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RESUMO 

 

A estruturação e serviço do refeitório destinado aos funcionários de meios de 

hospedagem pode ter grande impacto na vida desse trabalhador e no próprio 

estabelecimento, principalmente quando se pensa nos aspectos de qualidade de vida 

do trabalhador. Esse trabalho teve como objetivo verificar a situação dos refeitórios 

disponibilizados a esses colaboradores, através das normas regulamentadoras 

condizentes, além de descrever os efeitos causados no bem-estar do trabalhador 

através da ambiência. Para isso, utilizou-se de um estudo de caso em um hotel 3 

estrelas, codificado como MH1, localizado em um bairro da zona oeste do município 

do Rio de Janeiro, utilizando-se de instrumentos de pesquisa como o checklist e 

questionário. Esses instrumentos foram empregados com 19 funcionários dos 35 

existentes no quadro, com objetivo de identificar a qualidade da estrutura e serviços 

oferecidos no refeitório disponibilizado aos funcionários, condições sanitárias e de 

conforto, bem como a percepção dos colaboradores referente ao espaço 

disponibilizado para os mesmos, sendo construído um plano de ação 5W1H 

baseando-se nas não conformidades. 

 

Palavras-chave: Produtividade. Qualidade de vida no trabalho. Serviços de 

alimentação. 
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ABSTRACT 

 

 

The structure and service of the cafeteria for housing staff can have a major impact on 

the life of this worker and the establishment itself, especially when considering the 

quality of life aspects of the worker. This work aimed to verify the situation of the 

cafeterias made available to these employees, through the appropriate regulatory 

norms, and to describe the effects caused to the welfare of the worker through the 

environment. For this, we used a case study in a 3 star hotel, coded as MH1, located 

in a neighborhood in the west of the city of Rio de Janeiro, using research instruments 

such as checklist and questionnaire. These instruments were employed with 19 

employees out of 35 in the table, in order to identify the quality of the structure and 

services offered in the cafeteria made available to employees, sanitary and comfort 

conditions, as well as the employees' perception regarding the space available to them, 

a 5W1H action plan being built based on nonconformities. 

 

Keywords: Productivity. Quality of life at work. Food services. 
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1. INTRODUÇÃO 

No início do século XIX o local de trabalho e a moradia do trabalhador eram 

próximos, pois eram fornecidas moradias perto ao local de trabalho afim de aumentar 

a qualidade do trabalho, obtendo mais aproveitamento do tempo (SILVA, 2015). 

Entretanto, devido ao êxodo rural iniciado na década de 1960, aos investimentos em 

infraestrutura viária e à introdução dos automóveis e dos ônibus como veículos 

comuns em muitas cidades, os trabalhadores passaram a ter a opção de morar mais 

afastados de seus locais de trabalho (PITTA, 1995). Sendo assim, surge a 

necessidade da criação de espaços dentro dos próprios locais de trabalho onde esses 

trabalhadores pudessem realizar suas refeições, e, dessa forma, eliminar 

inconvenientes que dispersariam a atenção dos mesmos e comprometeriam o seu 

rendimento, como o tempo despendido pelo empregado (ida e volta) e os riscos de 

acidente de trajeto (SILVA, 2015).  

Além desse desafio das distâncias a serem percorridas pelo trabalhador para 

chegar ao local de trabalho, o mesmo se vê pressionado para obter resultados 

satisfatórios de produtividade devido à pressão exercida nas empresas pela 

concorrência. Além disso, também existe uma demanda pela atualização constante 

no que tange às novas tendências e necessidades dos clientes, o que pode influenciar 

significativamente o aumento do stress no ambiente de trabalho (SILVA, 2015). 

Nesse contexto, é possível enxergar o refeitório dos funcionários como um local 

que pode auxiliar os empreendimentos hoteleiros a oferecer aos seus colaboradores 

um ambiente de qualidade, que poderá atender as necessidades dos mesmos durante 

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

Os colaboradores do setor hoteleiro desenvolvem papel fundamental no alcance 

da qualidade percebida pelo cliente externo, pois esses indivíduos podem influenciar 

a avaliação do consumidor em relação aos serviços do meio de hospedagem. Caso 

esse colaborador não receba o suporte necessário e suas necessidades no local de 

trabalho não sejam supridas, haverá, consequentemente, uma insatisfação e 

desmotivação por parte desse funcionário, ocasionando um possível aumento das 

chances desse sentimento ser refletido no consumidor, o que poderá comprometer o 

atendimento (PEREIRA, 2005). Com isso, torna-se necessário desenvolver 

estratégias para a manutenção das condições de trabalho dos funcionários de meios 
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de hospedagem, a fim de gerar impactos positivos sobre a organização e sobre o 

próprio trabalhador, já que esses fatores contribuem para o bem-estar do mesmo. 

Assim sendo, 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. 

O refeitório pode ser enxergado com um local também propício para a interação 

entre os colaboradores. Chiavenato (2003, p. 132) afirmou que “as relações humanas 

são os contatos conscientes estabelecidos entre indivíduos e grupos [...] dessa forma, 

o trabalhador precisa estar em interação com o grupo de trabalho, trocando e 

relatando informações com outras pessoas do ambiente: colegas, supervisores e 

gerentes”. Sendo assim, o refeitório pode ser 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 certo nível de habitabilidade. O conceito de habitabilidade foi definido 

por Bestetti (2014) como um conjunto de condições que uma edificação possui e que 

a tornam habitável, além do conforto ambiental considera-se a salubridade. O conforto 

do ambiente possibilita as melhores condições de permanência com a máxima 

sensação de bem-estar. Com esse objetivo, são levados em consideração fatores 

relativos à ambiência como a temperatura, ventilação, luminosidade e aspectos que 

alteram condições de habitabilidade, especialmente na questão física e na capacidade 

produtiva dos usuários. A arquitetura dos espaços pode expressar sentimentos, além 

de desempenhar sua função básica de abrigar. O ambiente onde estamos inseridos 

emite estímulos que podem nos agradar ou desagradar (BESTETTI, 2014). 

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

refeições dos funcionários de meios de hospedagem, englobando condições 

adequadas de conforto, segurança, acessibilidade, alimentação e arranjo físico. 

Assim sendo, o presente estudo avaliou o arranjo físico (layout) dos refeitórios nos 

meios de hospedagem, a fim de avaliar a qualidade de seu serviço e a conformidade 

do mesmo frente às normas da legislação brasileira para esse tipo de espaço. 
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No decorrer do levantamento bibliográfico realizado para fundamentar a presente 

pesquisa, observou-se que são escassos os trabalhos voltados aos temas acerca das 

condições de trabalho de colaboradores de meios de hospedagem, inclusive no que 

tange ao assunto desenvolvido nesta pesquisa. Desse modo, foi necessário recorrer 

a estudos de outros temas relacionados ao assunto central, assim como realizar uma 

revisão de literatura a partir de um período de tempo mais amplo, com a premissa de 

compreender um possível progresso dos estudos acerca de assuntos correlatos aos 

colaboradores de meios de hospedagem ao longo dos anos. 

Situação semelhante também foi vivenciada por outros autores cujas pesquisas 

apresentavam cunhos semelhantes, como Araújo et al. (2010) e Abiyev et al. (2016), 

que afirmaram que existem poucos estudos sobre a satisfação no trabalho dos 

funcionários de hotel. Há também uma deficiência de materiais científicos sobre a 

alimentação do trabalhador (AT) de meios de hospedagem, visto que geralmente os 

autores de trabalhos sobre AT analisam resultados somente relativos a aspectos 

clínicos e biológicos, sem considerar assuntos envolvendo toda a dimensão do 

ambiente do trabalho. 

Como ferramenta de avaliação do arranjo físico dos refeitórios, utilizou-se a Norma 

Regulamentadora número 24, mais conhecida como NR-24 (BRASIL, 1993), que 

dispõe sobre as condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, como base 

para avaliação e construção das ferramentas de pesquisa. Segundo a NR-24 “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” (BRASIL, 1993, p.4). Essa definição 

mostra mais uma lacuna na legislação em questão, quando relacionada ao objeto de 

estudo, pois considera somente obrigatório o refeitório para locais com mais de 300 

funcionários. Embora essa NR cite os estabelecimentos com menos de 300 

colaboradores (ainda que de maneira muito rasa), as empresas que possuem um 

número menor de trabalhadores encontram-se excluídas do arcabouço legal válido 

que defenda um local digno, acessível, confortável e em boas condições físicas e 

sanitárias.  

