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RESUMO

Este estudo de caso qualitativo, com fins descritivos, foi baseado em
premissas de segurança e hotelaria para descrever a relação que existe entre a
cultura preventiva e a minimização de riscos e perdas no ambiente hoteleiro. As
relações humanas na prestação de serviços hoteleiros constituíram o foco deste
estudo para tentar apresentar o vínculo entre serviços de qualidade e a minimização
de riscos e perdas, favorecendo a empresa, os empregados, os hóspedes e clientes
externos. Como segurança no Brasil é percebida e tratada muitas vezes de forma
empírica, foi fundamental estabelecer parâmetros teóricos sobre os assuntos
envolvidos no estudo: hotelaria, segurança, cultura organizacional e gestão de
pessoas. Com o intuito de observar na prática a teoria estudada e coletar
evidências, foram realizadas entrevistas com gerentes e empregados operacionais
que atuam diretamente com hóspedes e clientes externos, em dois hotéis na cidade
do Rio de Janeiro, que trabalham nas de: recepção, governança, segurança, setor
de eventos, setor de alimentos e bebidas e recursos humanos. O tratamento das
evidências deu-se através de análise de conteúdo e os resultados foram obtidos
através da triangulação das entrevistas, da observação direta e da análise de
documentos. As premissas iniciais foram corroboradas e confirmaram que as
pessoas que trabalham como prestadoras de serviço são os principais atores para o
sucesso de medidas e procedimentos preventivos.
PALAVRAS-CHAVE: segurança, riscos, hotelaria, cultura organizacional

ABSTRACT

This qualitative study, with descriptive purposes, was based on hotel security
assumptions to describe the relation between preventive culture and minimizing risks
and losses on the hotel environment. The human relations on hotel service were the
focus on this study to try present the pound between quality services and minimizing
risks and losses, favoring the company, the employees and, consequently the guests
and external customers. As security in Brazil is often perceived and treated
empirically, it was fundamental to establish theoretical parameters about subjects
involved in the study: hospitality, security, organizational culture and people‟s
management. The objective of getting together enough information so that the reader
could be able to understand the relations involved that interferes with the theme of
this work. In order to observe in practice the studied theory and gather evidences,
interviews were conducted in selected hotels and the subjects were mangers and
operational employees who work directly wish guests and external customers in two
hotels in the city of Rio de Janeiro. The areas at the hotels were: reception,
governance, security, department of events, department of food and drink and
human resources. The treatment of evidences took place through content analysis
and the results were obtained in this case study, trough the triangulation of
interviews, the direct observation and the document analysis to corroborate the initial
premises and confirmed that people as service providers are the main actors to the
success of preventive measures and procedures.

Key-words: security, risks, hospitality, organizational culture.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 APRESENTAÇÃO INICIAL
A hotelaria, como qualquer outra indústria, está sujeita a sucessos e
fracassos, e a velocidade da troca de informações pode ser um fator que favoreça a
disseminação da boa imagem do negócio ou ser um multiplicador negativo para
problemas.
Todo negócio possui riscos que devem ser conhecidos pela organização para
que a mesma possa utilizar meios para minimizá-los. Por ser uma indústria voltada
para serviços, a hotelaria possui riscos diretamente relacionados ao seu produto
principal: a hospitalidade. Riscos que venham a ser concretizados nesta indústria
afetarão diretamente o cliente, no caso o hóspede, além do comprometimento
inegável da imagem do hotel.
Desta maneira, o mínimo que se espera de um hotel é que os serviços
estejam calcados em uma cultura de segurança, para garantir condições básicas de
proteção, tanto para a empresa e seus empregados, como para seus hóspedes e
clientes.
Riscos podem ser minimizados com modelos de gestão que favoreçam a
integração de planejamento de segurança, medidas preventivas e participação
efetiva de empregados, preparados para fornecer serviços com qualidade. Assim
atribuir real valor à cultura preventiva é uma estratégia que pode minimizar riscos e,
consequentemente, as perdas que estes riscos possam vir a gerar.
Este trabalho apresenta inicialmente as peculiaridades da hotelaria e o tipo de
problema que será estudado. Logo a seguir, será abordada a área específica de
prevenção de riscos e perdas em hotelaria, onde as fases de projetos de segurança

empresarial são apresentadas, para que se possam explicar as peculiaridades da
segurança hoteleira.
A última parte do referencial teórico busca fazer a relação entre a prevenção
de perdas e gestão de pessoas, incluindo aspectos referentes à cultura
organizacional.
Finalmente, o trabalho apresenta a pesquisa de campo realizada com
gerentes e empregados dos hotéis selecionados, para que se possa conhecer como
a prestação dos serviços nesta área, interligada com medidas e procedimentos de
segurança, pode minimizar a ocorrência de riscos puros neste ambiente de negócio.
1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA
Os aspectos mencionados anteriormente levam a que se proponha responder
à seguinte questão: como uma cultura voltada para a prevenção de riscos e
perdas na gestão hoteleira contribui para garantir melhor desempenho
organizacional?
1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo final
Descrever como uma cultura voltada para a prevenção de riscos e perdas em
hotelaria contribui para a melhoria do desempenho organizacional.
1.3.2 Objetivos intermediários


Identificar as fontes dos riscos e das perdas em hotelaria.



Descrever como os empregados expressam sentimentos positivos ou

negativos em relação às medidas de prevenção adotadas.



Analisar se as medidas e os procedimentos de segurança, aliados à

integração das equipes internas, segundo relato dos participantes, contribuem para
a minimização dos riscos e das possíveis perdas.
1.4 SUPOSIÇÕES INICIAIS
Riscos podem ser minimizados com planejamento de segurança empresarial,
medidas preventivas e com a participação efetiva dos empregados, preparados para
fornecer serviços de qualidade. Desta forma, investir em programas de treinamento
e desenvolvimento em segurança para todos os empregados é importante para que
ocorra a conscientização com a prevenção.
No entanto, antes de elaborar planos e programas é preciso conhecer os
riscos, para que medidas e procedimentos sejam adequados, isto é, não envolvam
custos nem abaixo nem acima do necessário. Consequentemente, as perdas
tendem a serem reduzidas e, dessa forma, os gastos em prevenção deixam de ser
despesas para serem considerados um tipo de investimento.
Muitas vezes é possível relacionar as perdas à qualidade da prestação dos
serviços e/ou à qualificação dos empregados, ou a medidas e procedimentos
ineficientes e/ou ineficazes.
1.5 DELIMITAÇÃO
Este estudo esteve restrito aos Hotéis A e B localizados na orla da cidade do
Rio de Janeiro. Conceitos relacionados a riscos, segurança, hospitalidade, qualidade
e ambiente psicossocial do trabalho fizeram parte do embasamento teórico.
Os hotéis estudados já possuem medidas e procedimentos preventivos. Logo,
o que se pretende é relacionar riscos a essas medidas e a esses procedimentos,
verificando se os mesmos apresentam adequabilidade e justificam os investimentos
realizados.

Toda prevenção está diretamente atrelada à participação efetiva de toda a
equipe do hotel e não restrita ao setor de segurança. Naturalmente,

para

uma

participação efetiva são necessários conhecimentos e treinamento específico em
segurança, que devem ser orientados para a qualidade e realizados com o intuito de
trazer benefícios para todos.
Este estudo foi realizado apenas com dados obtidos com empregados dos
hotéis, que atuam diretamente com hóspedes e clientes externos, já que os mesmos
não foram entrevistados. O estudo foi realizado no 1º semestre de 2010.
1.6 RELEVÂNCIA
Toda empresa está sujeita a sofrer perdas em função de riscos concretizados,
por falta de prevenção adequada. De nada servem planejamentos detalhados,
equipamentos sofisticados e onerosos custos em segurança, se não houver uma
integração de todos os empregados com a equipe de prevenção.
De acordo com Chon e Sparrowe (2003), qualquer estabelecimento de
hospedagem precisa oferecer proteção a seus hóspedes e prevenir-se contra
perdas. Os mesmos autores consideram que a responsabilidade sobre a segurança
deve ser compartilhada por todos.
Muitos

prejuízos

sofridos

por

empresas

em

setores

variados

são

consequência de problemas internos, pois é fato que o elo mais fraco da corrente,
no quesito segurança, é o ser humano.
Em hotelaria não é diferente. A questão da segurança em hotelaria adquire
contornos que envolvem diretamente o negócio. Problemas com segurança tendem
a causar, além de prejuízos, problemas com a imagem do hotel. Segundo Chon e
Sparrowe (2003), pode ocorrer perda direta nas reservas, caso a reputação do hotel
seja prejudicada por problemas de segurança.

Além disso, o setor hoteleiro possui particularidades no que concerne à
segurança. A excelência no tratamento do hóspede é uma premissa de
hospitalidade, mas determinados procedimentos de segurança vão de encontro a
essa premissa. Então é fundamental adequar procedimentos e medidas de
segurança às peculiaridades do negócio, permitindo que o hóspede sinta-se seguro
e jamais vigiado ou controlado.
Muitos tendem a ganhar quando riscos são minimizados: a empresa diminui
perdas financeiras, de imagem, etc.; empregados e clientes ficam menos expostos a
riscos físicos e de saúde; e até a comunidade ganha na medida em que o ambiente
é preservado.
Este trabalho visa oferecer subsídios para a tentativa de soluções destas e
outras questões, baseando-se na convergência de estudos em segurança,
hospitalidade e prestação de serviços. A sua relevância para o meio acadêmico
justifica-se pelo fato de ser fundamentado em bases teóricas, que esclarecem
situações que normalmente são tratadas de forma empírica pelos gestores. Prática e
teoria são elementos interdependentes e tratar riscos e segurança apenas de forma
empírica demonstra amadorismo, gerando graves consequências para empresas,
podendo envolver não somente perdas financeiras e materiais, mas também perdas
humanas.
1.7 DEFINIÇÃO DOS TERMOS
Para melhor entender os propósitos deste trabalho, é necessário fazer uma
definição apropriada de termos utilizados quando o assunto é segurança. Segurança
é uma palavra usada todos os dias e, dependendo do contexto com maior ou menor
frequência, de formas muito diversificadas.
A ABNT ISO/IEC 73:2005 define:

 Segurança – ausência de riscos inaceitáveis.
 Risco – combinação da probabilidade de um evento e de suas
consequências
 Probabilidade – grau de possibilidade que um evento ocorra
 Evento – ocorrência de um conjunto específico de
circunstâncias
 Análise de riscos – uso sistemático de informações para
identificar fontes e estimar o risco
 Avaliação de riscos – processo de comparar o risco estimado
com critérios de riscos predefinidos para determinar a
importância do risco
 Dano – lesão ou dano à saúde das pessoas, ou dano à
propriedade ou ao meio ambiente

2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 HOSPITALIDADE E HOTELARIA
O foco do negócio hoteleiro é o processo para satisfazer o cliente - no caso o
hóspede - e não apenas a venda de produtos e serviços; por isso, são importantes
os investimentos em capacitação e desenvolvimento dos seus recursos humanos,
como forma de consolidar o processo de gestão em um ambiente de respeito às
diferenças individuais. A qualidade da comunicação interna propiciará a conquista, a
permanência e o desenvolvimento do quadro de colaboradores da empresa.
O fortalecimento das relações internas pode resultar de uma cultura
organizacional que valoriza o empregado e oferece condições para o crescimento na
empresa, propiciando desta maneira um maior envolvimento com a prestação de
serviços com qualidade o que, consequentemente, pode vir a proporcionar a
satisfação e fidelização do hóspede e cliente.
2.1.1 Hospitalidade
A prestação de serviços é o produto mais importante da indústria da
hospitalidade e é de natureza intangível, o que dificulta a visão da hospitalidade
como indústria. Da mesma maneira, a intangibilidade do produto provoca
percepções conflitantes de qualidade. O que é experiência única para o hóspede
não passa de rotina para o empregado do hotel. Segundo Churchill e Peter (2000), o
sucesso de uma organização de serviços depende de sua capacidade de
desenvolver relações com os clientes e de prestar serviços de qualidade.
O objetivo de produtores de serviço, para Zeithaml e Bitner (2003, p. 50
- 51), é “desenvolver e disponibilizar ofertas que satisfaçam as necessidades e
expectativas de clientes, assegurando assim a sua própria sobrevivência

econômica” e, para atingi-lo, “os prestadores de serviços devem compreender como
os clientes escolhem e avaliam os serviços que lhe são oferecidos”.
Os serviços em hospitalidade sofrem variações de acordo com as diferenças
ambientais externas e culturais, sendo, portanto, importante entender essas
diferenças e adequar os serviços. Castelli (1996, p. 50) afirma que “o hotel deve
adequar as suas instalações, equipamentos, bens e serviços permanentemente aos
desejos e necessidades dos clientes para estar com eles conectados.”
Zeithaml e Bitner (2003) afirmam que a cultura influencia a interação entre
empresa/empregados e clientes, além de ser responsável também pelos efeitos que
causa no modo como os clientes avaliam os serviços. Naves e Coleta (2003, p. 208)
propõem que
cultura organizacional representa uma energia social que
instiga seus membros a agir, fornecendo significado e direção e
também um mecanismo de controle, aprovando informalmente
ou proibindo comportamentos.

Ismail (2004, p. 44) afirma que é possível se mensurar o nível de serviços de
um hotel através “do montante de efetiva e perceptível atenção ou consideração
que, em termos razoáveis, um hóspede espera receber.” Para esse autor, a
reputação do hotel, juntamente com a comparação com outros hotéis, é a base da
expectativa do hóspede.
O negócio principal está baseado na criação de experiências memoráveis por
meio de serviços que supram suas necessidades. Existe uma forte ambiguidade
nesse negócio, que é a satisfação do cliente em oposição à satisfação do negócio
(lucro). A indústria da hospitalidade engloba, segundo Chon e Sparrowe (2003),
além de serviços de hospedagem, serviços de recreação, de alimentos e bebidas,
de viagens e produtos relacionados aos itens anteriores.

Portanto, o cliente costuma relacionar bom serviço à quantidade de agrados,
ao grau de atenção e/ou interação ou à rapidez da entrega do produto. Na realidade,
bom serviço sempre será diferente de uma empresa para outra; o que importa é que
o serviço precisa ser condizente com a missão empresarial. A maior parte dos
hóspedes espera serviço de qualidade por preço justo, na concepção pessoal de
cada um.
Chon e Sparrowe (2003) afirmam ainda que o momento do serviço está
intrinsecamente relacionado às relações humanas: tanto hóspedes quanto
empregados levam para este momento expectativas e traços de personalidade. Para
Zeithaml e Bitner (2003, p. 71), “os clientes possuem dois diferentes níveis de
expectativas: serviço desejado e serviço adequado.”
Barlow e Maul (2001) defendem a ideia de que todas as pessoas, sejam
fornecedores de serviços sejam clientes, são movidas por emoções e que essas não
podem ser separadas das pessoas, logo influenciam diretamente todo o momento
do serviço. Nessa linha, Pine e Gilmore (1999) distinguem os produtos dos
diferentes tipos de economia, dizendo que as commodities são fungíveis, os bens
são tangíveis, os serviços são intangíveis e as experiências são memoráveis.
Para Barlow e Maul (2001), os empregados precisam estar prontos para lidar
com o cliente e suas emoções, que nem sempre são satisfatórias e agradáveis, mas
é fundamental não acreditar que as reações do cliente são direcionadas para a
pessoa (empregado). Para essas autoras, a empresa deve criar um ambiente de
trabalho que promova experiências positivas para o empregado, de modo que ele
seja capaz de repassar ao cliente o que foi vivenciado.
O hóspede espera e exige serviço prestado de modo cordial e eficiente. O
desejo por segurança está implícito e não é comunicado em momento algum;

portanto, o atendimento a esse desejo é o mínimo que o estabelecimento deve
oferecer.
2.1.2 Hotelaria
Marques (2003, p. 28) apresenta uma breve definição sobre hotel como
uma unidade completa, reunindo em si os requisitos
necessários para que o cliente nela possa viver tranquila e
despreocupadamente, tendo preenchidas todas as suas
necessidades.

