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Os colaboradores do setor hoteleiro desenvolvem um papel 

fundamental no alcance da qualidade percebida pelo cliente externo, 

pois sua atuação pode influenciar a avaliação do consumidor em relação 

aos serviços ofertados por um meio de hospedagem (MH). Por conta disso, 

torna-se necessário desenvolver estratégias para a manutenção das 

condições de trabalho dos funcionários de MH, a fim de gerar impactos 

positivos sobre a organização e sobre os próprios trabalhadores. 

Dentre os fatores capazes de influenciar a satisfação do funcionário 

com seu ambiente de trabalho, destacam-se as condições dos refeitórios 

destinados a esses indivíduos. Os refeitórios situados em locais de trabalho 

surgiram a partir da necessidade da criação de espaços dentro da área 

física das organizações, onde os trabalhadores pudessem realizar suas 

refeições, e, dessa forma, eliminar inconvenientes que dispersariam sua 

atenção e comprometeriam o seu rendimento, como o tempo despendido 

pelo empregado para ida e volta, além dos riscos de acidentes de trajeto 

(SILVA, 2015).  A exemplo de outros tipos de organizações, os meios de 

hospedagem de portes diversos também costumam disponibilizar refeitórios 

para os seus colaboradores. Dentro desse cenário, é possível enxergar o 

refeitório dos funcionários como um local que pode auxiliar os 

empreendimentos hoteleiros a oferecer aos seus colaboradores um 

ambiente que poderá atender às necessidades dessas pessoas durante o 



 
 

período no qual realizam as refeições, gerando um sentimento de bem-

estar. Nesse contexto, emerge o conceito de Qualidade de Vida no 

Trabalho (QVT), que vem sendo abordado dentro do segmento de 

Hotelaria em trabalhos como o de Louveira, Brustolin e Derrosso (2018), que 

publicaram uma pesquisa realizada com meios de hospedagem em Foz do 

Iguaçu, Paraná, que destacou que a QVT envolve o nível de satisfação de 

um colaborador com sua carreira e seu local de trabalho, e refere-se ainda 

ao quão suas necessidades estão sendo atendidas, benefícios que 

resultam em um maior comprometimento por parte dos trabalhadores.  

O bem-estar no local de trabalho relaciona-se a várias práticas 

organizacionais e efeitos de determinadas condições do ambiente das 

empresas, que têm a responsabilidade de proporcionar condições que 

propiciem júbilo aos seus colaboradores através de ações específicas, e 

também disponibilizando uma infraestrutura adequada para garantir a 

QVT. Esses fatores são relevantes para os colaboradores, visto que o bem-

estar do trabalhador pode gerar impactos positivos na organização por 

motivar pessoas, além de ser fundamental para a saúde do funcionário. 

O refeitório pode ser enxergado com um local também propício à 

interação entre colaboradores, um meio de incentivar o fortalecimento das 

relações humanas, networking e troca de ideias, elementos que poderão 

contribuir para a manutenção de um ambiente motivador. Entretanto, 

para alcançar essa perspectiva, é importante perceber com cuidado a 

área física dos refeitórios, já que para que o ambiente possibilite interação 

e o conforto é necessário um certo nível de habitabilidade. O conceito de 

habitabilidade foi definido por Bestetti (2014) como o conjunto de 

condições que uma edificação possui que a tornam habitável, 

considerando-se, além do conforto ambiental, a salubridade. O conforto 

do ambiente possibilita melhores condições de permanência com a 

máxima sensação de bem-estar, e envolve fatores como temperatura, 

ventilação, luminosidade e aspectos que alteram condições de 

habitabilidade, especialmente na questão física e na capacidade 

produtiva dos usuários. Ressalta-se que o ambiente onde os indivíduos 



 
 

estão inseridos emitem estímulos que podem agradar ou desagradar 

(BESTETTI, 2014). 

Logo, torna-se indispensável a disponibilidade de um local adequado 

para as refeições dos colaboradores de meios de hospedagem, 

englobando condições adequadas de conforto, segurança, 

acessibilidade, alimentação e arranjo físico. Apesar disso, Abiyev et al. 

(2016) afirmaram que existem poucos estudos sobre a satisfação no 

trabalho dos funcionários de hotéis. Há também uma deficiência de 

materiais científicos sobre a alimentação do trabalhador (AT) desse tipo de 

organização, visto que geralmente os autores de trabalhos sobre AT 

analisam resultados somente relativos aos aspectos clínicos e biológicos, 

sem considerar assuntos envolvendo toda a dimensão do ambiente do 

trabalho (LOCATELI, SILVA, 2017). 