Diante desse cenário, considerou-se razoável utilizar a NR-24 como instrumento 

para pesquisa de campo para o presente trabalho, considerando a ausência de uma 

legislação específica para estudar as condições gerais dos refeitórios destinados a 
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menos de 300 funcionários. Adicionalmente, também foi utilizada a Resolução RDC 

216/2004 (Brasil, 2004) para complementar a abordagem sobre as condições do 

referido espaço. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

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

efeitos de determinadas condições do ambiente da empresa. Estas empresas têm a 

responsabilidade de proporcionar condições que propiciem o bem-estar aos seus 

colaboradores através de ações específicas, e também disponibilizando uma 

infraestrutura adequada para garantir a qualidade de vida no trabalho (QVT). Esses 

dois fatores são de grande importância para os colaboradores, visto que o bem-estar 

do trabalhador pode gerar impactos positivos na organização por motivar o mesmo, 

além de ser fundamental para a saúde do funcionário. 

É possível observar em pesquisas na área hoteleira uma grande preocupação 

com o bem-estar do cliente externo e a disponibilidade de um espaço de alimentação 

bem estruturado para esses indivíduos, além de uma alimentação de alta qualidade, 

e em conformidade com a legislação pertinente. No entanto, há uma escassez de 

estudos que foquem as necessidades do cliente interno, que merecem os mesmos 

cuidados, pois exercem papel fundamental na garantia da qualidade total de qualquer 

estabelecimento hoteleiro. Um exemplo dessa afirmativa é que não existe, no 

arcabouço legislativo brasileiro vigente, nenhuma lei específica para refeitórios que 

atendem essa parcela de trabalhadores, tampouco para refeitórios que atendem a 

menos de 300 colaboradores. 

Sendo assim, torna-se necessário o desenvolvimento de estudos que enfatizem 

as necessidades desses colaboradores, principalmente na oferta de um espaço para 

a realização das refeições com um adequado arranjo físico, capazes de promover 

consequências favoráveis ao bem-estar do trabalhador. 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 
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Avaliar o arranjo físico do refeitório destinado aos trabalhadores de um meio de 

hospedagem situado no município da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. 

 

3.2. Objetivos específicos 

● Dissertar sobre as condições sanitárias e de conforto nos ambientes de 

trabalho; 

● Caracterizar o meio de hospedagem estudado; 

● Elaborar um checklist para avaliar o refeitório, baseado nas normas nacionais 

específicas para esse tipo de espaço; 

● Analisar, através do checklist supracitado, o arranjo físico do refeitório em 

questão; 

● Elaborar um questionário para os clientes internos do meio de hospedagem, a 

fim de identificar suas opiniões sobre as condições dos refeitórios e frequência 

com a qual utilizam o espaço; 

● Aplicar o questionário para os clientes internos que utilizam o refeitório em 

questão; 

● Elaborar um Plano de Ação do tipo 5W1H para propor melhorias aos problemas 

observados durante a etapa da pesquisa de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CAPÍTULO 1 – O REFEITÓRIO PARA FUNCIONÁRIOS DE MEIOS DE 

HOSPEDAGEM 

 

4.1. Empresas hoteleiras e suas relações com os funcionários 
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Segundo Wada (1993, p.36) “empresa é um organismo dinâmico, um conjunto 

de pessoas e bens, inserida em um contexto social, objetivando a capacidade de 

lucratividade e expansão no mercado econômico, que está diretamente estruturada e 

condicionada à qualidade de vida do trabalhador e sua condição de saúde”. 

Considera-se qualidade de vida do trabalhador as relações e interações que ocorrem 

entre indivíduo x trabalho x organização, tendo essas fortes influências no dia a dia 

do colaborador, podendo gerar benefícios ou prejuízos ao mesmo (HERNADES e 

MACÊDO, 2008). 

Além disso, a empresa também está diretamente relacionada à capacidade dos 

funcionários, pois ela não existe sem os elementos humanos. Quando esses aspectos 

são avaliados na empresa hoteleira, por se tratar de uma prestadora de serviços, 

observa-se que o diferencial não está somente na qualidade objetiva, mas também na 

qualidade subjetiva, que se expressa diretamente pela atitude e comprometimento 

dos funcionários com a empresa. (NAVES e COLETA, 2003). 

Segundo Serra (2005. p. 46), “a qualidade humana (subjetiva) exprime o 

conteúdo emocional do serviço, como: amabilidade, comprometimento, atenção, 

soluções de reclamações, etc.” A forma como esse serviço é disponibilizado ao cliente 

e o tratamento recebido por este é condição relevante para que um empreendimento 

hoteleiro tenha o seu diferencial e aumente a sua competitividade diante de outros 

serviços oferecidos no mercado. Por conta disso é necessário que as empresas se 

preocupem e invistam também em seus funcionários, fazendo com que estes se 

sintam satisfeitos em desenvolver suas atividades, tornando-se peças-chaves da 

organização, evitando as doenças ocupacionais, acidentes de trabalho e faltas.  

A preocupação com o bem-estar físico, mental e espiritual das pessoas, e com 

a sua qualidade de vida dentro e fora do trabalho mostra uma transformação na 

relação de trabalho. Por isso, as empresas devem ter uma visão holística das 

atividades exercidas pelos colaboradores na empresa e nas atividades derivadas para 

o exercício dessas atividades, como: os intervalos para as refeições, a qualidade 

destas refeições, deslocamentos e atividades físicas antes (e/ou depois) do trabalho 

(SILVA, 2015). 

Conforme Wielewski, Cemin e Liberali (2007), para a garantia da qualidade na 

atividade final, é preciso garantir condições de trabalho adequadas e seguras aos 
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colaboradores, contribuindo para a promoção da saúde. À medida que há a 

conscientização de que as condições de trabalho e saúde estão diretamente 

relacionadas ao desempenho e produtividade, surge maior preocupação com a saúde 

dos trabalhadores e na busca da adequação do ambiente de trabalho a partir do 

conceito da ergonomia (ANTUNES; SPINELLI; KOGA, 2005; DOURADO; LIMA, 

2011). 

Segundo a ergonomia, um local de trabalho deve ser sadio e agradável, 

prevenindo acidentes e doenças ocupacionais, porém, alguns fatores interferem 

negativamente nesse sentido, afetando a qualidade do ambiente. Podemos destacar 

entre os fatores relacionados à ambiência no trabalho: a umidade, a ventilação, a 

iluminação, a quantidade de ruídos, a postura e o movimento (COLARES; FREITAS, 

2007; MONTEIRO, 2009) 

Na atualidade, compreende-se a urgência de estabelecer formas de 

valorização do colaborador nas empresas como um meio de otimizar sua qualidade 

de vida no trabalho, olhando para o funcionário como alguém que também possui 

necessidades, e essas precisam ser atendidas pelos empreendimentos hoteleiros 

com o mesmo empenho que exercem na hora de suprir, e principalmente superar, as 

expectativas de seus clientes externos (PINTO, BERGE e ARAGÃO, 2012). 

Bolles (1981) apontou oito chaves para a satisfação no trabalho, sendo uma 

delas relacionadas às instalações da empresa que envolve os recursos existentes na 

mesma, podendo-se incluir a existência de refeitório no ambiente de trabalho, o que 

eliminaria um fator de stress para o trabalhador que é o deslocamento até o local das 

refeições, bem como a possibilidade de refeições balanceadas. Pensando nisso, as 

empresas têm como possibilidade, o uso do ambiente físico de trabalho como um 

aliado, garantindo conforto, segurança e acessibilidade para os seus colaboradores. 

Essa referência de Bolles (op. cit), embora bastante antiga, é um dos raros 

trabalhos sobre o tema encontrada na literatura nacional pertinente ao tema, fato que 

destaca ainda mais a importância de realizar estudos específicos sobre esse assunto, 

considerando a carência de pesquisas científicas acerca do mesmo; e considerando 

também a relevância do mesmo (tanto no contexto social quanto trabalhista). 

 

4.2. Ambiência – a influência do espaço sobre o indivíduo 
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De acordo com Mehrabian e Russel apud Salazar, Farias e Lucian (2008) o 

impacto do ambiente físico nos indivíduos já foi comprovado pela psicologia ambiental, 

indicando que a primeira resposta às características de um ambiente é emocional. 