Cada tipo de estabelecimento possui características próprias e voltadas
especialmente para o público-alvo e para a localização. Os hotéis a serem
estudados estão principalmente voltados para hóspedes em negócios na cidade
durante o ano e hóspedes de lazer em momentos específicos, como o verão no Rio
de Janeiro, o Carnaval e o Réveillon.
Chon e Sparrowe (2003, p. 130) afirmam que
o design de um hotel deve satisfazer a duas necessidades
essenciais: oferecer aos hóspedes um ambiente confortável e
seguro em que possam desfrutar sua estada e permitir que os
empregados possam operar o hotel de maneira eficiente para
atender às necessidades destes hóspedes.

Normalmente, as estruturas dos hotéis são divididas em duas grandes áreas
conhecidas como: front of the house e back of the house. As estruturas de front são
aquelas com as quais o hóspede tem contato direto: lobby, corredores, elevadores,
unidades habitacionais, restaurantes, bares, áreas de lazer, salões de convenções,
banheiros, garagens etc. As áreas de back são as áreas de apoio para os serviços e
englobam cozinhas, áreas de empregados, escritórios administrativos, centrais de
segurança, telefonia, manutenção, lavanderia, etc.
O grupo de hotéis pesquisados são empreendimentos de grande porte e, por
essa razão, possuem estrutura organizacional que contempla todos os setores de

uma empresa hoteleira, que podem ser relacionados da seguinte forma, de acordo
com uma divisão funcional mencionada por Petrocchi (2002, p. 42- 43):

Funções técnicas: recepção, governança, reservas,
alimentos e bebidas, telefonia, eventos, entretenimento,
lavanderia, serviços diversos.

Funções comerciais: vendas, marketing, promoção,
relações públicas, propaganda, assessoria de imprensa.

Funções administrativas: planejamento, recursos
humanos, compras, informática, transporte, almoxarifado,
serviços gerais, controles operacionais.

Funções financeiras: contas a receber, contas a
pagar, tesouraria, fluxo de caixa, aplicações financeiras,
captação de recursos, orçamentos.

Funções
contábeis:
contabilidade,
balanço
patrimonial, apropriação de custos, auditoria, estatísticas.

Funções de segurança: manutenção predial,
manutenção de equipamentos, segurança física, segurança do
trabalho, prevenção de acidentes, prevenção de incêndios,
preservação ambiental.

Para Ismail (2004, p. 103),
cada
departamento
possui
uma
multiplicidade
de
responsabilidades e de deveres, e todos eles dependem uns
dos outros para fornecer o melhor produto. Compreender cada
departamento é vital para entender o hotel como um todo.

Esse autor apresenta a organização hoteleira com a seguinte divisão de
departamentos funcionais: hospedagem; alimentos e bebidas; controladoria;
recursos humanos; engenharia e manutenção; e vendas, marketing e eventos. Para
ele o departamento de segurança inclui-se em hospedagem e é de grande
importância, tendo como prioridade a segurança de hóspedes e empregados.
2.2. SEGURANÇA HOTELEIRA
2.2.1. Segurança: Prevenção de Riscos e Perdas
A prevenção de riscos e perdas é importante para que uma empresa possa
sobreviver no negócio e obter vantagem competitiva em relação aos seus
concorrentes. As empresas que têm negligenciado sistematicamente sua área de
segurança ou não vêm atribuindo prioridades adequadas no tratamento das

questões relacionadas a tais atividades podem vir a sofrer perdas, quando da
concretização dos riscos.
Os riscos são divididos em dois grandes tipos: os especulativos ou dinâmicos;
e os puros ou estáticos. Os riscos especulativos ou dinâmicos são aqueles que têm
uma chance de perda ou de ganho. Por exemplo, riscos de lançamento de produtos,
de pesquisa e desenvolvimento, de análise de mercado, etc. Por outro lado, os
riscos puros ou estáticos sempre geram perdas, não existindo possibilidade de
ganhos com eles. Este trabalho está voltado para os riscos puros ou estáticos e não
para os especulativos ou dinâmicos. Dessa forma, faz-se necessário reconhecer
estes riscos, analisá-los e realizar estudos específicos para programar as
contramedidas necessárias para minimizá-los, quer no ambiente interno, quer no
ambiente externo ao negócio.
Por outro lado, novos procedimentos e novas medidas de segurança que são
implantados podem gerar uma sensação de vigilância. Pessoas podem acreditar que
estão sendo vigiadas quando o aparato de segurança humano e/ou tecnológico é
exagerado, contrariamente à sensação de segurança, que deve ser o objetivo
almejado.
Post e Kingsbury (1991), ao definirem que o termo „segurança‟ é
frequentemente usado solto e em diferentes contextos, afirmam que, nos últimos
anos, segurança se converteu em sinônimo de prevenção de perdas.
A prevenção de perdas serve para oferecer uma cobertura ampla, sob a qual se
oferece proteção a todos os subsistemas sociais e corporativos. O conceito de
proteção total, em todas as formas e classes de perigo, oferece, para tal, uma
estrutura muito mais ampla para a proteção de bens. Isso inclui seguros, arquitetura,
projetos, proteção da polícia e bombeiros e os programas de segurança

corporativos. Esses subsistemas são alguns dos componentes de um programa total
de prevenção de perdas. (BORGES, 2001)
A prevenção de perdas está diretamente relacionada à minimização dos
riscos, logo é importante uma definição de risco. Para Broder (1984), risco significa a
perda financeira; a variação entre resultados atuais e esperados; ou a probabilidade
que a perda ocorra ou venha a ocorrer. Na verdade, cada atividade desenvolvida
pelo ser humano no decorrer de sua vida implica a aparição de um risco relacionado
com essa atividade. Portanto, os conceitos de empresa e de riscos estão
intrinsecamente unidos, uma vez que todas - e cada uma - das operações que se
realizam em uma organização levam consigo um risco implícito.
Existem, segundo Gomez-Merello (1996), três aspectos fundamentais, que
condicionam os riscos no ambiente empresarial:


os agentes causadores do dano;



os receptores do dano; e



o âmbito ou localização do dano.
Para Borges (2001), os agentes causadores do dano são aquelas pessoas,

situações ou causas que desencadeiam um dano ou perda, potencial ou real.
Receptores do dano são aquelas pessoas ou bens suscetíveis a sofrer um
dano ou uma perda como consequência de estarem submetidos a determinado risco
– os três diferentes receptores são as pessoas, o meio ambiente e o patrimônio ou
bem.

O âmbito ou localização é o local físico onde uma perda ou dano pode

ocorrer.
Risco não deve ser confundido com perigo, que é a causa do risco; nem com
acidentes e/ou incidentes, que são os fatores que contribuem para que existam
perigos. O resultado final dos riscos são perdas ou decréscimo de valor.

De acordo com Gomez–Merello (1996), os riscos podem ser agrupados em
três grandes divisões:


Riscos possíveis de evitar – são aqueles que podem ser controlados

mediante medidas organizacionais e / ou meios técnicos, e devem ser objeto da
atenção do gestor;


Riscos a que convém reduzir – são aqueles que podem ser reduzidos ou

controlados mediante medidas organizacionais e meios técnicos, porém sem
planejamento especial para sua redução; e


Riscos que são necessários que se assuma – são aqueles que,

independentemente das medidas organizacionais e dos meios técnicos à disposição,
têm que ser assumidos como existentes ou potenciais.
Para cada atividade a ser desenvolvida pela empresa, é necessário um
estudo dos riscos e ameaças que a acompanham. Tal análise permitirá identificar e
minimizar os riscos e as ameaças mediante a adoção de medidas técnicas,
humanas e organizacionais de segurança. A identificação, avaliação e análise dos
riscos e ameaças, bem como as próprias vulnerabilidades dentro do ambiente
organizacional, facilitarão o funcionamento ante uma tomada de decisão em uma
situação de risco. (BORGES, 2001). Para tanto, o profissional da área de prevenção
de perdas tem que ter o conhecimento suficiente para identificar os riscos, analisálos e avaliá-los, com vistas a qualificar e quantificar a situação que se apresenta, a
fim de minimizar as perdas e danos empresariais.
De acordo com Borges (2001), a análise de riscos é o processo mediante o
qual se realiza a avaliação e ponderação dos fatores de risco. Essa ponderação será
mais efetiva quanto mais exaustiva e completa seja a lista de variáveis que podem
influir sobre o risco considerado. Qualquer método de análise de risco é uma

aproximação estatística dos riscos.

Portanto, os mais diversos métodos podem

variar e devem ser entendidos como conclusões aproximadas. Assim, quanto mais
variáveis o gestor de segurança seja capaz de identificar para o método de análise
de risco escolhido, melhor será a aproximação e, como consequência, os resultados
encontrados permitirão uma resposta mais precisa às ameaças e riscos existentes.
A identificação, avaliação e análise do risco devem ser realizadas por
profissionais que sejam capazes de analisar a informação que chega de diversas
fontes existentes, e que sejam diretamente relacionadas com o risco em questão,
aplicando o método mais adequado para determinar quais os riscos que envolvem o
objeto do estudo.(BORGES, 2001)
A definição mais básica de segurança é proteger bens e pessoas. A primeira
imagem que as pessoas têm quando é necessário o aumento de medidas para
melhorar sua segurança é a perda de privacidade.
Em um hotel, em especial de alto nível, a perda da privacidade precisa ser
observada com muita cautela, pois da mesma forma que não ter medidas de
proteção podem ser prejudiciais, a ostensividade das mesmas pode vir a causar
constrangimentos desnecessários aos hóspedes e, consequentemente, a perda de
negócios. Sendo assim a segurança deve ser parte do negócio para agregar valor e
ser um diferencial dentre outros concorrentes.
Hotéis e cadeias hoteleiras, face à sensibilidade de seus serviços, estão
profundamente expostos a riscos antissociais, tais como crimes contra pessoas
(hóspedes, normalmente), roubos e furtos de objetos, fraudes com moedas
estrangeiras, etc. A sua população flutuante apresenta desafios ainda maiores para
os executivos dos hotéis, especialmente para os executivos responsáveis pela
prevenção de riscos e perdas. Então é preciso planejar a segurança de um hotel

sem privar o hóspede de sua privacidade e para isso é fundamental a
conscientização das necessidades de medidas preventivas. Promover um intenso
trabalho de marketing junto a funcionários, hóspedes e frequentadores casuais,
envolvendo-os nos processos de prevenção e proteção, certamente é a peça chave de um planejamento de segurança hoteleiro de sucesso.
Além de avanços tecnológicos e de gestão, o hotel deixou de possuir somente
espaços destinados a hospedar pessoas, para integrar-se ao seu entorno e oferecer
espaços multifuncionais, voltando-se também, para eventos empresariais e
acontecimentos sociais. Dessa forma, as preocupações com perdas tornam-se
maiores, visto que seu público aumenta, consideravelmente, por ocasião de um
evento. De acordo com Chon e Sparrowe (2003), roubos de qualquer tipo aumentam
significativamente o custo de operação de um estabelecimento hoteleiro.
Entretanto, é importante frisar que qualquer tipo de risco avaliado e
concretizado gera perda e a situação é pior quando hóspedes são envolvidos. Não
apenas os riscos antissociais são dignos de atenção, mas todo e qualquer risco,
como os riscos da natureza, riscos do trabalho, riscos no desenho e arquitetura,
riscos provocados por falhas de manutenção, riscos alimentares, entre muitos outros
que podem ser citados.
Segundo Petrocchi (2002), os objetivos estratégicos da função de segurança
na hoteleira podem ser:

Buscar soluções para a organização da segurança;

Promover a participação de todo empregado na
segurança preventiva;

Promover a integração das atividades de prevenção
de perdas com as outras atividades do hotel;

Assessorar diretamente a direção do hotel, para que
ações preventivas e de proteção possam ter mais êxito;

Organizar as atividades de prevenção e proteção de
forma tal que cada setor do hotel possa atuar dentro de sua
esfera de responsabilidade;

Promover o treinamento em segurança de todos os
empregados do hotel e não apenas os do setor de segurança.


Elaborar critérios para o tratamento dos riscos,
conforme o caso singular que se apresentar, podendo
ser: transferir; distribuir; eliminar; reduzir; aceitar ou
assumir.

Quando os riscos são previstos e recebem tratamento adequado, as
consequências negativas tendem a ser menores. Quando o fator surpresa diminui,
as providências para a solução dos problemas costumam ser mais efetivas e
duradouras.
2.2.1.1. O âmbito de atuação
O setor de segurança do hotel deve estar voltado não somente para os
aspectos internos, mas para os aspectos externos da organização, pois estes estão
diretamente ligados àqueles.
Como aspectos internos, podem-se citar:
-

Segurança das áreas internas do hotel e das pessoas que nele transitam.

-

Segurança contra incêndio.

-

Controle adequado de produtos.

-

Colaboração com demais setores do hotel, como governança, alimentos e

bebidas, recursos humanos, recepção, controles administrativos operacionais, etc.
Os aspectos externos incluem segurança aos hóspedes e clientes, em
especial turistas, no perímetro externo do hotel, ou mais precisamente, na faixa do
entorno do hotel. Segundo Churchill e Peter (2000), é preciso examinar todas as
dimensões do ambiente externo para que se possam identificar ameaças à
capacidade de uma organização em manter sua vantagem competitiva, sobreviver e
prosperar.
Para Schmall (2007, p. 40),
são muitos os estudiosos que defendem que em um mundo
competitivo que muda rápido, nenhuma vantagem pode ser

mantida a longo prazo. Eles alegam que a única vantagem
competitiva sustentável é construir uma empresa que esteja tão
alerta e ágil que sempre irá encontrar uma vantagem, não
importa que mudanças ocorram.

Os hotéis estão localizados em áreas nobres do Rio de Janeiro e, de acordo
com Schmall (2007), a cidade possui um número aproximado de 150 hotéis divididos
em classes: superluxo, luxo, turística e econômica.
Apesar de conhecida como Cidade Maravilhosa, o Rio de Janeiro sofre com
os problemas de insegurança que acometem toda a cidade. Por mais que as
autoridades tentem reduzir os problemas de segurança pública, esses são tantos
que empresários precisam buscar seus próprios meios de proteger seu patrimônio.
Na área de hotelaria não é diferente, muito pelo contrário, pois os hotéis são o
ponto de referência e o lar dos visitantes à cidade. Empresários de hotelaria têm
investido em prevenção e, diante do cenário positivo do setor de serviços – hotelaria
e turismo - não haverá espaço para as empresas do setor que não adotarem
medidas de prevenção e planejamentos integrados.
No caso específico, os hóspedes precisam receber proteção, pois eles são o
fator de existência do hotel. No entanto, esses hóspedes são forte atrativo para
menores de rua, mendigos e prostitutas na cidade do Rio de Janeiro. A disparidade
entre classes sociais fica muito evidente nas praias da Zona Sul da cidade e, por
essa razão, os turistas precisam ser orientados e alertados para não serem vítimas
de abordagens indesejadas e para que sua permanência não venha a se tornar uma
experiência desagradável. Cabem aos empregados do hotel essas orientações e,
para tanto, os empregados precisam participar de programas de treinamento
voltados para o assunto.
No setor de hotelaria, o perímetro de segurança e invasão é muito tênue e até
mesmo o quarto de hotel deve ser considerado como uma extensão da casa de seu

hóspede; com isso, torna-se um ambiente restrito, dificultando o uso de medidas e
procedimentos de prevenção, e deve-se levar em conta que o sucesso do produto
ou serviço na hotelaria está ligado diretamente ao ambiente sociocultural em que
está inserido o empreendimento. O sucesso depende principalmente de como os
hóspedes se identificam com o hotel onde estão alojados, de como se sentem
confortáveis e das atividades ou opções que a cidade ou até o próprio hotel lhes
proporcionam. Logo, compreender o visitante, seus interesses, suas tendências e
necessidades são fundamentais para avaliar o desempenho do negócio.
A preocupação com o ambiente externo é de extrema importância, pois a
cultura influencia bastante o contexto do negócio. Por mais que o hotel seja uma
empresa conceituada e apresente uma sensação de segurança, o seu entorno
também precisa proporcionar igual sensação para que seus hóspedes sintam-se à
vontade para vir ao Rio de Janeiro.
A violência da cidade do Rio de Janeiro e a divulgação desse problema no
mundo são fatores relevantes para a preocupação com o bom desempenho e para
atingir toda a capacidade de ocupação do hotel. Enfim, a violência pode ser um fator
que desencoraje os visitantes, tanto os que vêm à cidade para lazer quanto os
hóspedes que fazem seus eventos de negócio, prejudicando sempre a possibilidade
de vir para o Brasil e Rio de Janeiro.
Então, é interessante que a empresa busque a integração entre a equipe de
prevenção e a equipe de marketing, o que pode ser fator decisivo na elaboração de
estratégias, tanto para segurança como para o marketing. Em suma, é necessário
que haja a inclusão de fatores relevantes de proteção ao hóspede para que o hotel
continue sendo um atrativo para as pessoas.