É possível observar em pesquisas na área hoteleira uma considerável 

preocupação com o bem-estar do cliente externo e a disponibilidade de 

um espaço de alimentação bem estruturado para esses indivíduos, além 

de refeições de alta qualidade, em conformidade com a legislação 

pertinente. Um exemplo dessa afirmativa é que não existe, na legislação 

brasileira vigente, uma lei específica para refeitórios que atendam a essa 

parcela de trabalhadores, tampouco para menos de 300 colaboradores.  

Como ferramenta de avaliação do arranjo físico (layout) dos 

refeitórios, sugere-se a Norma Regulamentadora número 24, mais 

conhecida como NR-24 (BRASIL, 1978), que dispõe sobre as condições 

sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. Segundo essa NR “nos 

estabelecimentos em que trabalhem mais de 300 (trezentos) operários, é 

obrigatória a existência de refeitório, não sendo permitido aos 

trabalhadores tomarem suas refeições em outro local do 

estabelecimento”. Essa definição mostra uma lacuna na legislação em 

questão, pois considera somente obrigatório o refeitório para locais com 

centenas de funcionários. Embora essa NR mencione a situação de 

empresas com números inferiores de colaboradores (ainda que de maneira 

muito rasa), as organizações que possuem um número discreto de 

trabalhadores encontram-se excluídas do arcabouço legal válido que 



 
 

defenda um local digno, acessível, confortável e em adequadas 

condições físicas e sanitárias. Ademais, a NR-24 também afirma que a 

empresa deve orientar seus trabalhadores sobre a importância das 

refeições equilibradas e hábitos alimentares saudáveis no seu item 24.6, 

que dispõe sobre as condições de higiene e conforto durante as refeições. 

Além da NR-24, outras legislações abordam a segurança e saúde do 

trabalhador no que tange às condições sanitárias e de higiene ambiental 

de locais onde pessoas realizam suas refeições. A Resolução RDC nº216, de 

15 de setembro de 2004, aborda as Boas Práticas para os serviços de 

alimentação, e tem o objetivo de estabelecer procedimentos de higiene e 

manipulação dos alimentos e bebidas para este tipo de serviço, 

principalmente a fim de garantir a segurança dos produtos alimentícios 

prontos para o consumo (BRASIL, 2004). Dentro dessa abordagem a RDC nº 

216 apresenta certas especificações que estão relacionadas não apenas à 

higiene, mas também a alguns aspectos importantes para a segurança e a 

saúde ocupacional. A aplicabilidade dessa legislação relaciona-se à fala 

de Bestetti (2014), quando este autor mencionou que além do conforto 

ambiental, considera-se a salubridade como uma ferramenta para a 

habitabilidade do ambiente. 

Sobre a adequação de condições físicas para humanização, cita-se 

ainda a questão da acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida 

e/ou Pessoas com Deficiência (PcD). Sabe-se que, frequentemente, estas 

pessoas têm menor acesso ao mercado de trabalho, por conta de 

dificuldades diversas, como ideias preconcebidas por parte de alguns 

contratantes, limitações relacionadas aos transportes públicos e ao próprio 

local de trabalho. Por outro lado, à medida que houver efetiva 

acessibilidade nas cidades e empresas, mais PcD e/ou pessoas com 

mobilidade reduzida poderão assumir postos de trabalho disponíveis no 

mercado, propiciando efetiva inclusão social e profissional. Nesse contexto, 

a norma brasileira 9050-2004 (NBR-9050) aborda a acessibilidade a 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, e também 

regulamenta as dimensões, os padrões e os dispositivos que garantem 

acessibilidade. Portanto, ao estruturar espaços destinados aos 



 
 

colaboradores, como é o caso dos refeitórios, deve-se pensar na 

adequação desses ambientes a todos e todas, garantindo acesso de 

modo universal.  

Conclui-se que a preocupação com o bem-estar físico e mental das 

pessoas, bem como sua qualidade de vida dentro e fora do trabalho 

pode, potencialmente, promover uma ampliação na produtividade. Assim 

sendo, as empresas devem ter uma visão holística das atividades exercidas 

pelos colaboradores, como os intervalos para as refeições, a qualidade 

nutricional e sensorial destas, os deslocamentos e atividades físicas antes 

(e/ou depois) do trabalho (SILVA, 2015). Destaca-se ainda que as empresas 

devem investir não apenas nos clientes externos mas também em seus 

funcionários, fazendo com que estes se sintam satisfeitos em desenvolver 

suas atividades, tornando-os peças-chaves da organização, reduzindo os 

riscos das doenças ocupacionais, acidentes de trabalho e absenteísmo 

(faltas). 
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