Com isso, entende-se a importância de pensar no conforto e na ambiência dos 

espaços disponibilizados para os funcionários em meio de hospedagem, mais 

especificamente nos refeitórios. 

Para Schmid (2005), conforto é a condição de bem-estar relativa às 

necessidades do indivíduo e sua inserção no ambiente. Esse conceito envolve não 

somente critérios térmico, acústico, visual ou ainda químico, mas também critérios de 

emoção e prazer. Segundo Bestetti (2014), além do conforto ambiental, considera-se 

a salubridade como uma importante ferramenta para a habitabilidade do ambiente, 

característica relativa à presença de microrganismos (como bactérias e fungos), que 

existem aos milhões em qualquer ambiente. 

Atualmente, pode-se designar esse estudo das influências causadas pelo 

ambiente sobre o comportamento humano e as interações dentro do mesmo como 

“ambiência”, tendo origem do francês “ambiance” que pode ser traduzido como meio 

ambiente, para melhor compreensão da sua abrangência Bestetti (2014, p. 602) 

defende que “não é composto somente pelo meio material onde se vive, mas pelo 

efeito moral que esse meio físico induz no comportamento dos indivíduos. ” 

Segundo a cartilha sobre Ambiência do Ministério da Saúde (BRASIL, 2010), o 

conceito de ambiência segue primordialmente três eixos (quadro 1). Cabe destacar 

que esses fatores devem atuar juntos no mesmo espaço, sendo a divisão apresentada 

no quadro em questão uma apresentação de caráter didático. 

 

Quadro 1. Os três eixos do conceito de ambiência e suas respectivas definições. 

Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 
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      O espaço que visa a 

confortabilidade focada na 

privacidade e individualidade 

dos sujeitos envolvidos, 

valorizando elementos do 

ambiente que interagem com as 

pessoas (cor, odor, som, 

iluminação, morfologia e etc), e 

garantindo conforto aos 

trabalhadores e usuários. 

     O espaço que 

possibilita a produção 

de subjetividades 

(encontro de sujeitos) 

por meio da ação e 

reflexão sobre os 

processos de trabalho. 

     O espaço usado como 

ferramenta facilitadora do 

processo de trabalho, 

favorecendo a otimização 

de recursos, o atendimento 

humanizado e acolhedor. 

 

Fonte: Adaptado de Brasil (2010) 

 

De acordo com Okamoto (2002), a ambiência, ou o meio ambiente, é formado 

a partir de valores objetivos como forma, função, cor, textura, ventilação, temperatura, 

iluminação, sonoridade e simbologia. Cada um desses é responsável por compor o 

espaço em si que resulta na arquitetura e determina o nível de bem-estar de seus 

ocupantes. Bestetti (2014) caracterizou alguns desses valores, considerando os 

elementos que compõem a ambiência (quadro 2): 

 

Quadro 2. Valores objetivos dos elementos que compõem a ambiência e seus 

possíveis efeitos.  

Elemento da 

ambiência 
Possíveis efeitos 

Cor 

- Estímulo aos sentidos e pode encorajar ao relaxamento, ao 

trabalho, ao divertimento ou ao movimento; 

- Pode fazer com que um indivíduo sinta mais calor ou frio, 

alegria ou tristeza. Esse efeito psicodinâmico é estabelecido 

especialmente de acordo com as experiências vividas; 
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- Podem ser adotadas para potencializar outros elementos da 

ambiência. Ex.: Pode-se compensar a falta ou minimizar o 

excesso de luz utilizando cores, ampliando o aproveitamento 

da luz natural e racionalizando o consumo de energia elétrica, 

ou criando situações de maior intimidade ou aconchego. 

Temperatura 

- Elemento determinado pela disposição das aberturas 

definidas por janelas e portas, do material que constituem as 

paredes e dos aparelhos que produzem calor instalados nos 

ambientes; 

- Temperaturas altas produzem sensações de letargia e 

diminuem a produtividade das pessoas. 

Ventilação 

- O corpo humano necessita de certa quantidade de oxigênio 

para atender suas necessidades metabólicas. 

. O ar ambiente, mesmo quando puro, não contém mais que 

19% de oxigênio. Quando essa taxa de oxigênio cai, o 

organismo força a respiração, tornando-a ofegante. 

Sonoridade 

- Um ambiente excessivamente ruidoso causa inquietação e 

nervosismo, assim como ruídos repetitivos, mesmo que não 

muito altos, também causam irritação. 

Luminosidade 
- Ambientes mal iluminados para qualquer tipo de trabalho 

podem causar cansaço visual. 

Fonte: Adaptado de Bestetti (2014) 

 

O estudo da ambiência desejada para cada situação de espaço, em qualquer 

escala, traz subsídios importantes para o entendimento das condições físicas e 

emocionais do bem-estar subjetivo. Entretanto, a ambiência não está relacionada 

somente ao espaço físico, pois envolve também encontro entre os sujeitos, propiciado 

pela adequação das condições físicas do lugar e pelo exercício da humanização 

(BARROS, 2006). 
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Quando se fala em adequação de condições físicas para humanização, torna-

se essencial citar a questão da acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, 

que, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2004), “é aquela 

que, temporária ou permanentemente, tem limitada sua capacidade de relacionar-se 

com o meio e de utilizá-lo”. Pode ser pessoa com deficiência (como cadeirante por 

exemplo), idosa, obesa, gestante ou fraturada, incluindo também pessoas fora do 

padrão antropométrico médio, além de crianças até seis anos e do idoso regular com 

mais de 60 anos de idade. Sabe-se que essas pessoas muitas vezes têm pouco ou 

nenhum acesso ao mercado de trabalho. Por outro lado, à medida que houver efetiva 

acessibilidade nas cidades e empresas, mais pessoas com mobilidade reduzida serão 

qualificadas para assumir os postos de trabalho disponíveis no mercado, havendo 

efetiva inclusão social e profissional. 

A norma brasileira 9050-2004 (NBR-9050), norma técnica que aborda a 

acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, 

regulamenta as dimensões, os padrões e os dispositivos que garantem acessibilidade. 

Portanto, ao estruturar espaços novos, deve-se pensar na adequação dos mesmos a 

todos, dentro do princípio de desenho universal, que garante acesso de modo 

indiscriminado. Define-se como desenho universal o modo de concepção de espaços 

e produtos visando à sua utilização por amplo espectro de usuários, incluindo 

crianças, idosos e pessoas com restrições temporárias ou permanentes. A meta é 

atingir um desenho de qualidade no qual, além de requisitos estéticos, é fundamental 

o fácil entendimento sobre o uso (legibilidade), a segurança e o conforto para todos, 

dotando o espaço de qualidades que beneficiem seus usuários (BESTETTI, 2014). 

Quando todos esses elementos são utilizados com equilíbrio e harmonia, a 

ambiência torna-se acolhedora, podendo propiciar contribuições significativas nos 

processos de produção nas organizações. 

 

 

 

4.3 Norma Regulamentadora 24 – Condições sanitárias e de conforto 

 A Norma Regulamentadora nº24 (NR-24) estabelece critérios a serem 

cumpridos para garantir condições sanitárias e de conforto adequadas em locais de 
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trabalho. Essa Norma considera, principalmente, aspectos físicos ligados ao espaço 

disponibilizado para os funcionários, como instalações sanitárias, vestiários, cozinha, 

alojamentos e, também, dos refeitórios, e define como obrigatória a existência do 

mesmo para estabelecimentos com mais de 300 funcionários, apesar de exigir que as 

empresas que não dispõem de refeitórios devem assegurar aos trabalhadores 

condições suficientes de conforto para as refeições em local que atenda aos requisitos 

de limpeza, arejamento, iluminação e fornecimento de água potável, conforme 

disposto no item 24.3.15.2.  

De acordo com o item 24.3.15.3, os estabelecimentos comerciais bancários ou 

de atividades afins que interrompam suas atividades por duas horas destinadas às 

refeições, e também estabelecimentos industriais localizados em cidades do interior e 

nas quais os funcionários residem próximos ao local de trabalho ficam dispensados 

das exigências da NR-24. Essa NR também diz que a empresa deve orientar seus 

trabalhadores sobre a importância das refeições adequadas e hábitos alimentares 

saudáveis no item 24.6, que dispõe sobre as condições de higiene e conforto por 

ocasião das refeições. 