Além do que já foi exposto, uma organização não pode deixar de levar em
consideração todo o avanço tecnológico que cerca o seu ambiente, que altera a
gestão do negócio, seus custos e a qualidade dos produtos e serviços. As empresas
de hotelaria também devem se preocupar com as mudanças de tecnologia, para
poder atender à clientela de negócios.
Naturalmente, investir em tecnologia voltada para a prevenção de riscos e
perdas e da proteção aos hóspedes não pode ser visto pelos gestores como gastos
desnecessários e implica o permanente interesse dos gestores de segurança
hoteleira com o tema.
2.2.1.2 Planejamento e organização da segurança hoteleira
O planejamento e a organização da segurança hoteleira possuem fases
distintas que devem ser seguidas, com o objetivo de gerar melhor aproveitamento de
recursos humanos, materiais e financeiros. As principais fases são: inspeção de
segurança, avaliação dos riscos, estabelecimento de contramedidas, controle e
avaliação, normas de segurança e integração dos sistemas. (BORGES, 2001)
A inspeção de segurança hoteleira envolve principalmente os hóspedes, os
empregados e os bens físicos. Na realidade, esses são os bens a respeito dos quais
as ameaças serão levantadas e as contramedidas deverão ser planejadas e
implantadas.
Existem diversos métodos de inspeções de segurança e, o que é mais
importante, é que a inspeção de segurança deve ser o mais detalhada possível, a
fim de que se conheça em detalhes todos os ambientes internos e externos ao bem
em questão. Os componentes físicos portas, janelas, características da construção,
plantas, ambiente geográfico e vias de transporte devem ser examinados à exaustão
(BRASILIANO, 1999).

Para essa inspeção de segurança um hotel deve ser examinado em círculos
concêntricos do mais externo, para o mais interno. Deste modo, temos:


1º círculo: é um círculo imaginário – o entorno do hotel;



2º círculo: vai da porta de entrada do hotel até a área dos elevadores ou

acessos para outras dependências que não estão no lobby;


3º círculo: diz respeito aos andares, ou seja, cada andar está no 3º círculo de

segurança; e


4º círculo são os quartos propriamente ditos (BRASILIANO, 1999)
Assim, estudam-se de forma compartimentada os riscos em cada um desses

círculos e se planejam as contramedidas necessárias para cada área em particular,
realizando, ao final, a integração dos sistemas. (BRASILIANO, 1999)
A identificação, avaliação e análise de riscos compõem o levantamento de
pontos considerados críticos no hotel, em relação ao seu negócio, ou seja, as
vulnerabilidades, no caso de concretização dos eventos estudados. O importante é
que o gestor de prevenção de perdas saiba projetar qual será a consequência
operacional para o hotel, se o risco se concretizar.
No caso específico de hotelaria, normalmente são classificadas quatro
grandes áreas de risco, que devem ser apresentadas em ordem de criticidade ou
periculosidade:


Áreas que causam imediata paralisação da operação – ex: crime na área de

recepção.


Áreas que reduzem a operação – ex: pane nos sistemas de informação

causada por vírus; contaminação na área de cozinha.


Áreas que não têm efeito imediato sobre a operação – ex: foco de incêndio na

lavanderia; e



Áreas que não têm efeito direto na operação – ex: furtos no almoxarifado

(NEWLAND, 1997)
É fundamental uma avaliação precisa das eventuais ameaças, a fim de que
possam ser determinadas quais as medidas mais indicadas a serem adotadas.
Primeiro, é preciso identificar os riscos e determinar os bens de cada local que estão
sujeitos a perdas se houver concretização dos riscos. O estudo deve centrar-se
unicamente na área a ser estudada e, uma vez identificados os riscos que afetam os
bens que foram levantados na inspeção de segurança física, dentro dos círculos
concêntricos, eles devem ser avaliados através de metodologia própria de avaliação
de riscos na área de segurança empresarial (BORGES, 2001).
Deve ser também realizada, pelo responsável pela área de segurança, uma
análise de probabilidade de ocorrência de determinado risco, aliada ao estudo da
frequência e custo de cada perda. Os furtos de produtos realizados por empregados,
por exemplo, são muito comuns em hotéis e existem numerosos incidentes que
podem produzir perdas muito mais sérias. Nesse caso, as áreas específicas que
mais sofrem são a governança e a de alimentos e bebidas.
A área de recepção é vulnerável a furtos, face à grande circulação de
pessoas, além dos riscos voltados para fraudes com cartões de crédito e moedas
estrangeiras. Também na recepção, a prostituição é um problema que exige atenção
e cuidados especiais.
Quando os problemas de probabilidade, frequência e custo são analisados, os
gestores devem basear-se em sua própria experiência, em informações, em
estatísticas, em programas especiais de informática, em troca de informações com
outros gestores de segurança de hotéis de mesmo nível e em informações de
publicações especializadas.

Para Borges (2001), a maior parte dos gestores de prevenção de perdas
deveria possuir o histórico e as estatísticas dos incidentes que provocam as perdas
que ocorrem em sua área de atuação. Para maior precisão, é necessário levantar
todos os dados disponíveis, relacionados a cada risco, estabelecendo uma
probabilidade de ocorrência.
Com base nessas estatísticas, o hotel realiza um estudo para verificar se
compensa investir em controles ou não. É importante ressaltar que a base para o
investimento é a relação entre a probabilidade de o sinistro acontecer em relação ao
custo da perda.
Outra forma de se avaliar um risco é medir qual a chance real de o risco vir a
acontecer. Para isso, empregam-se técnicas da estatística descritiva, que apresenta
os dados através de gráficos, distribuições de frequência ou parâmetros associados
a essas distribuições.
A redução dos riscos e, portanto, os custos para essa redução recaem
normalmente em duas questões decisivas que devem ser justificadas pelos gestores
de prevenção de perdas qual é o valor que o hotel deve gastar em medidas
preventivas e em meios de segurança e em que deve ser gasto este valor. Ambas
as questões se completam ante um objetivo determinado, para a colocação de
meios, que se pode chamar de “otimizar os investimentos em prevenção e
proteção”. O investimento máximo em prevenção de perdas, se somente fosse
determinado por um critério econômico, ver-se-ia limitado ao lucro ou rendimento
que pudesse ser obtido desse investimento.
Sabe-se que a segurança não dá lucro a uma empresa, ela previne perdas.
Dessa forma, interessa para a empresa investir naquelas medidas de prevenção de

perdas que sejam as mais rentáveis possíveis, ou seja, investir onde as perdas
possam ser minoradas ao máximo.
Assim, o gestor de prevenção de perdas deve efetuar previamente um estudo
que justifique e otimize os investimentos a serem realizados com a segurança.
Evidentemente, na determinação final do investimento a ser efetuado, outros fatores
deverão também ser levados em consideração, tais como fatores morais, legais,
culturais, etc.
As rotinas normais de prevenção de perdas revelam correntemente
numerosas situações de riscos que, devido a limitações de tempo, dificuldades de
manutenção e problemas de ordem financeira, não podem ser de todo corrigidas.
Quando o gestor propõe uma determinada solução para determinado risco,
pode ser necessário convencer a alta direção do hotel de que o custo da ação
corretiva é plenamente justificado.
Em muitos casos, a decisão de empreender um projeto caro depende, em
grande parte, da habilidade de vendedor do gestor de segurança. O

gestor

pode

utilizar, para mostrar de forma profissional suas solicitações, a gravidade de um
perigo, devido a um risco reconhecido através do método T. Fine, que nos apresenta
a fórmula do grau de criticidade ou de periculosidade (GC ou GP) (BRASILIANO,
1999, p. 133). A fórmula baseia-se em três fatores:
 Consequência (C) – são os resultados mais prováveis de um
acidente ou incidente ocorrer, devido ao risco que é
considerado.
 Exposição ao risco (E) – é a frequência com que ocorre a
materialização/manifestação do risco na empresa ou em
empresas similares.
 Probabilidade (P) – uma vez apresentada a situação de risco,
mede a chance real de o evento vir a ocorrer dentro de uma
escala de tempo.

Para que possam ser mensurados e projetados, os três fatores possuem uma
escala de valores numérica, que está baseada na experiência e no juízo de Willian
T. Fine (BRASILIANO, 1999, p. 133)

GC = C x E x P

Então, a delimitação de GC é o resultado da multiplicação da consequência
pela exposição ao risco e pela probabilidade, constituindo-se uma escala de valores
que varia de 0,05 a 10.000. Esses valores obtidos são resultado de uma
classificação intermediária dos fatores de risco, que decrescem de forma linear,
assegurando, assim, uma correção no incremento de GC. Além disto, a fixação
destes valores utiliza estatística e referências históricas e mundiais.
Realizado este estudo para a priorização dos riscos e perigos do hotel,
realiza-se a justificativa do investimento (JI), através da fórmula estabelecida por
Pickers (BRASILIANO, 1999) que justifica ou não o investimento a ser realizado para
estabelecer as contramedidas planejadas, que é descrito pela fórmula:
JI = GC/fator de custo x grau de correção

Tanto o fator de custo como o grau de correção são também escala de valores
descrita em tabelas próprias. Para utilizar-se a fórmula e determinar se o
investimento proposto é justificado, devem-se aplicar os valores correspondentes e
obter-se um valor numérico que é o “índice de justificação” do investimento proposto.
Esta é uma ferramenta valiosa para o gestor de prevenção de perdas, pois
possibilita comparar o investimento de segurança com a visão macro do hotel, e com
investimento realizado em outras diretorias/gerências.
Após a identificação e avaliação dos riscos, deve-se apresentá-las à alta
gerência para que seja possível elaborar o plano de segurança, definindo quais as
medidas a serem tomadas para os riscos apresentados, determinando o tratamento

distinto para cada risco: evitar o risco, reduzir o risco, transferir o risco ou assumir o
risco (ISO 73).
Definido o tratamento a ser dado aos riscos, passa-se para a etapa seguinte:
o estabelecimento de contramedidas, ou seja, o que será feito para se evitar que o
risco se concretize.
Para facilitar a avaliação e análise dos riscos, é interessante dividir o hotel em
áreas, que serão classificadas pelo seu grau de importância ao negócio e o tempo
de reposição, em caso da concretização de ameaças.
O Quadro 1 serve como exemplo:
Quadro 1 – Áreas do hotel e grau de importância do risco
Bens
1 - Entrada principal
2 - Lobby
4 - Restaurantes
5 - Bar
6 - Lojas
7 - Salões de convenções
8 - Salões de lazer
9 - Piscina
10 - Sauna
11 - Unidades habitacionais
12 - Elevadores
13 - Administração
14 - CPD
15 - Sala de telefonia
16 - Sala de controle
17 – Garagem
18 - Entrada de serviço
19 - Cozinha
20 - Lavanderia
21 - Depósito de lixo
22 - Dependências de empregados
23 - Refeitório de empregados
24 - Almoxarife
25 - Caldeiras
26- Telhado

Grau de importância
Imprescindível
Imprescindível
Desejável
Desejável
Desejável
Necessário
Necessário
Desejável
Desejável
Imprescindível
Imprescindível
Necessário
Imprescindível
Imprescindível
Imprescindível
Necessário
Imprescindível
Imprescindível
Necessário
Necessário
Necessário
Necessário
Necessário
Imprescindível
Imprescindível

Grau de importância- determinado pela importância do ativo para a empresa.

Fonte: elaboração própria

As contramedidas são então estabelecidas e tem-se a confecção do
Planejamento Estratégico de Segurança.
Destarte, são planejadas as contramedidas ativas, tais como: controle de
acesso e alarmes, circuito fechado de televisão (CFTV), detectores e sensores,
comunicações e sistemas de trancamento. Da mesma forma, entram no
planejamento contramedidas passivas de segurança, como: manutenção de
barreiras perimetrais já existentes, portas e cofres.
Além disso, medidas administrativas, normas e procedimentos para todo o
hotel, na área específica de segurança são planejadas, ressaltando que a segurança
do hotel depende da coparticipação de todos os empregados, quer sejam da área
específica de segurança ou não.
O planejamento é um processo que terá como resultado final um Plano de
Segurança, que nada mais é do que o produto do planejamento, o documento físico,
onde estarão elencados todos os equipamentos, procedimentos, normas, políticas
etc. Esse planejamento é um conceito amplo, que abrange uma vasta gama de
ideias e fornece a base para a organização, a reunião de recursos, a supervisão e o
controle. Deve ser um processo contínuo e detalhado e seguir os mesmos princípios
gerais adotados em qualquer área no ambiente empresarial:


ter como objetivo principal a política do hotel;



ter precedência no planejamento global da organização, com o nível

correspondente a uma função administrativa;


ser considerado por seu grande potencial de abrangência e penetração, pois

provoca uma série de modificações nas características físicas e operacionais do
hotel; e


procurar maximizar os resultados e minimizar as deficiências.

Toda atividade de planejamento na segurança tem como objetivo as decisões
presentes, tomadas a partir do exame do impacto destas no futuro, o que
proporciona uma dimensão temporal de alto significado.
O controle e a avaliação são segmentos do processo administrativo que
medem e avaliam o desempenho e formam a ação corretiva quando necessário.
A dimensão temporal é em curto prazo, pois seus objetivos práticos são o
controle do desempenho das tarefas e a operação do sistema de segurança
implantado. O conteúdo é específico e voltado para cada tarefa ou operação e
direcionado para a ação corretiva imediata, dentro do nível técnico e operacional.
Os padrões de controle dependem diretamente dos objetivos, especificações
e resultados previstos do processo de planejamento. Um padrão é um nível de
realização ou desempenho que se pretende tomar como referência. As decisões
sobre padrões de segurança, normalmente, são tomadas no decorrer do
planejamento de segurança, mas podem ser reajustadas, na medida em que o
processo de controle forneça o feedback ao gestor de prevenção de perdas, a fim de
que ele seja capaz de definir se os padrões estão ou não adequadamente fixados
para adaptarem-se à realidade do ambiente empresarial.
As normas de segurança estão inseridas no Plano Operacional de Segurança
do hotel e consistem na descrição do trabalho do pessoal da área de prevenção de
perdas.
Existem as mais diversas normas na área de segurança hoteleira, que irão
variar de acordo com o tamanho do hotel, tipo de hóspedes, localização geográfica e
diversos fatores socioambientais em que estiverem inseridos. As normas de
segurança são desenhadas especificamente para um hotel, de acordo com suas
particularidades e as variáveis internas e externas que o afetam.

Para que essas normas sejam coerentes com o ambiente de trabalho, é
necessário realizar treinamentos específicos tanto para a equipe de prevenção do
hotel como para os demais empregados, sempre objetivando eficiência do sistema
integrado de segurança a ser implantado.
A integração dos sistemas envolve todos os recursos planejados e forma um
conjunto que pode ser dividido em:


segurança eletrônica;



segurança física;



segurança contra incêndios;



segurança do trabalho e meio-ambiente;



segurança pessoal e



segurança da informação.



Segurança Eletrônica
Os chamados “meios ativos” são os sistemas de segurança eletrônica que

podem ser analisados como proteção independente, que, por si só, apresentam, em
seu conjunto, a cobertura prevista aos riscos levantados pelo gestor de prevenção
de perdas.
A segurança eletrônica é um conjunto de elementos técnicos destinados a
advertir, localmente ou a distância, sobre qualquer incidente que possa representar
risco para vidas, bens ou continuidade dos negócios.
Os objetivos de um sistema de segurança eletrônica são basicamente dois:


dissuadir qualquer pessoa a cometer um delito que possa ser detectado pelo

sistema; e


detectar e avisar rapidamente se ocorrer um delito contra a empresa/área

protegida.

