 

código de ética, outros 50% responderam que ouviram falar no momento em que entraram na 

empresa e os demais ouviram falar através de outro colaborador ou porque foi até o setor de RH 

para saber o que significa um código de ética. Isso denota que, provavelmente, durante o processo 

de seleção do hotel foi apresentado o código de ética para os funcionários. E no ínterim da 

apresentação do hotel, que é chamado de ambientação, os colaboradores passam por uma reunião 

onde é exposto a história da empresa, a missão, visão e valores e é reforçado o código de ética da 

Sim
82%

Não
18%



42 
 

empresa. Nesse momento, os funcionários sabem todos os benefícios oferecidos pela empresa e a 

estrutura física do hotel. Oliveira e Spena (2012) ressaltam que as organizações percebem que os 

funcionários fazem parte de todo o negócio e sucesso da empresa, principalmente, na hotelaria em 

que muitos serviços são intangíveis. 

 Na pergunta 10 “Em relação ao código de ética do hotel”, os colaboradores ficaram 

divididos, ao mesmo tempo em que uns apontaram que o código é muito esclarecedor em relação às 

normas, outros acharam pouco elucidativo. Talvez, isso ocorreu por não ter um documento em que 

o colaborador pudesse consultar diante de dúvidas. Constatou-se que no hotel pesquisado não existe 

um documento oficial disponibilizado em um local de fácil acesso para os colaboradores 

manipularem quando necessário. Assim, tudo que está relacionado ao código de ética é passado 

através da cultura organizacional (cartazes afixados na entrada do hotel, orientações dadas pelo 

setor de RH e pelos superiores, comunicação nas reuniões e treinamentos) ou através da relação de 

um colaborador com outro. 

 Ressalta-se que logo na entrada de acesso dos funcionários tem vários cartazes sinalizando 

as regras do hotel que servem para orientar o comportamento profissional, como não utilizar batom 

ou esmalte de cor escura, não utilizar celular em áreas públicas, não bater o ponto sem estar 

uniformizado, não fazer horas extras sem autorização do gestor, não tirar fotos de 

clientes/celebridades ou filmar nas áreas internas do hotel buscando manter a privacidade dos 

mesmos. Como mostra a figura abaixo: 

 

Figura 3 – Fotografar e filmar os hóspedes  

 

 

Fonte: Cedidas pelo setor de Recursos Humanos do Hotel 
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Como mostra a figura 3 acima, é proibido tirar fotos ou filmar nas áreas internas do hotel e, 

principalmente quando tiver a presença de celebridades, pois esta é uma forma de manter a 

privacidade dos hóspedes. Assim, os colaboradores que burlam essa regra ignoram o que está sendo 

entendido como código de ética, podendo interferir na forma como a empresa está sendo 

reconhecida pelos clientes. Tal realidade reforça que cartazes como este assumem a função de 

lembrete, apontando práticas aceitáveis ou passíveis de punição. 

 

Figura 4  – Fazer horas extras sem autorização 

 

Fonte: Cedidas pelo setor de Recursos Humanos do Hotel 

 

 A figura 4 representa um ponto importante da cultura do hotel em que o funcionário não 

pode passar do horário sem o consentimento de seu superior, pois assim fica mais fácil para o setor 

de recursos humanos e os gestores controlarem a carga horária dos colaboradores. Os colaboradores 

que fazem isso por conta própria estão se afastando da cultura e do código de ética e desrespeitando 

as regras, pois agindo dessa maneira interfere no clima organizacional do ambiente.   

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Figura 5 – Sair uniformizado do hotel 

 

Fonte: Cedidas pelo setor de Recursos Humanos do Hotel 

 

 O cartaz 5 mostra que nenhum colaborador pode sair uniformizado do hotel, evitando 

exposição fora do hotel que venha associar as ações do indivíduo ao nome da empresa. A partir 

deste princípio, os uniformes dos funcionários são lavados e passados na lavanderia interna do 

hotel. Tal ação além de preservar a imagem do hotel também contribui para o prolongamento da 

vida útil do uniforme, evitando os desgastes oriundos de uma lavagem inadequada.   

A presença de cartazes que ficam expostos na entrada de serviço dos funcionários evidência 

as regras a serem cumpridas, muitas vezes, as novidades em relação a essas regras são passadas 

pelos gestores ou por e-mail pelo setor de Recursos humanos. A criação de novas regras é 

estruturada a partir de posturas adotadas pelos colaboradores, sejam através de boas ou más 

posturas praticadas dentro da organização. 