Entretanto, é possível observar certas defasagens nesta norma, principalmente 

no que tange às questões relacionadas à acessibilidade. Define-se como 

acessibilidade como a “possibilidade de condição de alcance, percepção e 

entendimento para a utilização com segurança   e   autonomia   de edificações, 

espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos” (NBR 9050, 2004). 

 A NR-24 exige uma largura mínima de 0,75m para circulação principal 

enquanto a norma brasileira (NBR) 9050 exige que haja uma faixa de conforto de 0,80 

e 1,50m para circulação de pessoas com mobilidade reduzida, o que impediria ou 

dificultaria a passagem de uma, ou duas, cadeira de rodas por exemplo. Apesar 

dessas pessoas com mobilidade reduzida terem pouco espaço dentro de hotelaria, 

essas medidas se tornam extremamente necessárias para a ampliação desse acesso 

e oportunidade a essas pessoas também. 

Além da NR-24, outras portarias abrangem a segurança e saúde do trabalhador 

quanto às condições sanitárias e de higiene ambientais. A Resolução RDC n 216, de 

15 de setembro de 2004, dispõe sobre o regulamento técnico de boas práticas para 

serviços de alimentação, e tem o objetivo de estabelecer procedimentos de boas 
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práticas para este tipo de serviço, principalmente a fim de garantir as condições 

higiênico-sanitárias dos alimentos preparados (BRASIL, 2004). Dentro dessa 

abordagem a RDC n 216 apresenta certas especificações que estão relacionadas 

não apenas à higiene, mas também a alguns aspectos que são importantes para a 

segurança e a saúde ocupacional. 

Outras normas regulamentadoras podem atuar em conjunto com a NR-24, 

como, por exemplo, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), 

estabelecido pela Norma Regulamentadora n°9 (NR-9), que tem como objetivo 

antecipar, reconhecer, avaliar e controlar a ocorrência de riscos ambientais existentes 

ou que venham a existir no ambiente de trabalho. No PPRA são analisados três 

agentes potencialmente envolvidos com riscos, conforme apresentado no quadro 3:  

 

Quadro 3. Os três agentes do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). 

Agentes Químicos Agentes Biológicos Agentes Físicos 

- substâncias, compostos 

ou produtos que possam 

penetrar no organismo 

pela via respiratória, na 

forma de poeira, fumos, 

névoas, neblinas, gases 

ou vapores, ou que, pela 

natureza da atividade de 

exposição, possam ter 

contato ou serem 

absorvidos pelo 

organismo através da pele 

ou por ingestão 

- bactérias, fungos, 

bacilos, parasitas, 

protozoários, vírus, entre 

outros, levando em 

consideração as 

condições de saúde e 

higiene dos refeitórios e 

locais para refeição 

- ruído, vibrações, 

pressões anormais, 

temperatura extremas, 

radiações ionizantes, 

radiações não ionizantes, 

bem como o infrassom e o 

ultrassom, além dos riscos 

ergonômicos (NR-17) e de 

incêndios (NR-23) 

Fonte: Adaptado de Silva (2015) 
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Embora a NR-24 seja uma norma essencialmente voltada à indústria, 

percebeu-se, no decorrer da presente pesquisa, que ela ainda é uma das poucas 

legislações que normatizam a existência do refeitório para os colaboradores de uma 

empresa, principalmente com relação às especificações que compõem o arranjo físico 

(layout), evidenciando a grande lacuna existente nessa área e legitimando a 

importância deste trabalho. Por esse motivo, a norma supracitada foi escolhida como 

uma das principais referências norteadoras da presente pesquisa. 
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5. CAPÍTULO 2 - METODOLOGIA 

Considerando os objetivos propostos para a realização do trabalho, foi 

realizado um estudo de caso, com uma investigação de caráter descritivo e 

exploratório sobre o tema, a qual recorreu-se em uma primeira fase à uma revisão 

bibliográfica, com artigos científicos e teses, através das plataformas de pesquisa 

Science Direct® e Google Acadêmico®, seguido de um estudo de caso onde foi 

aplicado um questionário aos trabalhadores do hotel e um checklist para 

caracterização do arranjo físico do refeitório. Para essa etapa de busca, foram usadas 

as seguintes palavras-chave: refeitório de funcionários, ambiência, unidade produtora 

de refeições, NR-24, qualidade de vida do trabalhador, riscos ocupacionais. 

Conforme Vieira (2002), a pesquisa descritiva pretende conhecer e interpretar 

a realidade estudada, sem interferir ou modificar a mesma, buscando descobrir e 

observar fenômenos para descrevê-los, classificá-los e interpretá-los. Já a pesquisa 

de cunho exploratório é definida por Gil (2002) como um trabalho que visa 

proporcionar maior familiaridade com o problema pesquisado, envolvendo também o 

levantamento bibliográfico, a opinião das pessoas que possuem experiências práticas 

com o problema pesquisado e a análise de exemplos que incitem a compreensão. 

Com relação aos procedimentos técnicos, será utilizado o estudo de caso, pois 

através desta estratégia de pesquisa, é possível investigar um fenômeno 

contemporâneo em seu contexto real e especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos (YIN, 2015).  

Para desenvolver a etapa inicial da pesquisa de campo, foram contatados os 

meios de hospedagem utilizados como ambientes de pesquisa. No estabelecimento 

onde a pesquisa de campo foi realizada, o gestor autorizou a realização do presente 

trabalho verbalmente, e depois assinou um Termo de Consentimento Livre, conforme 

exigido na Resolução nº466 de 12 de dezembro de 2012, do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2012), que “incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, 

referenciais da bioética, tais como, autonomia, não maleficência, beneficência, justiça 

e equidade, dentre outros, e visa a assegurar os direitos e deveres que dizem respeito 

aos participantes da pesquisa, à comunidade científica e ao Estado”. 

 

5.1. Caracterização do meio de hospedagem 
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Foi elaborado um perfil geral de um meio de hospedagem que serviu como 

campo para a presente pesquisa, este situado no bairro da Barra da Tijuca. Localizado 

na Zona Oeste, é um dos bairros que mais cresceram no Rio de Janeiro na virada do 

século XX, e é considerado um dos principais centros hoteleiros do município; em 

função de fatores como a presença de belas praias, trilhas, centros empresariais e 

centro de eventos (como Parque Olímpico, Rio Centro e etc). 

O estabelecimento em questão está situado em um ponto central da Barra, 

sendo de fácil acesso a diversos shoppings e centro de eventos, considerando-se 

ideal para quem viaja a turismo ou negócios. O meio de hospedagem enquadra-se na 

categoria apart-hotel, permitindo reservas com períodos maiores, com desconto em 

apartamentos completos. Seus quartos e suítes têm design moderno, elegante e uma 

decoração contemporânea. Na área de lazer, os hóspedes têm à disposição uma 

piscina indoor, sauna e fitness center. 

 

 

5.2. Aplicação do checklist para avaliar as condições do refeitório dos 

colaboradores do meio de hospedagem 

Os dados obtidos durante a pesquisa de campo foram coletados por meio de 

um checklist, baseado na NR-24 (BRASIL, 1993), que regulamenta as condições 

sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, direcionados aos trabalhadores do 

hotel pesquisados, tendo como objetivo analisar aspectos do ambiente físico e suas 

adequações à norma supracitada. 

Além disso, também se utilizou para a confecção desse instrumento, a 

Resolução RDC n º 216 (BRASIL 2004), uma importante legislação do Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), agência do Ministério da Saúde (MS), que 

dispõe sobre regulamento técnico de Boas Práticas para serviços de alimentação. Na 

figura 1, está apresentado o checklist desenvolvido. 

 

Figura 1. Checklist utilizado para avaliar o arranjo físico do refeitório dos 

colaboradores de um meio de hospedagem, baseado na Norma Regulamentadora 

n°24 (NR-24), do Ministério do Trabalho e Emprego (Brasil, 1993).  
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Itens a serem avaliados 

REFEITÓRIO C NC NA 

1.Existe uma área de 1,00m2 (um metro quadrado) por usuário?    

2. O refeitório abriga, de cada vez, 1/3 (um terço) do total de empregados 

por turno de trabalho? 