Os sistemas de segurança eletrônica podem ser divididos em subsistemas
antirroubo, subsistemas anti-intrusão, centrais de alarme e CFTV.


Segurança Física
A segurança física diz respeito à segurança de instalações físicas e é

considerada um meio técnico passivo, onde conjuntos de elementos e sistemas, do
tipo físico e mecânico têm por objetivo oferecer proteção adequada a bens e
pessoas, apresentando um obstáculo ou impedimento ao agressor, ou à
materialização dos riscos e ameaças.
A segurança física divide-se em: subsistemas de obstáculos, subsistemas de
áreas protegidas e subsistemas de controle de acesso.


Segurança Contra Incêndios
Fogo é a maior ameaça identificada na indústria hoteleira, segundo Newland

(1997) ,e a segurança contra incêndios é a área da segurança que se preocupa com
os meios técnicos e organizacionais, a fim de tentar evitar, controlar ou extinguir o
fogo, quer fortuito ou provocado, que pode causar um incêndio.
Os meios técnicos de segurança contra incêndio correspondem à implantação
de materiais, equipamentos e sistemas de prevenção, detenção e extinção para se
opor à manifestação do fogo ou para combatê-lo, caso ele venha a se manifestar.
O conjunto de meios técnicos para a proteção contra incêndios se divide em
três grandes subsistemas:


Subsistema de proteção ativa



Subsistema de proteção passiva



Subsistema de extinção



Segurança do trabalho e meio-ambiente

A segurança do trabalho e meio-ambiente é o ramo da segurança dedicada à
identificação de riscos de acidentes no meio do trabalho, sua avaliação e eliminação
ou redução do mesmo até um nível aceitável, mediante utilização de medidas
organizacionais e meios técnicos para a prevenção e proteção.


Segurança Pessoal
Segundo Borges (2001), a segurança pessoal é o ramo da segurança que

tem como objetivos principais, a segurança das pessoas no local de trabalho e
proteção de personalidades. A segurança das pessoas no local de trabalho deve
assegurar que o hotel contrate aqueles empregados mais bem adaptados para
ajudar a organização a alcançar seus objetivos e, depois de contratados, ajudar a
proporcionar segurança necessária aos empregados enquanto cumprem suas
funções.
A vulnerabilidade a perdas causadas pelos empregados é medida em parte
pelo caráter dos empregados, sua consciência dos requisitos de proteção dos bens
do hotel e sua motivação para cooperar.
A segurança pessoal é um dos processos mais críticos na área de prevenção
de perdas, já que roubos, furtos, espionagem, fraudes, etc,, são cometidos por
pessoas.
Cabe à segurança pessoal a realização de investigações de futuros
empregados, investigações de empregados suspeitos de delitos dentro do hotel,
proteção de empregados contra discriminação no processo seletivo ou no processo
de dispensa, evitando acusações infundadas ou averiguando condutas ilegais ou
pouco éticas.

Na segurança pessoal é importante que se realize um programa interno na
empresa para motivar todos os empregados a tomar parte no programa de
prevenção. (BORGES, 2001)
A segurança das pessoas no local de trabalho, então, deve ter como pontos
básicos a proteção da organização contra pessoas indesejáveis, através de um
recrutamento adequado; a proteção da organização contra empregados desonestos,
através de um controle adequado de áreas e bens; e a proteção dos empregados
contra atos discriminatórios nas admissões ou dispensas do emprego.
Outro ramo da segurança pessoal é a chamada proteção executiva, também
a cargo do gestor de prevenção de perdas. Normalmente, um programa de
segurança de executivos, segundo Fischer e Green (1998, p. 468)
(...) envolve planejamento detalhado, operações de guardacostas e programas de treinamento para ensinar, aos
executivos e familiares, o que fazer para evitar se tornar um
alvo e o que fazer se eles tornarem-se um alvo.

Na área de hospitalidade, a proteção dos hóspedes no hotel e a proteção de
hóspedes VIP assumem uma importância fundamental, face à perda de imagem da
organização, caso algum risco que os envolva se concretizar.
A segurança pessoal avulta de importância dentre as demais ramificações da
segurança corporativa, pois ela lida diretamente com a vida das pessoas envolvidas
e as variáveis que podem levar os riscos a se concretizarem são inúmeras e de
difícil antecipação.


Segurança da informação na hotelaria
Segurança e tecnologia são atividades-meio fundamentais para as empresas

no atual cenário de negócios. No entanto, em diversas empresas, costumam ser
delegadas a escalões inferiores, sem poder de decisão e que só são acionadas para
solucionar problemas e incidentes. Informações são fundamentais e não raro

constituem-se em fator de sobrevivência para a maioria dos negócios. Dessa forma,
a preservação e proteção das informações é um princípio básico, porém é preciso
que fique claro que as informações não estão restritas a sistemas e equipamentos
tecnológicos. Elas estão por toda a parte e sua transmissão depende especialmente
de quem deseja obtê-las.
Para que seja possível garantir a integridade das informações é importante a
adoção de medidas que garantam confidencialidade e proteção. Entretanto, apenas
medidas e planejamentos não são suficientes, se não houver uma cultura de
segurança que englobe a participação maciça de empregados e gestores.
A segurança de informações ou segurança de dados é o ramo da segurança
que trata principalmente de um bem intangível do hotel: a informação.
Divide-se, normalmente em segurança física e segurança lógica. A segurança
física trata do ambiente das máquinas, seu armazenamento, controle de acessos,
etc. Essa segurança é realizada através de medidas de segurança física e
eletrônica.

A segurança lógica trata das informações propriamente ditas, devendo

receber muita atenção por parte dos gestores, pois negócios podem ser perdidos
para a concorrência, no caso de eventos e, além disso, preservar informações
particulares a respeito dos hóspedes é imprescindível em hotelaria.
Para Fisher e Green (1998, p. 423) “Normalmente as pessoas acreditam que
segurança de informação é proteger computadores e informação de algum tipo de
furto. Mas esta é apenas uma parte da resposta”.
Em hotelaria, a proteção da informação é fundamental para a garantia do
negócio, partindo-se da premissa de que a grande maioria dos hotéis vem cada vez
mais dependendo da tecnologia da informação para manter-se no mercado.
Informações relativas a empregados, fornecedores, clientes e, especialmente,

hóspedes compõem o banco de dados que permitem as atividades hoteleiras.
Vazamentos de informações sobre hóspedes são inadmissíveis e podem gerar
perdas que envolvem não somente perdas financeiras diretas, mas uma perda de
credibilidade, culminando com prejuízo de imagem.
Antes de saber como proteger é preciso antes saber o que precisa ser
protegido. Para tanto, é básico definir informação e seu valor para a empresa e o
negócio.
Vaitsman (2001, p. 20-21) define informação como “conhecimento de um fato
ou situação resultante do processamento inteligente de todos os informes
disponíveis...” e que o termo apresenta uma tríplice acepção semântica:
- informação como documento;
- informação vinculada a um sistema; e
- informação como conjunto de atividades.
A informação possui quatro fases, segundo Vaitsman (2001, p. 20):
1ª – Produção – conhecimento difuso
2ª – Organização – conhecimento orientado
3ª – Acesso – conhecimento especializado
4ª – Uso – conhecimento aplicado
Para Caruso e Stefen (1999, p. 22), “... as informações envolvem os três
fatores de produção tradicionais: capital, mão-de-obra e processos.” E constituem-se
ativo nas empresas. Esses autores afirmam (1999, p. 22) ainda que para a empresa
“os riscos são agravados em progressão geométrica à medida que informações
essenciais ao gerenciamento dos negócios são centralizadas...” e que é preciso
“cercar o ambiente de informações com medidas que garantam sua segurança
efetiva a um custo aceitável, visto ser impossível obter-se segurança absoluta...”.

Os sistemas de informações possuem vulnerabilidades que podem gerar
perdas e, para evitar essas perdas, é preciso que se tenha conhecimento dos riscos
a que os sistemas estão sujeitos.
Turban et al. (2004) apresentam uma breve definição de termos específicos e
que são utilizados para segurança das informações, como: backup, decriptografar,
criptografar, exposição, tolerância a falhas, controles de sistemas de informação,
integridade (de dados), risco, ameaças (ou perigos) e vulnerabilidade.
Para esses autores, as vulnerabilidades podem ser intencionais ou nãointencionais. As intencionais são responsáveis por cerca de 30% dos problemas,
segundo o Instituto de Segurança de Computadores (TURBAN et al., 2004),
constituindo-se em crimes e sabotagens contra os sistemas, empresas e até mesmo
países.
As ameaças não intencionais englobam riscos ambientais, blackouts, falhas
de sistemas computacionais, riscos de incêndio entre outros, mas a maior parte dos
problemas, em média 55% (TURBAN et al, 2004), ocorrem por falhas humanas e é
nesse ponto que a gestão da segurança da informação assume papel relevante.
De acordo com Caruso e Steffen (1999), as pessoas penetram em ambientes
não autorizados pelas mais diversas razões, sejam inocentes ou mal intencionadas.
De qualquer forma, toda pessoa deve ser considerada uma ameaça aos ambientes
informatizados, não importando se sua presença cause transtornos por negligência,
curiosidade, desafio ou desejo de lucro indevido.
Para a segurança da informação, existem diversas medidas que podem ser
aplicadas e que apenas funcionarão satisfatoriamente se todos os elos da cadeia
estiverem bem conectados. Entretanto, o elo que corresponde a pessoas,

normalmente é o mais frágil e falível e, portanto, qualquer cadeia sempre será
sensível.
Das ameaças intencionais derivam os crimes cibernéticos, que, para Turban
et al (2004), podem ocorrer sob quatro formas:


o computador pode ser o alvo do crime;



o computador pode ser o meio utilizado para o ataque;



o computador pode ser uma ferramenta indireta para o crime;



o computador pode ser usado para intimidar ou enganar.
Nos últimos anos, com o avanço tecnológico, incluindo a redução de peso e

tamanho dos equipamentos, a facilidade para o furto de laptops, câmeras, celulares
e pequenos aparelhos aumentou e, com isso, a preocupação dos hoteleiros cresceu,
já que as ameaças se multiplicaram, em especial nas áreas de grande circulação de
pessoas, como lobbies, salões de eventos, restaurantes e bares.
Ainda sobre crimes cibernéticos, eles podem ser causados por hackers ou
crackers e os métodos de ataque principais são adulteração de dados e fraudes de
programação. Ameaças a dados de clientes e hóspedes são motivos para atenção
especial, por envolverem sigilo e confidencialidade relativos a informações pessoais.
Ataques aos sistemas transacionais do hotel podem gerar danos que envolvem
paradas no funcionamento, prejudicando as operações do hotel.
Os vírus são frequentes e mais comuns; portanto, é fundamental que haja
cuidados especiais para lidar com este tipo de ameaça. Caruso e Steffen (1999)
citam que o controle de acesso depende de:


senhas – mecanismo de controle de acesso usado para impedir acessos não

autorizados;



chaves de acesso ou identificações – códigos de acesso atribuídos a

usuários;


operações – determinam o que cada usuário pode fazer em relação a

determinado recurso;


lista de acesso – espécie de tabela onde constam tipo e nome do recurso, ao

qual são associadas as identificações de usuários com os tipos de operações
permitidas aos mesmos;


ferramentas de segurança – ferramentas ligadas diretamente à informática ou

não, usadas para controlar o acesso de usuários aos acervos de informações;


privilégios – privilégios de acesso a determinados usuários;



categoria – mecanismo que permite classificar usuários;



nível hierárquico – classificação de usuários com categorias similares.
Controles biométricos podem ser utilizados para garantir o controle dos

acessos, já que é um método automático de confirmação da identidade de uma
pessoa. Esses controles podem ser: fotografia de rosto, impressão digital, geometria
da mão, leitura da íris, padrão de vasos sanguíneos na retina do olho humano, voz e
assinatura, dinâmica de digitação, entre outras (TURBAN et al., 2004).
Nos hotéis, o uso de cartões magnéticos como chaves das unidades
habitacionais (UH) confirma a necessidade de controle rigoroso através dos
sistemas de informação. Através dessas chaves magnéticas, a abertura ou bloqueio
de uma unidade são feitos, oferecendo mais privacidade e segurança para o
hóspede, além de oferecer ao próprio empregado (governantas e camareiros) maior
garantia no caso de dúvidas geradas pelo sumiço de pertences, por exemplo.

Além dos controles de acesso específicos para o acesso lógico, devem ser
destacados aspectos de segurança física, como acesso físico, plano de contingência
e preservação/recuperação de informações.
Para Turban et al. (2004), os controles de proteção são separados em duas
categorias principais: controles gerais e controles de aplicativos, como apresentado
no Quadro 2.

Quadro 2 – Controles de proteção

Controles de proteção

Geral

Aplicativo

Entrada
Físico
Biométrica

Processamento

Acesso
Controles de Web

Saída

Segurana de dados
Autenticação

Biométrica

Comunicações (rede)
Criptografia
Administrativo
Testadores de cabo
Outros
Firewalls
Anti vírus

Fonte: Turban et al. 2004, p. 546.

Para esses autores, é importante estabelecer estratégias de defesa,
consoante os objetivos, bem como o custo-benefício das medidas. Algumas
estratégias são:


prevenção e detenção - importantes onde o potencial de dano é alto



detecção – utiliza-se quando não é viável deter a maioria das ameaças



limitação – visa limitar as perdas depois da concretização de riscos



recuperação –reparar um sistema danificado o mais rápido possível



correção – correção de causas de danos, como prevenção.
A implantação de auditorias tem como objetivo principal assegurar que os

sistemas de informações operem de formas adequadas. Além disso, vale notar a
importância de planejamento adequado para a recuperação de desastres, que
incluem, dentre diversas medidas, backup remoto, por exemplo. Na verdade, a
abordagem de prevenção deve ser vista como a melhor opção e, para isso, é
interessante o trabalho realizado através do gerenciamento dos riscos, incluindo
análises de custo-benefício (TURBAN et al., 2004).
O processo de gerenciamento de riscos envolve cinco fases ou atividades
principais:
1.

Avaliação dos ativos – determinar o valor e a importância dos ativos, tais

como dados, hardware, software e redes.
2.

Vulnerabilidades dos ativos – registrar a debilidade no sistema atual de

proteção em relação a todas as ameaças em potencial.
3.

Análise de perdas – avaliar a probabilidade de danos e especificar as perdas

tangíveis e intangíveis que possam resultar.
4.

Análise de proteção – fornecer uma descrição de controles disponíveis que

deveriam ser considerados, sua probabilidade de êxito na defesa e custos.
5.

Análise de custo-benefício – comparar custos e benefícios. Considerar a

probabilidade de ocorrerem danos e êxitos na proteção contra esses danos.
Finalmente, decidir quais controles instalar (TURBAN et al., 2004).
Segurança da informação depende da participação e colaboração de todos os
usuários e que o departamento de TI deve ser um suporte fundamental, com

recursos humanos e materiais que estejam alinhados às necessidades dos
negócios. O suporte feito pelo departamento de TI deve ser um dos componentes de
todo o conjunto que engloba segurança das informações. É de extrema importância
que o gestor de TI participe das decisões estratégicas da empresa (ALEXANDRIA,
2006).
Para Alexandria (2006, p. 2034),
uma administração eficiente da segurança da informação deve
prover a proteção de todos os elos da corrente, ou seja, todos
os ativos que compõem um negócio, sejam eles tecnológicos,
de infraestrutura física, informações e pessoas.

Além disso, “em geral, quando um projeto de tecnologia falha é porque a
tecnologia não combina com a cultura da empresa” (TURBAN et al., 2004, p. 330).
A cultura da informação em uma empresa é um dos principais elementos que
influenciam a administração de mudanças empresariais e pode ser definida pela
influência sobre pessoas através de valores, atitudes e comportamentos. Como a
informação é avaliada, apreendida, coletada, organizada, processada, comunicada e
utilizada demonstra o tipo de cultura organizacional voltada para a informação
(MARCHAND, 1999).
Ainda segundo Marchand, há três razões para o administrador definir a
cultura da informação:


visualizar o futuro da empresa – diversas fontes de informação internas e

externas;


tecnologia de informação facilitadora – informação é partilhada, mas cada um

a utiliza de forma diferente;


culturas da informação – impactos diferentes em cada função, equipe,

departamento, etc.