 Embora a existência de um documento escrito intitulado como “Código de ética” não 

signifique necessariamente que todos os funcionários da empresa vão seguir as normas e princípios 

estabelecidos previamente e que existem diversas críticas sobre as limitações desses códigos na 

hotelaria, a ausência de um código oficial e formal dificulta a compreensão dos colaboradores do 

universo investigado. Pois todos os setores do hotel possuem o manual de como deve ser a rotina e 

o trabalho dentro do setor, e é muito bem aceito pelos colaboradores. Um código oficial poderia ser 

uma forma de chamar a atenção e o interesse dos funcionários.  

 Neste sentido, assim como em outros ambientes profissionais, no ramo da hotelaria o que 

define uma postura ética ou não ainda está muito concentrado no campo das práticas, ou daquilo 
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que os funcionários fazem ou deixam de fazer para corresponder a uma postura profissional que 

eles acreditam ser objeto de aprovação de seus superiores. A diferenciação sobre uma postura ética 

ou não acaba recaindo na ideia de profissão “[...] que pode enobrecer pela ação correta e 

competente, pode também ensejar a desmoralização, através da conduta inconveniente, com a 

quebra de princípios éticos” (SÁ, 1998, p. 127). 

 

Gráfico 8 - Para você, o que é o código de ética? 

 

 Fonte: Dados pesquisa (2016) 

 

 Como mostra o gráfico 8, 67% consideram o código de ética muito importante e o veem 

como um conjunto de regras a serem seguidas. 

 
Devem ser coletados, pacientemente, todos os deveres ou obrigações do indivíduo perante 

todos os ângulos do seu exercício, ou seja, em todas as esferas onde possam ocorrer 

relações pessoas que exijam atos profissionais e humanos a estes pertinentes. (SÁ, 1998, 

p.125) 
 

 O código de ética auxilia nas posturas básicas que precisam ser tomadas dentro de uma 

organização, contribuindo de forma positiva para a boa convivência em grupo e o respeito pelo 

próximo.  Dentro de um hotel há vários setores, a comunicação e o entendimento entre eles 

precisam ser alinhado para evitar uma espécie de efeito “dominó”, afetando a todos os outros.  

 Oliveira e Spena (2012) mostram a importância no ramo hoteleiro com a aparência e os 

cuidados importantes que é preciso ter com as unhas, cabelos, etc. Diante da pergunta “Como você 

considera as práticas de cuidados especiais com cabelos, unhas, barba e uniforme?”, os 

colaboradores ficaram bem divididos entre duas respostas, uns consideraram que isso faz parte do 
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código de ética e os outros que isso é necessário para uma boa aparência. Os colaboradores têm a 

consciência de que tais cuidados, principalmente na hotelaria, são de suma importância. Tendo o 

setor de recursos humanos como o responsável que sinaliza tais obrigatoriedades através de cartas e 

e-mails. 

 Na pergunta 13, todos os funcionários que responderam conhecer o código de ética, 

informaram ser totalmente contra as más posturas de bater o ponto para outro colaborador, utilizar 

celular nas partes públicas do hotel, entre outras e que isso vai contra as normas da empresa. Diante 

disso, os funcionários não têm o costume de fazer tais coisas contrárias às regras da empresa, 

independente da punição, ou seja, não é utilizada a desculpa do “jeitinho brasileiro” para resolver as 

coisas de forma rápida e ilegal. Barbosa (1992) relata que muitas pessoas tentam tirar vantagens de 

situações por achar que no Brasil isso é normal, tudo se resolve através de um bom “papo” ou um 

suborno. A partir desta leitura criou-se a imagem de que no Brasil tudo é fácil de resolver devido, 

por exemplo, a ações que são baseadas na corrupção.  

 Na análise da cultura organizacional do Hotel Rio, identificou–se que há um equilíbrio, em 

que a relação entre setores e funcionários vai de “muito boa a excelente”, mantendo uma satisfação 

entre as equipes, porém diante do RH e seus gestores esse equilíbrio não é tão positivo, pois não há 

a mesma satisfação e motivação dos colaboradores. Isso está relacionado às amizades produzidas 

entre as pessoas do mesmo setor ou setores diferentes, o que é mais difícil de acontecer com o chefe 

imediato ou gerência, pois o funcionário fica mais retraído em relação às pessoas que tem um cargo 

muito acima do seu.  