   

3. Há espaço para circulação principal com largura mínima de 0,75m?    

4. A circulação entre bancos e banco/parede possui largura mínima de 

0,55m? 

   

5. A rede de iluminação é protegida por eletrodutos?    

6. Possui lâmpadas incandescentes de 150 W/6,00 m2 de área com pé 

direito de 3,00m (três metros) máximo ou outro tipo de luminária que 

produza o mesmo efeito? 

   

7. O piso é impermeável, revestido de cerâmica, plástico ou outro material 

lavável? 

   

8. A cobertura possui estrutura de madeira ou metálica?    

9. As telhas são de barro ou fibrocimento?    

10. O teto é de laje de concreto, estuque, madeira ou outro material 

adequado? 

   

11. As paredes são revestidas com material liso, resistente e impermeável, 

até a altura de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros)? 

   

12. A ventilação e iluminação estão de acordo com as normas fixadas na 

legislação federal, estadual ou municipal? 

   

13. Possui água potável, em condições higiênicas, fornecida por meio de 

copos individuais, ou bebedouros de jato inclinado e guarda-protetora? 
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14. Os lavatórios individuais ou coletivos e pias instalados nas 

proximidades do refeitório, ou nele próprio, encontram-se em número 

suficiente? 

   

15. As mesas são providas de tampo liso e de material impermeável, 

bancos ou cadeiras, mantidos permanentemente limpos? 

   

16. O refeitório não se comunica diretamente com os locais de trabalho, 

instalações sanitárias e locais insalubres ou perigosos? 

   

17. Não ocorre a utilização do refeitório para depósito, bem como para 

quaisquer outros fins? 

   

18. Os equipamentos, móveis e utensílios disponíveis nessas áreas são 

compatíveis com as atividades, em número suficiente e em adequado 

estado de conservação? 

   

19. Os equipamentos necessários à exposição ou distribuição de 

alimentos preparados sob temperaturas controladas estão em estado 

adequado de higiene, conservação e funcionamento? 

   

20. Há limpeza, arejamento e boa iluminação?    

21. O equipamento de exposição do alimento preparado na área de 

consumação dispõe de barreiras de proteção que previnem a 

contaminação do mesmo devido à proximidade ou da ação do 

consumidor? 

   

22. As mesas e assentos são em número correspondente ao de usuários?    

23. Possui estufa, fogão ou similar, para aquecer as refeições?    

24. Os alimentos expostos para consumo imediato estão protegidos 

contra poeira, insetos e outras pragas urbanas? 
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25. Os alimentos expostos para consumo imediato estão protegidos 

contra contaminantes oriundos dos consumidores (gotículas de saliva, fio 

de cabelo e etc)? 

   

26. Os alimentos expostos para consumo obedecem aos critérios de 

tempo x temperatura? 

   

27. A água do balcão térmico é trocada diariamente e mantida a 

temperatura de oitenta graus a noventa graus celsius? 

   

28. Os ornamentos localizados no refeitório não constituem fonte de 

contaminação para os alimentos preparados? 

   

29. As instalações, equipamentos, móveis e utensílios são mantidos em 

condições higiênico-sanitárias apropriadas e bom estado de 

conservação? 

   

30. O refeitório é livre de focos de insalubridade, tais como lixo, objetos 

em desuso, animais, poeira, água estagnada, e de vetores e pragas 

urbanas? 

   

31. O acesso é direto e independente?    

32. Possui acessibilidade à pessoa com deficiência ou mobilidade 

reduzida? 

   

COZINHA    

33. A cozinha é adjacente ao refeitório e com ligação para o mesmo, 

através de aberturas por onde serão servidas as refeições? 

   

34. A cozinha e o depósito de gêneros alimentícios possuem 35 (trinta e 

cinco) por cento e 20 (vinte) por cento respectivamente, da área do 

refeitório? 

   

35. O pé-direito possui 3,00m (três metros) no mínimo?    
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36. As paredes das cozinhas são construídas em alvenaria de tijolo 

comum, em concreto ou em madeira, com revestimento de material liso, 

resistente e impermeável - lavável em toda a extensão? 

   

37. O piso é lavável?    

38. As portas são metálicas ou de madeira, medindo no mínimo 1,00m x 

2,10m (um metro x dois metros e dez centímetros)? 

   

39. As janelas são de madeira ou de ferro, de 0,60m x 0,60m (sessenta 

centímetros x sessenta centímetros), no mínimo? 

   

40. As aberturas garantem suficiente aeração e são protegidas com telas? 

Podendo ser melhorada a ventilação através de exaustores ou coifas 

   

41. Especificações para a pintura das paredes, portas e janelas, móveis e 

utensílios: alvenaria – tinta de base plástica; ferro – tinta a óleo; madeira 

– tinta especial retardante a ação do fogo. 

   

42. A rede de iluminação possui fiação protegida por eletrodutos?    

43. Possui lâmpadas incandescentes de 150 W/4,00m2 com pé-direito de 

3,00m (três metros) máximo, ou outro tipo de luminária que produza o 

mesmo efeito? 

   

44. Possui lavatório dotado de água corrente para uso dos funcionários do 

serviço de alimentação e dispõe de sabão e toalhas? 

   

45. O tratamento de lixo segue as normas locais do Serviço de Saúde 

Pública? 

   

46. Os funcionários da cozinha, encarregados de manipular gêneros, 

refeições e utensílios, dispõem de sanitário e vestiário próprios, cujo uso 

é vedado aos comensais e não se comunica com a cozinha? 

   

ESPECIFICIDADES PARA 30 FUNCIONÁRIOS OU MENOS    
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47. As atividades do estabelecimento são interrompidas nos períodos 

destinados às refeições (caso sejam feitas no local de trabalho)? 

   

48. Não desenvolve atividades insalubres, perigosas ou incompatíveis 

com o asseio corporal (caso a refeição seja feita no local de trabalho)? 

   

ESPECIFICIDADES DE 31 ATÉ 299 FUNCIONÁRIOS    

49. Possui local adequado para as refeições fora da área de trabalho?    

50. Possui mesas e assentos em número correspondente ao de usuários?    

51. Há lavatórios e pias instalados na proximidade ou no próprio local?    

52. Há o fornecimento de água potável aos empregados?    

53. Disponibiliza estufa, fogão ou similar para aquecer as refeições?    

Legenda: C – Conforme, NC – Não conforme, NA – Não se aplica 

Fonte: Adaptado de Brasil (1993) 

 

5.3. Elaboração do questionário aplicado aos funcionários dos meios de 

hospedagem sobre a percepção do refeitório e hábitos relativos à utilização do 

mesmo 

Além do checklist para avaliar a área física do refeitório dos colaboradores, foi 

elaborado um questionário aplicado aos funcionários dos meios de hospedagem, com 

perguntas específicas acerca da percepção das condições gerais desse espaço físico, 

este destinado aos colaboradores em questão. Para tanto, foi utilizada a metodologia 

adaptada de Silva (2015) como a referência para a criação do checklist. O questionário 

desenvolvido para essa etapa da pesquisa está apresentado na figura 2. 

 

Figura 2. Questionário aplicado aos funcionários do meio de hospedagem sobre a 

percepção do refeitório e os hábitos relativos à utilização desse espaço coletivo. 
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Questionário sobre a percepção do refeitório por funcionários de um meio de 

hospedagem 

1.  Quanto tempo você costuma passar no refeitório? 

( ) Menos de 30 minutos  ( ) Entre 30 minutos e 1 hora  ( ) Mais de 1 hora 

2. Em sua opinião, como está a iluminação do refeitório? 

( ) Muito boa  ( ) Boa  ( ) Razoável ( ) Péssima 

3. Qual sua opinião em relação ao conforto das mesas e cadeiras do refeitório? 

( ) Muito bom  ( ) Bom  ( ) Razoável ( ) Péssimo 

4. Você acha que a temperatura do ambiente é agradável?  

( ) Muito agradável  ( ) Agradável  ( ) Razoável ( ) Péssimo 

5. Os espaços existentes para circulação existentes no refeitório são adequados e 

confortáveis para todos? 