Enfim, gerenciar os riscos e organizar a segurança corporativa aliado à
coparticipação do usuário são peças-chave para o sucesso das medidas de
proteção implantadas para a segurança das informações.
2.3 GESTÃO DE PESSOAS PARA A PREVENÇÃO
Com o objetivo de expandir os conceitos sobre prevenção, bem como
aumentar a conscientização e a interação dos empregados com normas de
segurança é interessante verificar o que alguns autores afirmam sobre a importância
da aprendizagem organizacional. Segundo Huber (1991), uma organização aprende
se qualquer de suas unidades adquire conhecimento que ela reconhece como
potencialmente útil para a organização.
De acordo com Lave (1993), as formas mais tácitas e incorporadas de
aprendizagem envolvem práticas estabelecidas, observação e emulação de
profissionais competentes e socialização em uma comunidade de práticas.
Para o sucesso da integração dos sistemas de segurança é importante que
todos os empregados estejam envolvidos no processo, pois todas as áreas estão
sujeitas a riscos, que, quando concretizados, exigirão decisão e medidas rápidas, na
tentativa de evitar o crescimento da perda. Tanto as áreas de front como as de back,
quando envolvidas em situações críticas, tendem a acionar o setor de segurança. A
questão que pode vir a ocorrer é uma sobrecarga de solicitações no setor, que tem
suas próprias responsabilidades e nem sempre possui uma grande quantidade de
empregados para resolver todas as questões. Então, se todos os empregados
estiverem mais informados e preparados, com conhecimentos apropriados para lidar
com situações de riscos específicos de seus setores, as soluções podem ser mais
rápidas e efetivas, garantindo um atendimento de qualidade.

Castelli (1996) preconiza que os problemas devem ser vistos como
oportunidade para melhorias e que os mesmos devem ser resolvidos no momento
em que surgem, não devendo ser ocultados ou passados adiante.

Para

isso,

os empregados devem conhecer a diferença entre causas e efeitos dos problemas,
utilizando ferramentas e métodos para resolvê-los.
O mesmo autor cita:
manter contato com os clientes, assumir com eles um alto nível
de compromisso, é fundamental para a empresa, mesmo que
esse contato tenha sido via reclamações. (CASTELLI, 1996, p.
54)

Para Chon e Sparrowe (2003), atrair e reter uma força de trabalho sempre foi
um desafio para a indústria de hospitalidade; hoje, porém, o desafio é maior. A taxa
de rotatividade na indústria hoteleira costuma ser alta e isso não é bom para a
segurança, pois a investigação sobre os empregados, os programas de treinamento
demandam tempo precioso e custos adicionais. Além disso, fatores relacionados à
confiança são imprescindíveis aos profissionais da área.
Ter empregados estimulados para a boa prestação de serviços é tão
importante quanto seu treinamento: motivar os empregados a incorporarem a
missão de serviços em suas atividades rotineiras ajuda a garantir a satisfação dos
hóspedes. Esse conceito aplica-se bem à ideia de que o envolvimento do
empregado com medidas preventivas será melhor se ele entender e acreditar que
sua própria segurança depende de suas atitudes e comportamentos (ISMAIL, 2004).
De acordo com Petrocchi (2002, p. 127), “o desempenho da equipe que opera
o hotel é fator decisivo para o sucesso econômico do empreendimento.”, pois, além
da capacitação técnica dos empregados, a hospitalidade e o espírito de equipe são
fundamentais para a qualidade dos serviços hoteleiros.

Para Castelli (1996, p. 69), “os funcionários representam o maior patrimônio
para as organizações fornecedoras de serviços” e para isso segundo o mesmo autor
é preciso “saber recrutar e selecionar as pessoas certas para os lugares certos”.
Treinamento e educação são importantes não apenas para o empregado saber o
que deve ser feito, mas fazer bem-feito, de acordo com Castelli (1996).
“O ciclo das relações humanas na hotelaria começa com os empregados e
termina nos clientes e vice-versa.” é o que Marques (2003, p. 433) cita para justificar
que os serviços em hotelaria dependem basicamente das relações entre as pessoas
e que gestores podem e devem fazer uso dos benefícios dessas relações para
obterem sucesso no empreendimento. O mesmo autor enfatiza a necessidade de
treinamentos específicos, com objetivos voltados para os resultados pretendidos
com qualidade do serviço e produtividade. Tanto os novos quanto os antigos
empregados devem receber treinamento, para que conheçam bem as tarefas a
serem desenvolvidas dentro do ambiente de trabalho. (MARQUES, 2003)
Sobre a qualidade dos serviços prestados em hotelaria, Annor et al. (apud HELAL,
2008, p. 90) colocam que
os hotéis, ao assumirem, a condição de prestadoras de
serviços, além das preocupações normais de quando se inicia
um processo de implantação de uma unidade hoteleira,
precisam estar atentos também com a qualidade dos serviços
que será disponibilizada nesse equipamento e espaço físico.

Uma forma bem adequada para buscar o envolvimento pessoal do
empregado é mostrar-lhe que todos dependem de sua participação ativa nos
processos de segurança, como respeito às normas de segurança, discrição ao
comentar assuntos relativos ao serviço e à empresa, prestar seus serviços em
conformidade com a qualidade exigida, entre outras atitudes. Para tal tipo de
conscientização é interessante que o gestor de prevenção de perdas tenha o apoio

da equipe de marketing e de recursos humanos e, juntos, desenhem um plano de
comunicação interna para a divulgação de questões fundamentais em segurança.
Os empregados precisam perceber que o objetivo principal é a proteção de todos e
que não estarão sendo „vigiados‟ em suas tarefas.
Castelli (1996, p. 72) afirma que o trabalho em equipe é especialmente
importante na hotelaria, face à interdependência direta entre os diversos setores do
hotel.
Segundo Churchill e Peter (2000), o marketing voltado para o valor reconhece
a necessidade de que o pessoal de marketing interaja com outros grupos funcionais.
Investir em programas de treinamento adequados a cada nível institucional pode ser
de grande utilidade na minimização dos riscos e das perdas.
Logo, trabalhar toda a equipe de empregados para a coparticipação no
processo de prevenção de riscos e perdas pode ser o diferencial a ser oferecido aos
responsáveis pelo negócio, aos hóspedes e à comunidade do entorno do hotel.
2.3.1 Cultura organizacional e prevenção
O empregado é peça-chave para o sucesso ou fracasso no desempenho da
empresa

hoteleira

e

para

isso

a

cultura

organizacional

favorável

ao

comprometimento do empregado é fundamental. Para Naves e Coleta (2003), as
empresas hoteleiras devem incentivar uma cultura organizacional que valorize o
envolvimento dos empregados, pois desta forma poderão oferecer serviços com
qualidade e que superem as expectativas dos hóspedes. As autoras consideram que
de modo geral, pode-se dizer que cultura organizacional
representa uma energia social que instiga os membros a agir,
fornecendo significado e direção, e também um mecanismo de
controle,
aprovando
informalmente
ou
proibindo
comportamentos.

Da mesma forma que a cultura organizacional é importante para o
envolvimento do empregado, uma empresa que invista numa forte cultura de
prevenção poderá obter grandes vantagens competitivas no mercado, partindo-se do
princípio que sofrerá menos com riscos concretizados e suas consequentes perdas.
Churchill e Peter (2000, p. 154) afirmam que
um dos meios mais importantes pelos quais uma sociedade
influencia o comportamento dos indivíduos é sua cultura, ... .
As pessoas expressam sua cultura ao afirmar que valorizam
determinadas coisas e, indiretamente, em costumes e práticas
que reflitam esses valores.

Zeithaml e Bitner (2003, p. 59) entendem que
a cultura é aprendida, compartilhada e transmitida de uma
geração para outra, além de ser multidimensional.... a cultura
influencia a forma de interação entre empresa, funcionários e
clientes.

Para estas autoras, existem elementos culturais variáveis, entretanto alguns
elementos deveriam ser considerados básicos como hábitos e costumes; linguagem
(verbal e não verbal); educação e instituições sociais; valores e atitudes; cultura
material e estética (ZEITHAML e BITNER, 2003, p. 60).
Nos hotéis estudados, a maioria dos empregados é brasileira e carrega para
dentro da empresa toda a carga cultural que recebeu durante sua vida. Da mesma
forma, seus conceitos sobre prevenção estão presentes em sua formação, o que
pode ser um aspecto facilitador ou não, dependendo da maneira como o empregado
visualiza medidas e procedimentos de segurança. Nesse ponto, o treinamento visa
igualar as formas como a segurança é vista, apresentando aos empregados as
vantagens não apenas para a empresa e os clientes, mas especialmente para os
próprios empregados. Dessa forma, a motivação do empregado servirá de base para
a efetivação do processo preventivo. Para Silva e Barbosa (2002),
o treinamento assume grande proporção para a hotelaria, na
medida em que se constitui em um dos meios para atingir uma

maior qualidade dos serviços prestados aos hóspedes,
portanto colabora para a transformação de uma empresa em
competitiva e rentável.

Os mesmos autores afirmam que “na qualidade, a padronização é a base
para a rotina.” E continuam, “no entanto, muitas empresas hoteleiras erram pela falta
de treinamento para o pessoal envolvido na execução dos serviços.” (SILVA e
BARBOSA, 2002)
Emmendoerfer et al. afirmam que:
“... percebe-se que a motivação é uma ferramenta para
influenciar o comportamento do indivíduo dentro das
organizações. Os processos envolvidos no dia a dia de uma
organização que busca a eficácia requerem um comportamento
participativo e motivado por parte de seus colaboradores; é
difícil a organização conseguir atingir seus objetivos sem
pessoas estimuladas a tal propósito.” (EMMENDOERFER et
al., apud HELAL et al., 2008, p. 112)

Pidgeon (apud, Pontes e Honório, 2008) ao afirmar que
uma cultura de segurança adequada deve refletir e ser
promovida por, no mínimo, quatro componentes: 1)
comprometimento gerencial para a segurança; 2) cuidados
compartilhados e preocupações com os perigos e solicitudes
sobre seus impactos sobre as pessoas; 3) normas e regras
flexíveis sobre os perigos e 4) reflexão contínua sobre as
práticas de
monitoramento, análise e feedback dos
sistemas.(PIDGEON apud PONTES e HONÓRIO, 2008, p.4).

Os efeitos podem ser visíveis quando a cultura de segurança é incorporada
pelas pessoas na organização e os empregados passam a ter comportamentos que
valorizam o uso das normas de segurança, gerando um clima propício para o
entendimento da necessidade de segurança. (PONTES e HONÓRIO, 2008)
Outro aspecto a ser considerado é a cultura da informação em uma empresa,
que é um dos principais elementos que influenciam a administração de mudanças
empresariais e pode ser definida pela influência nas pessoas através de valores,
atitudes e comportamentos. Como a informação é avaliada, apreendida, coletada,

organizada, processada, comunicada e utilizada demonstra o tipo de cultura
organizacional voltada para a informação.
A informação para a hotelaria é imprescindível para as operações internas e
externas, vendas, marketing, controle de estoques entre outros e a proteção destas
informações faz-se necessária através dos já citados treinamentos voltados para a
prevenção dos riscos, visando melhorias na cultura preventiva.
No caso específico do Brasil, segundo Carvalho (2000), apesar de divulgação
negativa de casos de violência, existem evidências de que os visitantes estrangeiros
não parecem desistir do Brasil e do Rio de Janeiro como destino de suas viagens. “A
segurança não aparece entre os pontos mais negativos apontados pelos visitantes”,
segundo Carvalho (2000).
Os hotéis têm investido em medidas de prevenção independentemente de
ocorrências. Com a velocidade da troca de informações, os hotéis têm buscado
garantir a segurança de seu negócio e seus clientes, além, naturalmente, de investir
baseados nos modelos das grandes redes hoteleiras internacionais, que sempre
procuraram manter níveis elevados de prevenção.
Além disso, os representantes das redes hoteleiras costumam reunir-se
juntamente com membros da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira (ABIH)
para discutir riscos comuns e riscos novos que surgem a cada dia, bem como trocar
informações sobre medidas eficazes para evitar a concretização dos riscos. Em
artigo publicado no site da ABIH, o presidente nacional da associação, Álvaro de
Mello, coloca que a crise de 2009 não foi sentida pela indústria hoteleira no Brasil. A
taxa de ocupação foi maior que em 2008 e o turista nacional foi o grande
responsável por esse quadro favorável, sem incluir nesses dados a ocupação
voltada para negócios.

Segundo o artigo, a ABIH tem promovido projetos de

sustentabilidade e capacitação profissional, o que reforça a ideia de que treinamento
e capacitação são fundamentais para a qualidade dos serviços.

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS
3.1 TIPO DE PESQUISA
A pesquisa realizada é qualitativa, pois os resultados atingidos não derivaram
de procedimentos estatísticos ou outros meios de quantificação (STRAUSS e
CORBIN, 2008). Esta dissertação possui características da pesquisa qualitativa, de
acordo com Bogdan e Bicklen (1992), já que:
- foi realizada pesquisa de campo como fonte de dados (entrevistas nos hotéis);
- o pesquisador foi instrumento chave na coleta de dados, em função das entrevistas
serem realizadas diretamente entre pesquisador e empregados dos hotéis;
- as evidências foram coletadas em forma de palavras;
- houve foco nas perspectivas dos participantes e seu significado.
Segundo Patton (apud FREITAS, 2005), afirma que a abordagem qualitativa
favorece a capacidade de aprender o que pode ser confirmado durante o desenrolar
das entrevistas realizadas.
Rossman e Rallis (apud CRESWELL, 2007, p. 186) sugerem como
característica de uma pesquisa qualitativa que esta ocorra em um cenário natural, ou
seja o pesquisador sempre vai ao local onde se encontra o entrevistado.
3.2 QUANTO AOS FINS
Foi realizada uma pesquisa descritiva, que pretendeu verificar se é possível
minimizar riscos e perdas através de medidas preventivas. Nesse tipo de pesquisa,
é possível descrever como ocorre o comportamento dos empregados, a partir da
interpretação dos significados de suas expressões linguísticas.

3.3 QUANTO AOS MEIOS
Foram realizados: levantamento bibliográfico, de campo e telematizado.
Segundo Creswell (2007), a revisão de literatura compartilha com o leitor o resultado
de outros estudos próximos ao que está sendo relatado. O levantamento
bibliográfico foi realizado a partir de livros, periódicos científicos e material
específico, como teses e dissertações sobre segurança empresarial, riscos,
hotelaria, hospitalidade e gestão de pessoas, formando o embasamento teórico do
tema tratado.
O levantamento telematizado foi incluído como acessório ao bibliográfico,
para que fosse possível obter dados atualizados sobre o assunto em questão.
A pesquisa de campo fez-se necessária para verificar e comprovar as
propostas teóricas, através da triangulação de instrumentos de coleta de evidências,
notadamente entrevistas, análise de documentos e observação direta.
3.4 ESTRATÉGIA DE PESQUISA
3.4.1 A escolha do estudo de caso
Segundo Vergara (1998, p. 47) “estudo de caso é o circunscrito a uma ou
poucas unidades, entendidas essas como uma pessoa, uma família, um produto,
uma empresa... Tem caráter de profundidade e detalhamento.”
Ainda, caracterizando como um estudo de caso (YIN, 2005) pode-se citar que:


foi investigado um fenômeno contemporâneo dentro do contexto real, sendo o

fenômeno a relação dos empregados com processos de prevenção dentro do
ambiente dos hotéis;


foram usadas múltiplas fontes de evidência, com vistas a uma triangulação;



a coleta e análise de evidências beneficiaram-se de proposições teóricas;

Conforme Stake (1995, p. 46), “os casos devem ser holísticos e sensíveis ao
contexto e, para tal, precisam ser específicos, peculiares e limitados.”, o que é
perfeitamente aplicado ao estudo em questão a partir do momento em que, apesar
do tema prevenção ser generalizado, cada particularidade dos hotéis estudados
promove uma diferenciação.
Para Freitas (2005, p. 206) “o estudo de caso qualitativo tem como feições
mais características o fato de ser particularista, descritivo e heurístico.”
3.5 UNIDADE DE ANÁLISE
A pesquisa esteve restrita aos Hotéis A e B na cidade do Rio de Janeiro, mais
precisamente nas áreas que possuem maior contato com os hóspedes, pois se
pretendia que os resultados incluíssem também algumas reações dos hóspedes em
função de medidas e procedimentos, sem envolvê-los diretamente no estudo,
considerando que o hóspede não possui muito tempo disponível para o tipo de
entrevista que foi realizado. As áreas selecionadas foram:
- recepção, por ser o primeiro e o último contato como hóspede;
- governança por estar diretamente ligada ao contato mais privativo com o hóspede;
- A&B por lidar com momentos em que o hóspede e cliente externo precisam de um
contato direto durante refeições e lazer;
- eventos por lidar com um grande número de pessoas, tanto hóspedes quanto
clientes externos;
- RH pelo contato direto com todos os empregados dos hotéis e ter o conhecimento
sobre treinamentos, procedimentos e medidas e
- segurança, por ser a área diretamente ligada ao objeto central deste estudo.