 
A cultura representa o universo simbólico da organização e proporciona um referencial de 

padrões de desempenho entre os funcionários, influenciando a pontualidade, produtividade 

e a preocupação com qualidade e serviço ao cliente. A cultura exprime a identidade da 

organização. (CHIAVENATO, 2010 p.173) 

 

 A pergunta 17 “A sua função lhe coloca constantemente diante de desafios que possam ser 

entendidos como princípios ou normas de convivência em um coletivo?”, questionou se existem 

desafios que possam ser enfrentados como princípios ou normas em um coletivo, a maioria dos 

colaboradores respondeu que sim. Alguns sinalizaram como justificativa a existência de desafios 

em relação ao código de ética, pois tais funções colocam os colaboradores em contato com pessoas 

de culturas distintas e exige discrição ao posicionarem diante de opiniões diferentes.  

 Outros apontaram que as normas coletivas são importantes por definirem regras e condições 

que tornam o dia a dia de trabalho mais eficiente, sendo importante uma boa relação com os outros 

setores. Chiavenato (2005) mostra que a parceria, a boa convivência entre os funcionários 
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contribuem para uma harmonia durante o processo de busca de resultados, pois o sucesso ou o 

fracasso dependem da forma como o colaborador encara os projetos a serem desenvolvidos. 

 Na visão dos colaboradores o código de ética é considerado algo importante, porém foi 

possível perceber que eles não sabem explicar para que ele serve e onde encontrá-lo. No primeiro 

contato do colaborador com o hotel foram passadas as regras a serem seguidas, os direitos e os 

deveres, mas não existe um documento oficial considerado o código de ética do hotel, apenas 

cartazes espalhados ilustrando e destacando assuntos importantes para uma boa convivência em 

equipe. Existe um sentido de utilidade e praticidade reconhecido pelos colaboradores como parte da 

ética, entretanto, fica evidente a necessidade de que seja dada mais atenção pelo hotel tanto nos 

rituais de integração e reintegração dos funcionários, como em uma rotina de acompanhamento das 

questões éticas, pois os gestores representam um exemplo de conduta e experiência no ramo 

hoteleiro, mas não significa necessariamente que através de seus comportamentos a ética vá se 

cumprir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O estudo do código de ética do Hotel Rio mostrou que este instrumento nem sempre é 

apresentado aos colabores que há lacunas durante o estudo de campo. Durante o processo de 

admissão dos funcionários o setor de recursos humanos em reunião mostra a cultura organizacional 

da empresa, porém não apresenta nenhum documento físico documentado que seja o código de ética 

da empresa. Porém, há regras a serem cumpridas que são expostas em cartazes sinalizando o que 

deve ou não ser feito dentro da organização. Tais regras parecem assumir e chegam a ser entendidas 

como um código de ética. 

O objetivo do estudo era analisar o código de ética da empresa e entender de que forma os 

colaboradores entendiam ou viam o código do hotel, procurando codificar de que forma isso afetava 

o clima e a cultura organizacional da empresa. Foi possível descobrir que a não existência do 

código de ética não é falado de forma clara, o próprio setor de recursos humanos diz que tem o 

código de ética, mas nunca mostrou, causando um conflito de ideias entre os funcionários. 

Entende-se como código de ética apenas as regras que os colaboradores devem seguir, regras 

essas que são passadas na ambientação através dos gestores de média chefia, por e-mail e, 

principalmente, através de cartazes. De todas as formas ditas anteriormente, os funcionários 

consideram a última opção a mais evidente como um “suposto” código de ética a ser seguido 

porque estar exposto em cartazes e porque o não cumprimento de tal regra acaba como uma 

advertência, por exemplo. 

Essa ausência direta do código influencia na cultura organizacional da empresa porque o 

choque entre alguns funcionários que tem visões bem divergentes acaba atingindo o ambiente de 

trabalho, logo que se tem um código explicando o porquê e a importância de todos seguirem uma 

linha de pensamento para o bem-estar no ambiente de trabalho. 

 O setor de recursos humanos busca através de reuniões mensais mostrar e lembrar métodos 

para se ter uma boa relação com os outros setores e entre os colaboradores. E durante essas reuniões 

os funcionários tem a oportunidade de dar sugestões e fazer reclamações, assim foi possível 

perceber que isso contribui de forma significativa para manter um clima organizacional tranquilo. 

Porém, enquanto uns setores têm paixão pelo que faz outros setores não estão satisfeitos, 

principalmente, os jovens que tem pouco tempo de empresa. 

Diante disso, o trabalho realizado foi possível concluir que é importante ter um código de 

ética de forma clara em qualquer organização e que a sua ausência interfere diretamente na cultura 
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organizacional da empresa. Porém, foi possível entender que dentro do hotel Rio, mesmo com essa 

ausência a cultura organizacional é equilibrada e há um bom relacionamento entre os funcionários, 

que em maioria são mulheres. E que as posturas inadequadas são reprovadas por todos os 

funcionários, ou seja, muitos utilizam dos seus princípios morais para agir no ambiente de trabalho, 

tendo-os como seus parâmetros. 
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ANEXO I – Código de Ética de Hotelaria  
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APÊNDICE A – Questionário: O código de ética no Hotel 

 
 

 
 

 

 

O código de ética no Hotel 
 

A pesquisa tem como objetivo saber de que forma o código de ética é importante dentro do hotel.  