( ) Muito confortável  ( ) Confortável  ( ) Razoável ( ) Péssimo 

6. Como você classifica o nível de ruído existente no refeitório? 

( ) Muito alto ( ) Alto ( ) Razoável ( ) Não possui ruído significante 

7. O piso existente é adequado, sendo nivelado, antiderrapante e com cores claras? 

( ) Muito adequado  ( ) Adequado ( ) Parcialmente adequado  ( ) Inadequado 

8. Você considera o refeitório um local bem higienizado e agradável? 

 ( ) Sim ( ) Parcialmente ( ) Não 

9. Considerando todos esses aspectos, você se sente confortável durante suas 

refeições? 

( ) Muito confortável  ( ) Confortável  ( ) Parcialmente confortável ( ) Muito 

desconfortável 

10. Caso pudesse, escolheria outro local para realizar suas refeições? 
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( ) Sim  ( ) Talvez  ( ) Não 

Fonte: Adaptado de Silva (2015) 

 

5.4. Elaboração do Plano de Ação 5W1H 

Uma vez finalizadas as etapas de avaliação do arranjo físico dos refeitórios e 

aplicação de questionários aos colaboradores dos meios de hospedagem estudados, 

será elaborado um Plano de Ação (PA) tipo 5W1H. Esse PA consiste, segundo Meira 

(2003), em um método de apoio à resolução de problemas, constituindo uma 

verdadeira ferramenta para a gestão da qualidade.  

De acordo com Lucena e Sproesser (2015), o 5W1H permite um mapeamento 

das atividades a serem desenvolvidas para um determinado fim. No caso dessa 

pesquisa, os fins são as possíveis ações para melhorar condições específicas não 

conforme ou ausentes no refeitório estudado. 

Esse tipo de PA responde a seis questões específicas para propor melhorias a 

determinadas situações-problema, conforme apresentado na figura 6: 

 

Figura 6. Etapas para a estruturação da ferramenta 5W1H. 

5W 

What O que? Que ação será executada? 

Why Por quê? Por qual motivo a ação será executada? 

Where Onde? Onde a ação será executada? 

Who Quem? Quem será responsável por executar a ação? 

When Quando? Qual o prazo/data da execução da ação? 

1H How Como? Como será executada a ação? 

Fonte: Adaptado de Meira (2003) 
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6. CAPÍTULO III - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.2. Resultados referentes ao checklist para avaliar as condições da 

Unidade Produtora de Refeições que alimenta os colaboradores do meio de 

hospedagem 

 

6.2.1. Avaliação do refeitório 

Na avaliação do refeitório, foi possível perceber que o mesmo possui não 

possui espaço para circulação entre bancos e banco/parede possui largura mínima de 

0,55m; além de não apresentar lâmpadas incandescentes de 150 W/6,00 m2 de área 

com pé direito de 3,00m (três metros) máximo ou outro tipo de luminária que produza 

o mesmo efeito. Outros itens avaliados negativamente foram ventilação e iluminação, 

que não estão de acordo com as normas fixadas na legislação federal, estadual ou 

municipal. As mesas não são providas de tampo liso e de material impermeável, 

bancos ou cadeiras, mantidos permanentemente limpos. O refeitório também se 

comunicava diretamente com o banheiro dos funcionários, causando um odor forte 

próximo do mesmo, além disso, o corredor que chegava ao refeitório era estreito com 

tubulações e fios expostos. A iluminação do local era precária e foi percebido que 

alguns pontos aparentemente não estavam devidamente higienizados como o próprio 

balcão onde os funcionários apoiam seus alimentos e a geladeira disponibilizada no 

local. Não há mesas no local, somente um balcão pequeno, possui apenas 3 bancos 

altos e 1 sofá em mal estado, não sendo correspondente com o número de 

funcionários. Como citado anteriormente, todos os utensílios e móveis pertencentes 

ao local se encontravam em um mal estado de conservação, a geladeira 

disponibilizada apresentava pontos de ferrugem, foi possível observar buracos no 

sofá, e o balcão estava com sua tinta descascando. No que tange os quesitos para 

acessibilidade foi constatado que o local não é adequado para pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida. 

As não-conformidades constatadas podem influenciar diretamente na saúde e 

bem-estar desses colaboradores. Os resultados dos estudos de Aguiar, Valente e 

Fonseca (2010) em unidades de alimentação apontam para a falta de planejamento 

nos projetos dos restaurantes industriais, a manutenção deficiente dos equipamentos 
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e a organização do trabalho como fatores preponderantes para os acidentes de 

trabalho e doenças ocupacionais. Ainda no mesmo estudo foi constatado que área 

física inadequada, com cruzamentos de fluxos e espaços reduzidos; pisos 

escorregadios; exposição a altas temperaturas e ruído; manuseio de equipamentos 

elétricos, a vapor e a gás e de utensílios cortantes sem manutenção preventiva; são 

as situações recorrentes nesses locais. 

Sendo assim, considerando que a alimentação é o alicerce sobre o qual se 

assenta o bem-estar do trabalhador, a inadequação da mesma, seja no quesito 

nutricional ou do local onde ela ocorre, contribui para o aumento dos riscos 

ocupacionais e diminuição da produtividade (WIELEWSKI; CEMIN; LIBERALI, 2007). 

O item 9 do checklist não se aplica ao estabelecimento em questão pois o 

mesmo não é feito de telha em sua estrutura. Assim como não se aplicam os itens 19, 

21 e de 24 a 27 por se tratarem de conformidades relacionadas a exposição de 

alimentos, no entanto, o refeitório em questão não pratica esse tipo de atividade. 

 

6.2.2. Avaliação da área de produção de refeições (cozinha)  

 No que se refere a avaliação da cozinha contida no checklist, todos os quesitos 

foram considerados como “não se aplica”, já que o meio de hospedagem estudado 

não disponibiliza de cozinha no refeitório dos funcionários, a única cozinha pertence 

ao restaurante do hotel e oferece alimentação apenas aos hóspedes. 

 

6.2.3. Avaliação de especificidades do refeitório segundo o número de 

colaboradores 

 Na avaliação das especificidades para refeitórios destinados a um quantitavo 

de 31 a 299 funcionários descrito pelo checklist, as não conformidades encontradas 

foram coerentes com a avaliação geral. Foi observado que o refeitório não possui 

mesas e cadeiras suficientes de acordo com o número de funcionários. É importante 

ressaltar que, em relação ao item 49 do checklist, que aborda as especificidades do 

local onde são realizadas as refeições, foi encontrada uma não conformidade do MH 

estudado, pois o referido espaço encontra-se fora do local de trabalho, sendo, 

portanto, qualificado como “adequado”. 
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6.3. Resultados referentes ao questionário aplicado aos funcionários dos 

meios de hospedagem sobre a percepção do refeitório e hábitos relativos à 

utilização do mesmo 

O questionário foi aplicado presencialmente a 19 colaboradores e 

colaboradoras, pertencentes a vários departamentos do meio de hospedagem 

estudado. De forma semelhante, a pesquisa de Gordon et al. (2019) também estudou 

as percepções de colaboradores de meios de hospedagem, estes situados nos 

Estados Unidos da América, sobre seus locais de trabalho. 

Quando perguntados sobre o tempo que costumam passar no refeitório, 53% 

dos funcionários entrevistados afirmaram passar menos de 30 minutos, 47% entre 30 

minutos e uma hora e nenhum mencionou permanecer mais de uma hora no referido 

espaço.  

Com relação à iluminação do refeitório, esta um importante elemento que 

compõe a ambiência, 82% consideram-na boa, e 12% dos colaboradores afirmaram 

que a iluminação do espaço é razoável. Segundo Athanázio-Heliodoro et al. (2017), 

“a luz e sua intensidade são capazes de afetar os comportamentos do ser humano 

inclusive influenciando no desempenho no trabalho, conforto, bem-estar, humor, sono 

e segurança do trabalhador”. Além disso, esses mesmos autores comentaram que a 

baixa iluminação no ambiente de trabalho pode induzir a insônia, assim como os níveis 

elevados de iluminação melhoram o desempenho no trabalho, saúde e produtividade; 

sem afetar a qualidade do sono.  

O gráfico 1 apresenta a opinião dos colaboradores entrevistados sobre o nível 

de conforto das mesas e cadeiras do refeitório.  