3.6 SELEÇÃO DE SUJEITOS
Segundo Freitas (2005), preestabelecer o número de entrevistados com
precisão não é possível, pois existe uma dependência de fatores externos e também
do processo de desenrolar das entrevistas.
Os sujeitos da pesquisa foram os gerentes de segurança, de RH, de
governança, de alimentos e bebidas (A&B), de eventos e um empregado de cada
um dos seguintes setores: recepção; governança; alimentos e bebidas e eventos
dos Hotéis A e B, sendo ambas as empresas sediadas na cidade do Rio de Janeiro.
Para Creswell (2003, p. 184),
o pesquisador deve deixar claro qual é o seu papel na
pesquisa, em termos de experiência passada, conexões
pessoais com indivíduos ou locais, os passos percorridos para
assegurar entrada na organização a ser pesquisada e
considerações de ordem ética.

Por se tratar de estudo de natureza qualitativa, a seleção se deu pelo critério
de facilidade de acesso aos responsáveis pelos setores de Recursos Humanos (RH)
e de Segurança das referidas redes de hotéis. Os contatos com a gerência de
segurança iniciaram-se em julho de 2009 e a aceitação da pesquisa foi muito boa já
que um trabalho minucioso de planejamento estratégico de segurança para um dos
hotéis foi feito, pela autora deste estudo, como trabalho de conclusão de curso do
MBA de Segurança Corporativa da Fundação Getulio Vargas. O outro hotel
escolhido também já era conhecido sob o ponto de vista acadêmico, já que foi
realizada uma visita técnica da pesquisadora a todas as áreas durante sua Pósgraduação Internacional em Hospitalidade, da Universidade Estácio de Sá.
Desta forma, além da gerência confiar no trabalho que seria realizado,
também houve a facilidade do conhecimento prévio dos hotéis como um todo,
incluindo estrutura física e pessoal. O conhecimento prévio sobre segurança e

hotelaria foram fatores fundamentais para o entendimento de muitas questões
apontadas pelos entrevistados.
Foram entrevistados: gerentes de operações ou recepção (2), gerentes de RH
(2), governantas executivas (2), gerentes de segurança (2), gerente de A& B (1),
assistente de A&B (1), supervisor de eventos (1), coordenador de segurança (2),
coordenador de eventos (1), maître (1), garçom (1), mensageiro (1), recepcionista
(1), arrumadores (2).
3.7 COLETA DE EVIDÊNCIAS
A coleta de evidências foi realizada através de entrevistas semiestruturadas,
observação direta e análise de documentos de conhecimento público. Não foram
analisados documentos internos específicos de segurança, pois no entender dos
gerentes de segurança são documentos de alta confidencialidade. Foi analisado
material de palestras que a equipe de segurança utiliza para treinamento dos
funcionários, apenas como fonte de informação. Este material na íntegra não faz
parte deste estudo, para preservar a confidencialidade proposta.
Com base nos dados que foram coletados por meio de observação direta e na
revisão

bibliográfica,

foram

confeccionados

os

roteiros

de

entrevistas

semiestruturadas (Apêndices 1, 2 e 3).
Foi incluído como Apêndice 4 um quadro de riscos, elaborado por GomezMerello, com o objetivo de apresentar ao leitor uma visão geral sobre os riscos mais
comumente avaliados.
3.7.1 Entrevistas
Para Yin (2005, p. 116), “uma das mais importantes fontes de informações
para um estudo de caso são as entrevistas”. Para o autor, o entrevistador tem duas
tarefas:

- como reflexo do protocolo de seu estudo de caso, seguir sua própria linha de
investigação; e
- não ser tendencioso, mas atender às necessidades de sua pesquisa.
Ainda em relação às entrevistas, segundo Patton, “o propósito das entrevistas
no estudo de caso é entrar na perspectiva de outra pessoa” (PATTON, 2002, apud
FREITAS, 2005, p. 219). Dessa forma, durante as entrevistas, foi possível perceber
como cada entrevistado expôs seus pensamentos e sentimentos acerca de um
mesmo assunto.
Freitas (2005, p. 220) cita a sugestão de Merriam (1998): “um roteiro de
entrevista semiestruturada deve conter umas poucas perguntas que se farão a todos
da mesma forma.” Desta maneira, procurou-se fazer as perguntas e deixar a
interpretação das mesma por conta do entrevistado para que fosse possível ter um
material mais rico envolvendo a percepção individual de cada um.
Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com gestores em segurança,
gestores de RH, eventos, A&B, governança e empregados que têm maior contato
direto com os hóspedes (recepcionista, garçom, camareira, coordenadores de
segurança e de eventos), nas cadeias de hotéis, objeto deste estudo, para que se
pudesse conhecer sua opinião a respeito da relação entre riscos e medidas
adotadas ou por adotar.
As entrevistas estiveram voltadas para questões como:
- conhecimento da relação entre segurança e hospitalidade;
- existência ou não de planos e programas de treinamento específicos em
segurança;
- visão da segurança pelas demais equipes do hotel; e
- a efetividade das medidas e procedimentos de segurança.

Todas as entrevistas foram gravadas com o consentimento dos entrevistados,
entretanto, as questões que identificavam o entrevistado não foram gravadas, pois
se notou certo constrangimento de alguns entrevistados ao serem questionados
quanto à idade e formação escolar. Desta forma, o que foi considerado para a
elaboração do quadro e dos resultados foi o cargo ocupado pelos entrevistados.
Durante as entrevistas procurou-se não se fazer anotações e sim aproveitar ao
máximo a colaboração dos entrevistados, dedicando-lhes total atenção.
Após as entrevistas foram feitas as transcrições e durante estas transcrições
foi possível elaborar anotações sobre as observações pertinentes ao trabalho. O que
mais tarde facilitou a triangulação realizada.
As entrevistas em ambos os hotéis foram realizadas em sala destinada a
eventos, que se encontravam desocupadas e foram previamente preparadas para as
reuniões, o que demonstrou mais um cuidado típico de hoteleiros que é a excelência
no atendimento. Atenção a detalhes como silêncio, temperatura dos locais, conforto,
facilidade a telefone interno (para contatos que se fizessem necessários) e oferta de
pequeno lanche fizeram parte do contexto das entrevistas.
Todos os entrevistados mostraram-se solícitos e muito educados durante as
entrevistas, mantendo seus rádios comunicadores desligados para que não
interferissem no trabalho, apesar de estarem em horário de intenso movimento.
As entrevistas foram gravadas digitalmente e transferidas para computador. A
transcrição das entrevistas foi um processo lento, pois se procurou fazer de forma
minuciosa e completando-se as observações que já haviam sido realizadas. A
transcrição foi realizada através do uso de dois computadores, para que houvesse
maior fidelidade possível aos discursos. Não foram empregados softwares de
transcrição, o que facilitaria muito o trabalho, porém os registros adicionais, como

rapidez ou demora para responder, por exemplo, não poderiam ser observados,
deixando a transcrição como um objeto frio e distante de emoções.
3.8 TRATAMENTO DAS EVIDÊNCIAS
A estratégia adotada para o tratamento das evidências foi baseada nas
proposições teóricas que levaram a este estudo de caso, o que, segundo Yin (2005,
p. 140), deve ser a preferida. Ainda segundo esse autor, “as proposições dariam
forma ao plano da coleta de dados e, por conseguinte, estabeleceriam prioridade às
estratégias relevantes.”
Foi realizada análise dos conteúdos no tratamento das evidências coletadas,
para que se fosse analisado exatamente o que foi respondido pelos entrevistados.
De acordo com Vergara (2008, p. 15), “a análise de conteúdo é considerada uma
técnica para identificar o que está sendo dito a respeito de determinado tema”. A
autora ressalta que uma das características desta técnica é que “grandes
quantidades de dados podem ser tratadas, bem como armazenadas...” (VERGARA,
2008, p. 16).
Para a realização do tratamento das evidências foi elaborado um quadro em
formato Excel, onde foi possível separar por itens cada entrevista, ficando mais
evidente cada tema focado e como os entrevistados percebem de diferentes formas
os temas sugeridos na entrevista. Com o auxílio deste quadro foi possível organizar
as questões propostas e analisar as respostas de forma concisa e clara. Temas
pertinentes ao estudo, mas não constantes das perguntas, foram surgindo
espontaneamente, o que enriqueceu o trabalho.
Alguns vícios de linguagem observados na transcrição foram suprimidos ao
se transferir as respostas para o capítulo de resultados.

3.9 LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS
Segundo Vergara (1998), todo método tem suas possibilidades e limitações e,
face aos tipos de pesquisa escolhidos e à coleta de evidências realizadas, o estudo
está sujeito a interferências em função da subjetividade, o que se procurou
minimizar pela triangulação na coleta das evidências.
O método também apresenta limitações na coleta de dados, uma vez que
determinados documentos de áreas sensíveis como a segurança, são por vezes
muito difíceis de serem obtidos, por não serem de domínio público e/ou por terem
caráter estritamente confidencial.

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
4.1 BREVE DESCRIÇÃO DAS UNIDADES DE ANÁLISE
A seguir, uma breve descrição das unidades de análise, para que se tenha
uma noção dos locais onde foram colhidas as evidências. Dados que identifiquem os
hotéis foram suprimidos para garantir o sigilo previamente combinado.
4.1.1 Hotel A
Este hotel, pertencente a uma rede hoteleira, localiza-se na Zona Sul do Rio
de Janeiro e possui apartamentos e suítes; restaurante; lobby bar; deck bar na
cobertura e oferece salas de convenções. É hotel que atua voltado basicamente
para o turismo de negócios, mas recebe grande quantidade de turistas a lazer
especialmente para o Réveillon e o Carnaval. Suas instalações e serviços estão
dentro do padrão 5 estrelas de classificação para hotéis.
4.1.2 Hotel B
Este hotel, pertencente a uma rede hoteleira, localiza-se na Zona Oeste do
Rio de Janeiro e possui apartamentos e suítes; restaurante; lobby bar; deck bar na
cobertura e oferece salas de convenções. É hotel que atua voltado basicamente
para o turismo de negócios, mas recebe grande quantidade de turistas a lazer
especialmente para o Réveillon e o Carnaval. Suas instalações e serviços estão
dentro do padrão 5 estrelas de classificação para hotéis.
4.2 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
As entrevistas foram realizadas com os empregados, dentro dos hotéis, em
seu horário de trabalho; por essa razão, procurou-se não estender as entrevistas,

por tempo além do necessário, para não prejudicar as operações dos hotéis, que
estavam com ocupação total.
Todos os entrevistados mostraram-se cooperativos e gentis em fornecer as
informações. Como as entrevistas foram realizadas em locais isolados, sem a
interferência de outras pessoas, ficou uma impressão de sinceridade durante as
entrevistas, o que valoriza as informações colhidas.
Foi possível observar que os homens tendem a responder apenas o que foi
perguntado, ao contrário das mulheres que incluíram vários exemplos de situações
durantes suas entrevistas. Quanto às informações, os entrevistados de nível
gerencial procuraram ser mais técnicos, enquanto os de nível operacional buscaram
nos exemplos do dia a dia a melhor forma de transmitir suas respostas. As
entrevistas transcorreram em clima informal com o objetivo de não ficar uma
impressão de que haveria algum tipo de represália posterior, aos entrevistados.
Como o assunto segurança é um assunto que desperta interesse pessoal,
todos têm suas opiniões e sentimentos que convergem para uma valorização do
assunto em si. Na descrição das entrevistas, informações pessoais foram omitidas e
preferiu-se associar as respostas ao cargo ocupado em função das peculiaridades
de cada posição em relação ao assunto pesquisado.
Os temas gerados pelas respostas dos entrevistados foram organizados em
um quadro (Quadro 3 – Temáticas X roteiros de entrevistas) juntamente com as
perguntas correspondentes, com o objetivo de facilitar a visualização dos temas
trabalhados relacionados às questões inicialmente propostas nos roteiros para
entrevistas. Os temas sem questões foram abordados de forma espontânea pelos
entrevistados e estão diretamente relacionados a este estudo e desta forma foram
considerados importantes para serem mencionados. As citações dos respondentes

serão apresentadas entre aspas e itálico para diferenciar da norma de transcrição de
autor de obras consultadas e apresentadas ao longo do estudo.

Quadro 3 – Temáticas X Roteiros de entrevistas
Temas
Importância da prevenção para a hotelaria

Questão
Que importância você acredita que a segurança
possua para a hotelaria?

Planos de prevenção e bases para elaboração dos

Existem planos específicos para a segurança? Quais

mesmos

as bases para a elaboração destes planos?
Você acredita que as medidas de segurança

Adequação das medidas de prevenção

existentes são suficientes, poucas ou exageradas para
garantir a segurança do hotel, dos empregados e dos
hóspedes?

Conhecimento das medidas de prevenção

Treinamento de segurança

Sensação de segurança X sensação de vigilância

Medidas de prevenção X ocorrências

Medidas recebidas por executivos e gerentes

Que conhecimento você tem sobre as medidas de
segurança?
Existem treinamentos regulares de segurança?
Quais?
As medidas existentes causam uma sensação de
estar seguro ou estar sendo vigiado?
Com as medidas adotadas as ocorrências têm sido
menores?
Como as medidas e procedimentos são recebidos
pelos executivos e gerentes?

Medidas recebidas pelos empregados

Como as medidas e procedimentos são recebidos

operacionais

pelos empregados?

Medidas recebidas pelos fornecedores

Como as medidas e procedimentos são recebidos
pelos fornecedores?

Medidas percebidas pelos hóspedes/ clientes

Como as medidas e procedimentos são recebidos

externos

pelos hóspedes e clientes externos?

Integração no hotel e minimização dos riscos e

A integração entre as diversas áreas do hotel é efetiva

perdas

na minimização dos riscos e das perdas?

Cultura de prevenção

Comentários espontâneos

Riscos

Comentários espontâneos

Imagem do hotel

Comentários espontâneos

Agentes de segurança

Como você percebe as pessoas da área de
segurança, especialmente os agentes de segurança?

Exigências dos clientes

Comentários espontâneos

Informação

Comentários espontâneos

Fonte: elaboração própria

4.2.1 Importância da prevenção para a hotelaria
Em todas as entrevistas houve consenso quanto à importância da prevenção
dos riscos dentro da hotelaria. Existe uma forte noção de que sem prevenção o
negócio não pode seguir em frente e todos foram claros em reconhecer a
necessidade da prevenção. De acordo com a área que atuam e os riscos a que
estão expostos, cada um percebe a prevenção ao seu modo.
A noção de que segurança gera credibilidade e fidelidade do cliente fica
evidente na maioria das entrevistas (Figura 1). Para uma das governantas, “a
fidelidade do cliente está diretamente ligada à segurança que o hotel tem para
oferecer...”. Para a gerente de operações: “...a segurança, mais efetivamente na
hotelaria, ela traz a credibilidade com o cliente...O cliente....tem uma sensação de
segurança muito maior.”
Com o pensamento também voltado para a fidelização do cliente, a gerente
de RH afirma: “o que eu quero dizer é que um hotel precisa se preocupar com
segurança o tempo inteiro, porque só vai ter clientela se for seguro... É claro que
acidentes podem acontecer em qualquer lugar, mas se você pode fazer um mínimo
para evitar, isso gera confiança.”
Também é possível perceber que a segurança oferecida pelos hotéis em
relação aos empregados é um fator importante no envolvimento dos mesmos com a
prestação de serviços: “a segurança é para todos e não só para o hóspede, mas
quem trabalha no hotel precisa de segurança, são pessoas.” (Governanta). A
gerente de RH comenta: “e em relação ao interno é primordial, porque a segurança
não cuida só da segurança do hóspede ou da segurança do colaborador no dia a dia
... A segurança também tem todo um envolvimento com CIPA (Comissão Interna
para Prevenção de Acidentes), com acidente de trabalho”.