 

1- Qual sua idade?  

 

( ) Até 21 

( ) 22 a 35 

( ) 36 a 50 

( ) 51 a 64 

( ) Acima de 65  

 

2 - Qual seu sexo?  

 

( ) Feminino ( ) Masculino  

 

3 - Qual seu estado civil?  

 

( ) Casado 

( ) Solteiro 

( ) Divorciado 

( ) Viúvo 

( ) Outro. Qual? _________________  

 

4 - Qual seu grau de escolaridade?  

 

( ) Ensino Fundamental Completo  

( ) Ensino Fundamental Incompleto  

( ) Ensino Médio Completo  

( ) Ensino Médio Incompleto 

( ) Ensino Superior Completo  

( ) Ensino Superior Incompleto  

( ) Pós-Graduação Completa  

( ) Pós-Graduação Incompleta  

 

5 - Qual o seu enquadramento na empresa?  

 

( ) Funcionário  

( ) Estagiário  

( ) Jovem Aprendiz  

 

 

  
 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro  
Instituto de Ciências Humanas Sociais Aplicadas  
Departamento de Economia Doméstica e Hotelaria  
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6 - Há quanto tempo você trabalha ou estagia nesta empresa?  

 

( ) menos de um ano 

( ) um ano  

( ) entre um e 5 anos  

( ) entre 6 e 10 anos 

( ) entre 11 e 20 anos 

( ) mais de 21 anos  

 

7 - Em qual setor você trabalha na empresa?  

 

( ) Recepção  

( ) Governança  

( ) Eventos ( ) Administrativo  

( ) Alimentos & Bebidas  

( ) Outra. Qual?___________________________________  

 

8 - Você já ouviu falar do código de ética?  

 

( ) Sim ( )Não Pule para a pergunta nº15  

 

9 - Em que momento você ouviu falar do código de ética?  

 

( ) No momento que entrei na empresa  

( ) Em um curso de capacitação  

( ) Quando surgiu um problema ou uma situação que exigia o código de ética  

( ) Conversando com outro colaborador  

( ) Quando fui buscar informações no setor de Recursos Humanos  

 

10 - Em relação ao código de ética do hotel:  

 

( ) É muito claro em relação as normas  

( ) Sei que existe, mas não tenho conhecimento aprofundado  

( ) É pouco esclarecedor  

 

11 - Para você, o que é o código de ética?  

 

( ) Um conjunto de regras a serem seguidas 

( ) Um documento que define como agir diante do hóspede 

( ) Um documento que define como trabalhar em equipe 

( ) Um documento que contém os valores e princípios do hotel  

( ) Um manual de comportamento  

 

12 - Você considera que o código de ética é:  

 

( ) Muito importante 

( ) Importante 

( ) Pouco importante 

( ) Sem nenhuma importância 

( ) Indiferente 
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13 - Como você considera as práticas de cuidados especiais com cabelos, unhas, barba e uniforme?  

 

( ) Faz parte do código de ética 

( ) Necessário para a boa aparência  

( ) Cuidados normais, faz parte da vaidade 

( ) Coisas bobas que não precisam estar no código de ética  

 

14 - Como você considera as atitudes de registrar o ponto para outro colaborador, utilizar celular nas 

partes públicas do hotel e sair do hotel em horário de trabalho?  

 

( ) Já vi muitos colaboradores fazendo isso 

( ) Coisas necessárias, dependendo da situação  

( ) Infelizmente acontece em todos os hotéis 

( ) Contra as normas do código de ética  

 

15 - Como você considera sua relação profissional com os colaboradores de outros setores?  

 

( ) Excelente  

( ) Muito boa  

( ) Boa  

( ) Necessária  

( ) Suportável  

( ) Ruim  

 

16 - Você concorda com a cultura da empresa em relação forma de trabalhar (escala de trabalho, 

motivação do colaborador, aceitação das ideias dos funcionários, organização dos setores)?  

 

( ) Concordo plenamente  

( ) Concordo mais ou menos  

( ) Não concordo  

( ) Descordo totalmente  

 

17 - A sua função lhe coloca constantemente diante de desafios que possam ser entendidos como 

princípios ou normas de convivência em um coletivo?  

 

( ) Sim. Por quê? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

( ) Não. Por quê?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