 

Gráfico 1. Qual sua opinião em relação ao conforto das mesas e cadeiras do 

refeitório? 
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Foi possível perceber que 47% dos colaboradores classificaram como “bom” o 

nível de satisfação em relação ao conforto das mesas e cadeiras disponibilizadas no 

refeitório; sendo este o resultado mais expressivo sobre essa questão. Em 

contrapartida, 29% dos mesmos considera o nível de conforto péssimo, um cenário 

pode ser explicado baseado na observação feita durante a aplicação da pesquisa, 

quando os colaboradores comentaram terem preferência por sofá um sofá presente 

no refeitório, por ser mais confortável, porém nem todos conseguem utilizar o mesmo, 

dependendo do horário, e utilizam as cadeiras (estas menos confortáveis) e 

prejudicam sua postura. De acordo com Barros, Ângelo e Uchôa (1997) posturas 

inadequadas, imediatamente ou com o decorrer do tempo, apresentam dor. A dor, 

mais que a incapacidade, pode com frequência, ser o fator limitante para o bom 

desempenho do trabalhador. A postura é tão importante para o desempenho das 

tarefas quanto para a promoção da saúde e minimização de estresse e desconforto 

durante o trabalho. 

 O gráfico 2 apresenta a análise dos colaboradores em relação a temperatura 

percebida no refeitório: 

 

Gráfico 2. Você acha que a temperatura do ambiente é agradável? 
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Apesar de o refeitório ter apresentado uma não conformidade em relação a 

ventilação no checklist, 76% dos funcionários avaliaram a temperatura do mesmo 

como “agradável”. Esse resultado pode ser considerado positivo, já que, segundo 

Rosa e Melo (2019), o estresse térmico pode ser visto como um risco ocupacional, 

condição relacionada às questões de saúde e segurança do trabalhador, que têm sido 

um elemento de destaque na gestão de qualquer tipo de negócio. 

No gráfico 3 é possível observar a opinião dos funcionários referente ao espaço 

para circulação do refeitório: 

 

Gráfico 3. Os espaços existentes para circulação no refeitório são adequados e 

confortáveis para todos? 
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De acordo com o que foi observado em campo, foi possível perceber que os 

12% de colaboradores que responderam “péssimo” à questão apresentada no gráfico 

3 eram funcionários mais idosos e com dificuldade de locomoção. Cabe ressaltar a 

importância de ofertar, inclusive para colaboradores com mobilidade reduzida como 

os idosos, espaços que propiciem uma adequada integração desses indivíduos. Além 

disso, segundo Bestetti (2014) ao definir-se uma organização adequada para a 

circulação de pessoas, deve-se levar em conta a utilização do espaço territorial 

necessário aos seres humanos, reconhecendo-se que esse espaço pode influenciar 

seu relacionamento com os demais. 

O gráfico 4 representa a percepção dos colaboradores em relação ao ruído 

percebido no local das refeições: 

 

Gráfico 4. Como você classifica o nível de ruído existente no refeitório? 

 

 

Durante a etapa da pesquisa de campo, no refeitório não foi observado nenhum 
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reclamaram do ruído se referiam aos outros colaboradores que falam muito alto dentro 

do espaço, e incomodam os demais. 

O ruído é uma das causas das doenças psicológicas, ocasionando elevação 

da pressão sanguínea, redução das secreções salivares e gástricas, perda da 

acuidade auditiva e principalmente aumento do estresse nesses casos (REGO et al, 
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NR 15 (Ministério do Trabalho, 2001b), para 8 horas diárias de trabalho, o nível 

máximo permitido de ruído é de 85 dB e com 90 dB, a exposição máxima deve ser de 

4 horas. 

No gráfico 5 estão as percepções dos funcionários entrevistados sobre a 

adequação do piso existente no local: 

 

Gráfico 5. O piso existente é adequado, sendo nivelado, antiderrapante e com cores 

claras? 

 

 

Foi possível perceber que 70% dos funcionários analisam o piso existente 

como adequado, observou-se que os 18% que identificaram como “parcialmente 

adequado” tiveram como ponto de atenção a cor do piso, que não era clara. 

Entretanto, em termos de legislação sanitária, a RDC nº216 da Anvisa (BRASIL, 2004) 

afirma que “piso, parede e teto devem possuir revestimento liso, impermeável e 

lavável, sendo mantidos íntegros, conservados, livres de rachaduras, trincas, goteiras, 

vazamentos, infiltrações, bolores, descascamentos”. 

Quando questionados sobre a higiene do local, 53% dos colaboradores 

consideraram o refeitório apenas “parcialmente” higienizado e agradável, enquanto os 

outros 47% consideraram higienizado e agradável. Nesse aspecto, deve haver uma 

certa preocupação em relação a essa percepção “parcialmente” higienizado e 

agradável, considerando que a higienização é um dos principais pontos para se obter 
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capacitados, e com frequência que garanta a manutenção dessas condições e 

minimize o risco de contaminação do alimento (BRASIL, 2004). 

 O gráfico 6 apresenta o nível de confortabilidade observado por esses 

colaboradores: 

 

Gráfico 6. Considerando todos esses aspectos, você se sente confortável durante 

suas refeições? 
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Gráfico 7.  Caso pudesse, escolheria outro local para realizar suas refeições? 

 

 

Neste contexto apresentado no gráfico 7, emerge a questão das refeições que 

tem impactos na distância que o indivíduo percorre para realizar suas refeições, 

especialmente o almoço, o que pode colocar o trabalhador em risco de acidente de 

trajeto; ou impactar a qualidade da alimentação, o que repercute na qualidade de vida 

dos indivíduos (GOMES-CARNEIRO et al., 1997), no índice de acidentes de trabalho 

nas empresas (faltas e licenças saúde, sem ser licença maternidade) e na 

sustentabilidade das cidades (MRSC, 2011). Dados da Previdência Social registram 

mostram que mais de um terço dos acidentes de trânsito que ocorreram no Brasil em 

2010 (BRASIL, 2012) foram computados como acidentes de trabalho. 

 

6.4. Elaboração do Plano de Ação 5W1H 

Considerando as não conformidades verificadas após a aplicação do checklist 

que avaliou a área física e do questionário utilizado como instrumento para entrevistar 

os colaboradores, foram desenvolvidos dois Planos de Ação, com objetivo de propor 

melhorias tanto para os problemas relacionados ao arranjo físico quanto à importância 

de ampliar o conforto dos funcionários durante os momentos de suas refeições.  

53%

24% 23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Sim Talvez Não



Tabela 1. Plano de Ação 5W1H para melhoria de problemas relacionados ao arranjo físico (layout) da Unidade Produtora de 

Refeições (UPR) de um meio de hospedagem. 

What Why Where Who When How 

Ampliar circulação 

principal do refeitório 

para 0,75cm, 

circulação 

banco/parede para 

0,55 cm e aumentar pé 

direito para 3 metros 

O refeitório não possui 

espaço para circulação entre 

bancos e banco/parede; 

proporcionar maior conforto 

ao colaborador, adequação 

do espaço à NR24 

Refeitório Empresa de 

engenharia 

terceirizada  

Nos 

próximos 

seis meses  

Através da elaboração de um 

projeto pela empresa de 

engenharia terceirizada para 

melhorar o espaço em questão 

Implementar lâmpadas 

incandescentes 

Necessidade de adequação 

à NR 24 

Refeitório Auxiliar de 

Serviços 

Gerais (ASG)  

Em uma 

semana  

Trocando as lâmpadas atuais do 

refeitório por outras lâmpadas 

incandescentes de 150 W/6m2 

de área 

Implementar saídas de 

ar protegidas com tela 

milimétrica para 

ventilação 

As saídas de ventilação não 

estão de acordo com as 

normas fixadas na 

legislação federal, estadual 

ou municipal 

Refeitório Empresa de 

engenharia 

terceirizada 

Nos 

próximos 

seis meses  

Através da elaboração de um 

projeto pela empresa de 

engenharia terceirizada para 

melhorar o espaço em questão 
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Adquirir 35 novas 

mesas e cadeiras de 

material impermeável 

As mesas e cadeiras atuais 

não condizem com a norma 

estabelecida 

Refeitório Gestor Nos 

próximos 

dois meses  

Comparar preços com empresas 

de confiança e que forneçam os 

itens com material ideal, 

selecionar o melhor custo x 

benefício 

Desativar banheiros 

existentes e criar 

novas instalações 

sanitárias 

O refeitório se comunica 

com locais insalubres, 

desrespeitando a RDC 

nº216 da  Anvisa 

Refeitório Empresa de 

engenharia 

terceirizada 

Nos 

próximos 

seis meses  

Reformar as instalações 

sanitárias, criando novos 

banheiros que não se 

comuniquem diretamente com o 

refeitório 

Adquirir novos 

equipamentos e 

utensílios 

 