A figura 1 ilustra as colocações dos respondentes.
Figura 1 – Importância da prevenção para a hotelaria

Fonte: elaboração própria
4.2.2 Planos de prevenção e bases para elaboração dos mesmos
Em ambos os hotéis existem planos específicos para a prevenção de riscos
do trabalho, de incêndios e riscos antissociais. A elaboração desses planos é
baseada em inspeções de segurança, avaliações de riscos, legislação, estatísticas
de ocorrências tanto nos hotéis como em outros, sejam das mesmas redes
hoteleiras ou de outras. Existe um intercâmbio entre as gerências de segurança,
entre a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira (ABIH), o Corpo de Bombeiros e
entre a polícia (citada nas entrevistas através da Delegacia Especial de Apoio ao
Turismo (DEAT)). Esse intercâmbio facilita a troca de informações sobre formas de
crimes que aparecem a cada dia e novas medidas e tecnologias que surgem e cuja
implantação gera resultados positivos.

Os planos de maior conhecimento são os planos direcionados à prevenção de
incêndios: “...tem planos de evacuação, em caso de emergência” (Gerente de RH).
A maior parte do conhecimento em relação a planos surge em reuniões, palestras e
procedimentos diários pertinentes a cada setor dos hotéis e que possuem
intrinsecamente procedimentos de segurança, o que é afirmado nas entrevistas:
“...essas orientações que estão sempre ali...apesar de ser uma coisa de quem é de
hotelaria já sabe, nunca é demais você ficar reforçando no dia a dia ”; “...situações
que as pessoas estejam realizando no dia a dia, mas com segurança.” (Governanta)
E para o gerente de A&B, “dentro da hotelaria, a gente tem os planos de
como a gente deve proceder, como se deve trabalhar com segurança.”
A visão da Gerência de Segurança, em relação a planos envolve a questão
financeira, para a obtenção de recursos para investimentos na prevenção. Também
foi citado que o planejamento da segurança envolve diversos níveis com a
elaboração de diferentes planos: “nós temos que planejar tudo, até mesmo para
conseguir verbas para os nossos projetos e como o hotel funciona como uma grande
família, todos têm que conhecer aquilo que a segurança pretende.”
Os planos de segurança propriamente ditos, bem como seus planejamentos,
não estão disponíveis para todos. Estes são restritos à gerência de segurança e à
gerência geral, por incluírem ações estratégicas e muitas vezes sigilosas. O que é
passado para as demais gerências são as medidas e procedimentos resultantes dos
planejamentos, a saber: “tem planos contra incêndio, que envolvem brigadas,
verificação de mangueiras, extintores, sprinklers e alarmes. Também temos planos
que envolvem segurança do trabalho e uso do EPI e isso a gente tem que estar
junto com o RH, porque tem todo o pessoal de cozinha e manutenção, que lidam
com materiais perigosos.” (Gerente de Segurança). Existe uma preocupação em

manter dados estatísticos muito bem resguardados, pois os mesmos incluem não
somente informações sobre os hotéis, mas muitas vezes sobre empregados atuais e
até mesmo dispensados, além de informações sobre ocorrências com hóspedes e
clientes externos. As gravações realizadas pelo sistema de circuito fechado de
televisão (CFTV) também são resguardadas e com acesso restrito. A implantação
de novos sistemas de segurança são planejadas e elaboradas com critérios que
exigem amplo conhecimento das necessidades e que justifiquem plenamente o
investimento. Desta forma os gerentes de segurança buscam manter seus relatórios
atualizados para que possam solicitar investimentos em segurança, sejam eles em
tecnologia, manutenção e/ou quadro de pessoal. (Figura 2).
Figura 2 – Planos de prevenção e bases para elaboração dos mesmos

Fonte: elaboração própria
4.2.3 Adequação das medidas de prevenção
Em cada área do hotel existem medidas preventivas específicas que fazem
parte da operação cotidiana. De alguma forma estas medidas estão tão

incorporadas na operação que os empregados as seguem sem perceber nitidamente
que são medidas específicas de segurança. As medidas foram consideradas
suficientes em relação às ocorrências, para treze dos vinte entrevistados, mas existe
um consenso de que a segurança não pode ficar estagnada com aquilo que já
utiliza, pois as ameaças estão sempre presentes, como destaca a gerente de
operações: “havendo maior investimento, consequentemente a gente vai ter maior
índice de prevenção, mas isso não significa que, você tendo a melhor tecnologia,
você vai conseguir ter 100% do seu hotel seguro”. A Gerente de RH acrescenta: “eu
acho que elas são dentro do que a gente precisa, mas sempre precisando se
modernizar e se atualizar. Em relação aos hóspedes, principalmente.”
Para seis dos vinte entrevistados as medidas adotadas são poucas.
Entretanto, ao serem questionados sobre as ocorrências, relataram que as mesmas
diminuíram ou quase não ocorrem, o que é conflitante com a opção de resposta
“poucas”: “ainda falta alguma coisa. Sim, isso pra gente. Quer dizer, em geral. Pros
hóspedes, às vezes, acontece alguma coisa que realmente deixaram a desejar, que
se tivessem essa segurança melhor não poderia ter acontecido. Pra gente também a
segurança às vezes falta.”, é a opinião do garçom.
A resposta poucas utilizada pela gerência de segurança está relacionada com
o aumento significativo de hóspedes e clientes externos durante eventos de grandes
proporções como Reveillon e Carnaval, onde inclusive existe um aumento
considerável no uso de bebidas alcoólicas, que normalmente já provocam alterações
no humor e comportamento das pessoas, logo a preocupação é redobrada.
Nenhum dos entrevistados considerou as medidas exageradas, já que nos
dias de hoje é comum o uso de equipamentos de segurança em qualquer lugar que
se freqüente, até mesmo nas residências. (Figuras 3 e 4)

A seguir a figura 3, onde aparecem em destaque alguns comentários dos
respondentes.
Figura 3 – Adequação das medidas de prevenção 1

Fonte: elaboração própria
A figura 4 corresponde às respostas sobre a adequação das medidas, em
continuação ao que foi apresentado na figura 3.
Figura 4 – Adequação das medidas de segurança 2

Fonte: elaboração própria

4.2.4 Conhecimento das medidas de prevenção
Todos os entrevistados demonstraram ter pleno conhecimento das medidas
preventivas nos hotéis, em especial aquelas que estão diretamente ligadas ao seu
departamento.
Para os empregados da recepção, as medidas estão ligadas ao controle da
entrada e circulação de pessoas, ao cuidado com bagagens e pertences nas áreas
do lobby e principalmente ao sigilo ligado às informações pessoais dos hóspedes.
Segundo a gerente de operações, “a segurança sozinha não é nada, ela precisa das
pessoas, então tanto os mensageiros...agem como segurança.” Ela ainda comenta:
“uma coisa que eu percebo com o cliente corporativo é a preocupação com a
segurança das informações e do cuidado que vai haver nas salas de conferências e
reuniões. Eles mexem com informações muitas vezes sigilosas para as empresas,
então fazem muitas exigências neste sentido.”
Sobre esta mesma questão o mensageiro adverte: “a gente tem que estar
sempre zelando, aguardar o hóspede esperar o apartamento. Se a gente vê umas
pessoas estranhas circulando no local sem pedir informação, sem nada, a gente já
avisa o segurança para ter um olhar mais discreto nessa pessoa.”
Empregados ligados à área de A&B demonstram conhecimentos mais
voltados para acidentes com o manuseio de objetos cortantes, vidros, locais
escorregadios por conta de líquidos, hóspedes e clientes externos que exageram em
bebidas alcoólicas e pertences deixados em bares e restaurantes por hóspedes e
clientes externos.

Também a presença de pessoas com atitudes suspeitas são

motivo de alerta por parte de maîtres, garçons e demais empregados da área: “na
nossa área a gente tem que ter um controle no servir, no retirar a louça das mesas
para não entornar, para não quebrar e que ninguém se machuque... Zelar o máximo

possível e tirar todos os riscos que podem assim atrapalhar a equipe, pode
incomodar os hóspedes, prejudicar, no caso de vir a machucar alguém... A gente vê
os detalhes...segurança assim das áreas ... onde tem alguma coisa que pode
melhorar, é piso quebrado, é alguma coisa que não está legal...”. O maître contribui
dizendo que: “o barman tem que continuar zelando por aquele espaço, identificar de
onde a pessoa é, discretamente, se a pessoa está hospedada, ficar de olho nas
pessoas que se aproximam dos jiraus...qualquer coisa que aconteça neste período é
de responsabilidade deles (garçons) e em qualquer dúvida ligar para a segurança...
a mesma coisa para a piscina, porque é uma área onde as pessoas consomem
muita bebida alcoólica” . Finalmente, o assistente de A&B ilustra: “então

é

uma

questão, por exemplo, no caso de A&B, quebra um vidro: “não pega, não segura.” “
... a gente consegue ter mais controle fazendo a segurança do hóspede e do hotel
do que dos colaboradores”.
A equipe de eventos relata preocupações semelhantes às da recepção
envolvendo circulação de pessoas, furtos de objetos de participantes de eventos e
sigilo

sobre

informações dos clientes, além do movimento

que

envolve

organizadores de eventos e respectivos fornecedores: “nós recebemos pessoas de
todos os lugares, todos os níveis culturais, todos os níveis sociais. Quando o cliente
sai para almoçar, a gente tem sempre o cuidado de trancar a sala, se some alguma
coisa acabam responsabilizando o hotel.” A supervisora de eventos acrescenta: “a
abordagem tem sempre que ser feita. Às vezes a gente vê as pessoas circulando
pelo hotel e perdidas. O hotel é muito grande e não necessariamente as pessoas
entram e sabem para onde elas têm que ir.”
Para o setor de governança, além dos cuidados básicos em relação às
unidades habitacionais, como prevenção de acidentes e contaminações, tanto para

o hóspede quanto para os demais empregados, há muitas preocupações voltadas
para os riscos antissociais. Foram relatadas situações envolvendo furtos, supostos
sumiços de pertences de hóspedes, assédio sexual do hóspede em relação a
arrumadores (tanto do sexo feminino quanto do masculino) e tentativas de entrar nos
apartamentos pedindo a arrumadores para abrirem o apartamento sob alegação de
perda da chave. Questões que envolvem a segurança das informações dos
hóspedes também foram citadas pelas equipes de governança: “às vezes acontece
de algum hóspede confundir e assediar as camareiras...e os camareiros também...”
“Então elas (as camareiras) estão sempre muito ligadas, elas são, acho que também
guardiães dos andares pela questão também da segurança do cliente, porque elas
invadem a privacidade do cliente para estarem zelando para que tudo fique bem
guardado. E além disso, a segurança deles também na questão de segurança do
trabalho,...usar sempre o EPI (equipamento de proteção individual)...a gente está
exposto a milhares de bactérias na limpeza...” . Continuando, “como a gente entra
nos apartamentos que têm pertences de hóspedes a gente tem que ser o segurança
nestes pertences. Acontecem inúmeras situações e a gente tem que estar preparado
para cumprir o procedimento”. E, finalmente, “em relação ao hóspede que possa
parecer suspeito, ao hóspede que porte arma, o hóspede que faça uso de alguma
droga, então, de uma forma assim muito discreta, tudo fica sob observação”. A
privacidade do hóspede é destacada pelo arrumador: “a gente tem a nossa regra lá
em cima nos andares, que a gente não pode deixar disponível nosso relatório, que
tem o nome do hóspede e o número do apartamento: identificar a pessoa que chega
diretamente pedindo para abrir a porta do apartamento”. E a arrumadeira
acrescenta: “a gente vê alguém suspeito andando pelos corredores, a gente liga
para o segurança... a gente também tem que tomar cuidado com o nosso relatório.

Não pode deixar no nosso carro quando está arrumando um apartamento, porque lá
tem os nomes dos hóspedes e se alguém pega, já viu, né?”.
Como seria de se esperar, ao setor de RH cabem questões voltadas mais
para os empregados. Prevenção de acidentes de trabalho é o quesito de segurança
mais importante, seguido pelas aplicações de procedimentos de segurança para
todos os empregados, desde a mais alta gerência. Segundo as informações
colhidas, os procedimentos são explicados ao empregado desde o primeiro
treinamento após a contratação, que chamam de integração. Baseada na premissa
de que todos foram informados sobre os diversos procedimentos de segurança, a
gerência de RH e as demais gerências podem cobrar atitudes dos empregados.
Nas palavras da gerente de RH: “na integração a gente tem toda a parte de regras e
procedimentos que devem ser lidas com eles para que não fique nenhuma dúvida.
Em relação ao interno (empregados) é primordial porque a segurança não cuida só
da segurança do hóspede ou da segurança do colaborador (empregado) no dia a dia
de verificar bolsa na entrada e bolsa na saída. A segurança tem todo um
envolvimento com a CIPA (Comissão Interna para Prevenção de Acidentes), com
acidente de trabalho. Então, eu acho que, cada vez mais, a segurança não pode
estar assim estacionada porque as técnicas, as pessoas, tentam entrar nos hotéis
para roubar malas, computadores”. (Figura 5)

Figura 5 – Conhecimento das medidas de prevenção

Fonte: elaboração própria
4.2.5 Treinamentos de segurança
Quanto à questão “treinamento”, foi possível perceber que o próprio termo
possui interpretações próprias para cada um. Para os entrevistados, especialmente
em nível operacional, “falta treinamento”, o que na verdade não parece ocorrer. O
entendimento de “treinamento em segurança” está ligado a treinamentos específicos
como tiro, defesa pessoal, etc. No entanto, treinamento de segurança para os
empregados das diversas áreas do hotel está relacionado aos procedimentos diários
em relação a acidentes de trabalho, manutenção, atitudes, tratamento ao hóspede,
entre outros.(Figura 6).
A Gerente de Operações esclarece bem a situação: “Nas formações do RH,
para todos os colaboradores que entram existem os procedimentos. Implicitamente
não está dizendo que é algo de segurança. A gente fala muito mais de
comportamento, procedimento, inclui nisso tudo as características da segurança.
Todos os procedimentos de cada departamento têm a sua particularidade, que está

ligada diretamente com a seção de segurança que hoje uma das coisas mais
importantes pra gente poder transmitir essa fidelidade...o treinamento do segurança,
principalmente das pessoas que lidam diretamente com o cliente a tentar entender o
comportamento das pessoas. E é essencial que todos estejam sempre bem atentos
e treinados.”. Para a Gerente de RH, nos treinamentos estão englobadas as
principais questões de segurança: “a questão mesmo de usar os EPI, então o
manual mesmo, independente de qualquer treinamento em separado que a gente
possa fazer com as equipes, a própria integração já tem toda uma orientação quanto
à segurança do hotel, quanto aos procedimentos, enfim, o colaborador já entra
preparado. Curso especificamente voltado para o pessoal de contato direto com o
cliente, recepção, garçons, porque hoje inclusive a gente tem, através da DEAT,
uma palestra de segurança turística, liderada pela ABIH, onde eles dão todas as
orientações. Treinamento de evacuação, para que as pessoas tenham ciência de
como fazer isso, quem vai fazer, como fazer. Treinamento com toda a equipe
gerencial, desde como a gente pode abrir uma porta”.
Já na opinião da Governanta: “em algum momento, pelo RH, na pessoa da
gerente, ela toma atitudes que ela informa, ela realiza treinamentos, ela realiza a
conscientização das pessoas para muitas coisas; então existe, sim”.
Da mesma forma a Gerente de Operações relata: “o RH está sempre
preocupado em passar informações sobre situações em outros hotéis e receber
sugestões para ajudar com estas situações.”. Questão esta explicada pela gerente
de RH: “é feito através de orientações que os gerentes de áreas passam para os
colaboradores. Na verdade, todo o nosso treinamento básico inclui etapas voltadas
para a segurança.”.