Os referidos equipamentos, 

móveis e utensílios estão em 

mau estado de conservação 

Refeitório Gestor Em um mês Levantar os melhores preços e 

marcas de micro-ondas e 

geladeira 

, que sejam duráveis e seguros  

Adequar espaços à 

norma de 

acessibilidade 

O espaço não possui 

acessibilidade  

Refeitório Empresa 

terceirizada 

de 

engenharia 

Nos 

próximos 

seis meses  

Aumentando espaço de 

circulação para, no mínimo, 

0,90cm, colocando mesas de no 

máximo 1,00m no refeitório 

segundo a NBR 9050. 
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Estipular a frequência 

e criar um checklist de 

rotina limpeza do 

refeitório 

A área física em questão não 

se encontra em estado ideal 

de higiene 

Refeitório Auxiliar de 

Serviços 

Gerais (ASG) 

Em dois 

dias  

Criar um checklist para todos os 

itens e espaços que precisam 

ser limpos no refeitório, 

estipulando uma limpeza 

obrigatória a cada vez que o 

refeitório for utilizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Tabela 2. Plano de Ação 5W1H para melhoria do conforto dos funcionários durante os momentos de suas refeições da Unidade 

Produtora de Refeições (UPR) de um meio de hospedagem. 

What Why Where Who When How 

Ampliar circulação 

principal do refeitório 

para 0,75cm, 

circulação 

banco/parede para 

0,55 cm e aumentar pé 

direito para 3 metros 

O espaço é pequeno 

para a quantidade de 

funcionários 

existentes no meio de 

hospedagem 

Refeitório Empresa de 

engenharia 

terceirizada  

Nos próximos seis 

meses  

Através da 

elaboração de um 

projeto pela empresa 

de engenharia 

terceirizada para 

melhorar o espaço 

em questão 

Criação de um espaço 

mais tranquilo dentro 

do refeitório 

Os colaboradores 

que ficam 

incomodados com o 

barulho causado por 

algumas pessoas, 

podem ter um espaço 

onde poderão 

aproveitar seu 

Refeitório Empresa de 

engenharia 

terceirizada 

Nos próximos seis 

meses 

Através da 

elaboração de um 

projeto pela empresa 

de engenharia onde 

nesse espaço sejam 

disponibilizados 

puffs, com música 

ambiente e 
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momento de almoço 

com tranquilidade. 

luminosidade mais 

amena. 

Oferecer refeições aos 

funcionários utilizando 

o restaurante contido 

no hotel 

Para diminuir a 

necessidade do 

deslocamento do 

colaborador até outro 

local a fim de realizar 

sua refeição 

Refeitório Gestores 

(incluindo a 

gestão do 

restaurante) 

Ao finalizar as 

obras do refeitório 

(seis meses) 

Montar cardápios 

semanais e 

disponibilizar aos 

colaboradores para 

que façam suas 

escolhas e possam 

retirar no restaurante.  

Instalar TV no 

refeitório 

Criar mais 

interatividade no 

espaço para que o 

funcionário tenha 

vontade de passar 

mais tempo nele. 

Refeitório Técnico 

especializado 

Ao finalizar as 

obras do refeitório 

(seis meses) 

Contratar técnico 

especializado para 

instalar TV adquirida 

considerando melhor 

custo x benefício. 

Disponibilizar food 

machines  

Gerar maior 

atratividade e opções 

no refeitório para os 

colaboradores. 

Dessa forma, os 

Refeitório Empresa 

terceirizada de 

food machine 

Ao finalizar as 

obras do refeitório 

(seis meses) 

Fazer pesquisa das 

melhores opções de 

food machine, de 

preferência que tenha 

opções saudáveis, 
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mesmos passarão 

mais tempo e com 

maior conforto no 

mesmo. 

pensando no bem-

estar dos 

funcionários, e 

contratar uma 

máquina para o 

refeitório. 



7. CONCLUSÃO 

Após a aplicação do questionário aos colaboradores, foi possível perceber que 

os itens que mais incomodam esses indivíduos são: o ruído observado que na maioria 

das vezes provém das conversas entre os próprios funcionários, o conforto percebido 

das cadeiras e mesas disponibilizadas, e o espaço reduzido, que não condiz com o 

número de colaboradores existentes no hotel. Observou-se que a junção desses 

fatores mais o fato do refeitório não oferecer nenhuma interatividade ou opção 

relevante que beneficie o colaborador de alguma forma faz com que o mesmo não 

passe a maior parte do seu tempo de descanso no espaço disponibilizado para o 

mesmo onde isso deveria acontecer. 

Com relação à avaliação do arranjo físico, foi possível perceber que o refeitório 

disponibilizado possui algumas não conformidades como: não possui espaço para 

circulação entre bancos e banco/parede suficiente; não apresenta lâmpadas 

incandescentes de 150 W/6,00 m2 de área e pé direito de 3,00m (três metros); a 

estrutura de ventilação não está de acordo com as normas fixadas na legislação 

federal, estadual ou municipal; as mesas não são providas de tampo liso e de material 

impermeável; higienização precária; comunicação direta com locais insalubres e/ou 

com instalações sanitárias; utensílios e móveis pertencentes ao local se encontravam 

em um mal estado de conservação; sem acessibilidade. Todos esses itens influenciam 

diretamente na habitabilidade do espaço e na segurança do mesmo. 

Um ponto a ser destacado é o comentário feito pela nutricionista responsável 

do estabelecimento, onde a mesma afirma que não conhece nenhum meio de 

hospedagem na Barra da Tijuca que tenha disponibilizado para seus funcionários um 

refeitório com as características e normas mencionadas nesse trabalho, logo, a 

percepção desses trabalhadores encontradas no questionário pode não ter sido tão 

alarmante frente aos problemas encontrados no espaço ao longo da pesquisa pois 

eles não tem conhecimento ou referência do que seria ideal.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - ICSA 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DOMÉSTICA E HOTELARIA – DEDH 

CURSO DE BACHARELADO EM HOTELARIA 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE 

 

(De acordo com a Resolução 466, de 12 de dezembro de 2012 do Conselho 

Nacional de Saúde) 

 

Eu_______________________________________________________, neste 
representando o meio de hospedagem (nessa parte, foi inserido o nome real no meio 
de hospedagem em questão) – codificado como MH1, aceito participar livremente da 
pesquisa “CARACTERIZAÇÃO DO ARRANJO FÍSICO DE REFEITÓRIOS PARA 
FUNCIONÁRIOS: UM ESTUDO DE CASO EM HOTÉIS DO RIO DE JANEIRO”, 
realizada pelo aluno Tiago Moreira Maciel - 2014485265, graduando do curso de 
Hotelaria do Departamento de Economia Doméstica e Hotelaria, do Instituto de 
Ciências Sociais Aplicadas da UFRRJ, sob orientação da Profª Dra. Elga Batista da 
Silva, da UFRRJ (SIAPE 2256765). 

 

Estou ciente do que se segue: 

 

Objetivo da pesquisa: Avaliar o arranjo físico dos refeitórios destinados aos 

trabalhadores dos meios de hospedagem. 

 
 
Participação na pesquisa: Para a realização da pesquisa, será aplicado um check 

list (baseado na Norma Regulamentadora Nº24, RDC 216 e CVS 5) com objetivo de 

avaliar as condições gerais do refeitório dos colaboradores. Adicionalmente, também 

será aplicado um questionário a esses funcionários, que terá como objetivo avaliar a 

percepção das condições gerais do refeitório destinado aos colaboradores 

 

Possíveis riscos: Não haverá riscos previsíveis com a integridade física, mental ou 

moral dos participantes da pesquisa e do empreendimento. 
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Privacidade do meio de hospedagem: O nome do empreendimento ou do prestador 

de serviços para o meio de hospedagem e dos participantes da entrevista não serão 

divulgados. O meio de hospedagem não terá seu nome fantasia divulgado e sua 

identificação será expressa através de um código, não causando qualquer desconforto 

ou exposição do responsável pelo empreendimento ou da empresa prestadora de 

serviços. 

 

 

Rio de Janeiro, ______ de _______________ de 2018. 

 

 

Assinatura do responsável pelo meio de hospedagem 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

 