Para o Gerente de Segurança, a preocupação com treinamento é bem
específica: “nós temos os nossos planos para os treinamentos e reciclagens dos
nossos agentes e supervisores da segurança patrimonial, temos os treinamentos
para os brigadistas. Os nossos agentes têm reciclagem de segurança e tiro.” Mas a
orientação a todos os empregados faz parte do planejamento: “o restante dos
colaboradores recebe orientações dirigidas que os gerentes das áreas passam para
eles. Quando conseguimos tempo, procuramos fazer umas palestras”.
Como foi dito, o empregado operacional acha que falta treinamento: “eu sinto
que tem que ser uma coisa mais formal, é meio informal. Não recebi um treinamento,
eu ajo de acordo com o que eu vejo um pouco, do que é passado, mas não tem...,
não vejo isso para todos, não.” (Supervisor de Eventos). E o arrumador confirma:
“treinamento de segurança, não. Na brigada de incêndio, sim. Na brigada de
incêndio, a gente tem 3 vezes no ano, ou 6 meses (a cada) tem um treinamento, tem
uma reciclagem, tanto na mangueira de incêndio quanto nos materiais.” Mas o
discurso da arrumadeira é o oposto: “Regulares não, mas uma vez por ano a gente
tem um treinamento onde tem tudo em geral, tanto de segurança, como
procedimento do trabalho.”
Entretanto, é possível verificar uma contradição, de acordo com as palavras
do mensageiro: “temos, não diria regulares, mas a gente tem. De repente, uma vez
por ano a gente tem uma reciclagem mais voltada para a segurança dos hóspedes,
porque esse outro lado (segurança do trabalho, CIPA, etc) é por pessoas específicas
que têm treinamento de brigada”.

Figura 6 – Treinamentos de segurança

Fonte: elaboração própria
4.2.6 Sensação de segurança versus sensação de vigilância
Para a maioria dos entrevistados existe sensação de segurança tanto para os
hóspedes quanto para os empregados. As medidas preventivas tomadas pela
direção dos hotéis promovem tal sensação, como pode ser observado a seguir:
(Figura 7).
a) “O cliente, quando ele vê uma pessoa postada na frente do hotel,
consequentemente ele tem uma sensação de segurança muito maior” (Gerente de
Operações).
b) “Os funcionários se sentem seguros porque eles não trazem bolsa e outros
pertences para dentro. Eles entendem, porque o funcionário da hotelaria é mais ou
menos domesticado dentro da área” (Gerente de A&B).
c) “Eu me sinto tranquilo porque onde há câmera você está seguro, porque
qualquer coisa que acontecer ali, furto, você tem como provar que não foi você, nem

foi alguém da sua equipe, aí a gente vai ver quem foi, busca lá na câmera, tem um
foco legal” (Garçom).
d) “Eu me sinto segura, sinceramente eu me sinto segura que eu sei que
qualquer coisa que aconteça de errado, é só ligar para a segurança que alguém vai
subir, vai olhar. Não me sinto vigiada.” (Arrumadeira).
Houve, porém, afirmações sobre a sensação de vigilância, onde os
entrevistados colocam que se sente vigiado quem tem razões próprias para isso, ou
seja, ou não cumpre o que deveria ou está burlando as regras de alguma forma. Nas
palavras do Assistente de A&B, “as pessoas que sabem que estão fazendo algo
errado, que não deveriam, se sentem vigiados, porque a sua vigilância na verdade é
uma questão de segurança.
“Só se sente vigiado quem está devendo e eu não estou. Se não tivesse
segurança eu não ia querer ficar aqui. Quem acha que está sendo vigiado é porque
está com más intenções”. (Recepcionista).
Nos hotéis existe o procedimento de vistoria de bolsas e mochilas dos
empregados na entrada e saída. Segundo as informações, todos os empregados
passam por essa vistoria, inclusive as gerências, com o objetivo de não haver
distinção entre os empregados. Além disso, o empregado deve registrar, na entrada,
objetos de valor como celular, máquinas de retrato, laptops para que ao sair ele não
tenha problemas se vier a ocorrer alguma queixa de hóspede ou cliente externo
sobre o sumiço de algum pertence de valor. Mesmo estes procedimentos não foram
relatados como vigilância do empregado, mas como forma de resguardá-lo no caso
de ocorrer algum evento negativo. (Figura 8)

Figura 7 – Sensação de segurança versus sensação de vigilância

Fonte: elaboração própria

Figura 8 – Sensação de segurança versus sensação de vigilância 2

Fonte: elaboração própria

4.2.7 Medidas de prevenção versus ocorrências
Existe concordância quanto à relação positiva entre medidas preventivas e
redução de ocorrências. Os entrevistados relatam redução da concretização de
riscos em razão das medidas e dos procedimentos adotados. Perguntados se houve
redução de ocorrências com a adoção de medidas, responderam que sim, apesar de
afirmarem que nunca pode ser considerada total a redução de ocorrências, já que as
ameaças estão sempre presentes de uma forma ou de outra e imprevistos podem
sempre acontecer.

Estas reflexões são corretas, pois medidas existem para

minimizar a maioria dos riscos e não para eliminar 100% dos mesmos. O fato dos
empregados estarem preparados foi considerado como importante na redução de
ocorrências. (Figura 9)
Sobre a redução de ocorrências com a adoção de medidas, responderam:
a) “Com certeza, porque os funcionários estão bem preparados para as
situações do dia a dia, então eles já fazem uma prevenção.” (Governanta).
b) “Só estou aqui há quatro meses e nesse tempo não tivemos ocorrências,
então eu acho que estão corretas as medidas tomadas”. (Gerente de Operações)
c) “A gente não tem tido casos de funcionários ou de furtos dentro do hotel.”
(Gerente de A&B)
d) “Tem sim, mas nunca é 100%. É quase impossível ter uma garantia de
100%, sempre acontece alguma coisa, mas, na maioria das vezes, são questões
que conseguimos resolver sem grandes prejuízos, mas sim, de uma forma geral, nós
temos conseguido reduzir os riscos e as perdas.” (Gerente de segurança)
e) “É bom, pelo menos pelo pouco tempo que eu estou aqui não tiveram
muitos riscos e as perdas. A parte de segurança do hotel, do hóspede e do
colaborador aparentemente o trabalho é muito bem feito.” (Assistente de A&B)

f) “Acredito que sim. Quando a gente segue alguns procedimentos e procura
padronizar o desempenho costuma ser melhor, a qualidade dos serviços aumenta,
com isso a satisfação dos clientes aumenta. As reclamações diminuem e os
prejuízos também.” (Gerente de RH)

Figura 9 – Medidas de prevenção versus ocorrências

Fonte: elaboração própria
4.2.8 Medidas recebidas por executivos e gerentes
De uma forma geral, as respostas são positivas no sentido de aprovação das
medidas pelo corpo gerencial. Existem reuniões com gerentes onde novas medidas
são sugeridas em função de novos tipos de golpes e ameaças. Estas medidas são
implantadas com o aval dos gerentes de cada área e quando o gerente acredita que
possa haver algum transtorno em seu departamento em função da implantação, ele
se posiciona e, junto com a gerência de segurança, tenta minimizar os efeitos

negativos, sugerindo algum tipo de adaptação. Os gastos com a segurança
constituem um fator de rejeição por parte de executivos. (Figura 10). A seguir a
colocação dos respondentes:
a) “Como nós temos índices baixos de acidentes e furtos, os investidores nem
sempre aceitam muito bem os pedidos para investir na segurança, mas se acontece
alguma coisa mais séria (geralmente a segurança já havia avisado que podia
acontecer), aí a liberação de dinheiro também é imediata.” (Gerente de Segurança).
b)“Mas quando a gente é especializado num determinado assunto, vamos
dizer assim, segurança, você enxerga o problema de outra ótica, quando eu vou
enxergar sob a forma de.... dar momentos memoráveis para o meu cliente, mas às
vezes meus momentos memoráveis sem segurança pode gerar uma tragédia.”
(Gerente de Operações).
c) “A nossa equipe é uma equipe de hoteleiros que já estão no mercado há
mais tempo e então é uma equipe que já sabe da necessidade da importância de
certas normas que a gente venha a tomar.” (Gerente de RH).
d) “Bom, se for uma coisa que todo mundo considere bastante coerente, acho
que é bem recebido e se for alguma coisa que de repente precise de uma
adequação de acordo com a movimentação de cada área”. (Governanta).
e) “Para a elite do hotel, quer dizer o corpo gerencial, a percepção é de que
se sabe muito bem a necessidade de certas medidas.” (Gerente de Operações).
f) “...são super bem recebidas. Porque às vezes a gerência tem um
conhecimento bem maior. E cada gerência com seu funcionário ela procura passar
isso melhor, para eles entenderem que é para o bem deles, não é só para o bem do
hotel. É para o bem de cada um.” (Gerente de A&B).

g) “Normalmente, bem. Ainda é um pouco difícil a aceitação dos gastos, mas
são coisas que não podem ser deixadas de lado”. (Gerente de Segurança).
h) “Bem. Nós sabemos que faz parte do trabalho, mesmo que seja preciso
fazer algum tipo de adaptação. De qualquer forma, sempre podemos dar nossa
opinião se for uma medida que vá atrapalhar muito ou então podemos sugerir
alguma variação para atingir os objetivos propostos”. (Gerente de RH).
i) “A reação deles (gerentes) é positiva, aceitam. Que antes das medidas
serem passadas pra nós, chega a eles primeiro. Existe um comitê, uma reunião e é
decidido novas medidas. Passa para o nosso Gerente Geral, que passaria depois de
uma reunião com gerentes de departamentos, que depois passaria para seus
secundários e assim por diante.” (Assistente de A&B).

Figura 10 – Medidas recebidas por executivos e gerentes

Fonte: elaboração própria

4.2.9 Medidas recebidas pelos empregados operacionais
Os empregados operacionais não têm muitas opções em relação às medidas
adotadas, portanto devem cumpri-las. Grande parte dos empregados atua na
hotelaria há algum tempo e já está acostumada com as regras, que costumam ser
semelhantes, mesmo em diferentes hotéis:
a) “Os empregados, de certa forma, eu acredito que seja de modo fácil porque
eles têm aquela ideia “manda quem pode, obedece quem tem juízo”, eles podem ser
resistentes, eles podem não concordar, mas eles tem obrigação de fazer.” (Gerente
de Operações).
b) “A gente já faz isso a partir da integração com o colaborador e explica
porque essas medidas são necessárias, eu acho que a aceitação é muito melhor.”
(Gerente de RH).
c) “Na maioria das vezes as pessoas já estão tão habituadas, que as coisas
sejam desta forma, padrões e para nossa própria segurança, que aceitam.”
(Governanta).
d) “As pessoas acabam se conscientizando de que a responsabilidade é de
cada um num todo e que realmente você tem que estar ligado e vendo todas as
coisas pertinentes à segurança do hotel.” (Governanta).
e) “O núcleo de empregados tem obviamente uma compreensão da
informação diferente do corpo gerencial e então nós temos que passar corretamente
para estas pessoas abaixo, a necessidade de alguma coisa ou da manutenção
correta a ser feita.” (Gerente de Operações).
f) “Acho que bem, também. A maioria já se acostumou com as regras na
hotelaria e aqueles que não se encaixam ou são muito rebeldes ou não duram muito
tempo.” (Gerente de Segurança) .

g) “A maioria entende e cumpre sem questionar e, muitas vezes, colabora
dando ideias para facilitar.” (Gerente de RH).
Entretanto, alguns relatam alguma resistência às medidas, em especial
àquelas voltadas para as revistas de bolsas na entrada e saída do hotel, pela
entrada de serviço. Nesses casos, os gerentes precisam explicar bem que as este
tipo de medida é tomada não somente para a proteção do hotel, mas também do
próprio empregado. (Figura 11).
a) “Muita gente tem muita resistência porque são procedimentos muitas vezes
chatos, mas a gente não pode ser flexível nesse sentido, tem que ser realmente
super correto em relação às medidas e procedimentos para que não se abra
precedentes para ninguém poder fazer.” (Gerente de Operações).
b) “Eu acho que às vezes o colaborador oferece alguma resistência, mas a
gente fica explicando, tentando fazê-lo entender que é para o bem de todos, para o
bem da empresa.” (Governanta).
c) “Pode acontecer de um ou outro não entender bem o que foi passado e até
se rebelar um pouco, mas aí o gerente explica novamente e tem que cumprir.”
(Gerente de RH).
d) “Tem muitos até que têm nível de escolaridade baixa, então acham que é
exagero e estão “desconfiando de mim”.

Nós temos dificuldade em vistoria de

pertences. È uma barreira que existe diariamente aqui. Só que eles entendem que
“estou furtando algo”.(Coordenador de Segurança).

Figura 11 – Medidas recebidas pelos empregados operacionais

Fonte: elaboração própria
4.2.10 Medidas recebidas pelos fornecedores
Quanto à aceitação das medidas de segurança em relação aos fornecedores,
existe um consenso de que os mesmos não questionam as regras dos hotéis, por já
estarem acostumados e por, normalmente, serem os mesmos há algum tempo. Em
geral as regras para fornecedores incluem registros nas portarias de serviço,
conferência de produtos, restrição ao uso das dependências dos hotéis e
acompanhamento por empregado quando da necessidade de realizar serviços
dentro dos hotéis. (Figura 12).
a) “Os fornecedores praticamente são os mesmos; eles têm uma parceria
muito boa, têm informação por onde ele tem que entrar e assim não tem este tipo de
reclamações.” (Gerente de Operações).
b) “Aqui a gente tem um movimento grande por causa dos eventos, então o
controle de entrada e circulação tem que ser rígido, mas mesmo assim raramente a

gente tem problemas porque cada empresa procura se adaptar às nossas regras.”
(Gerente de Operações).
c) “A maioria dos fornecedores é antiga e está acostumada com as regras de
entrega. Se o fornecedor precisa entrar no hotel, existe um registro e ele é
acompanhado por alguém do setor que está recebendo a mercadoria. Em geral é
tranquilo, eles não dão trabalho.” (Gerente de Segurança).
d) “Grande parte deles são antigos e conhecem bem as regras da casa e,
portanto, não são problema. Talvez os maiores problemas estejam nos fornecedores
ligados a eventos, que muitas vezes são contratados pelos clientes, mas nem é tão
grande assim o número de queixas.” (Gerente de RH).
e) “Fornecedores não têm acesso à empresa, eles ficam na entrada de
serviço. Tem uma pessoa que recebe o material. Então é bem restrito. E na portaria
de serviço e dali não passa. Outra pessoa recebe o material e leva para determinado
lugar.” (Coordenador de Segurança).
Figura 12 – Medidas recebidas pelos fornecedores

Fonte: elaboração própria

4.2.11 Medidas percebidas pelos hóspedes/clientes externos
A percepção do hóspede e/ou cliente externo acerca das medidas de
segurança é sutil. Na verdade, segundo os entrevistados, o hóspede/cliente apenas
tem um “contato direto” com essas medidas no caso da concretização de algum
risco. No geral, o hóspede/cliente demonstra satisfação com a segurança dos hotéis,
pois acreditam contar com o apoio do hotel no caso de sofrerem com alguma
ameaça. (Figura 13). A seguir a opinião dos entrevistados:
a) “Então o papel da segurança para os hóspedes é aquela questão de
tranquilidade mesmo.” (Gerente de Operações).
b) “Os hóspedes, na verdade, não são tão inteirados, só quando acontece
alguma coisa. E as questões do hotel, isso é explicado quando ele chega: “que tem
o cofre para sua segurança para guardar seus pertences, não deixar as coisas de
valor ...” (Governanta).
c) “Os hóspedes e clientes percebem a nossa preocupação com segurança e
costumam gostar muito do hotel. Eles são clientes de negócios e a nossa
preocupação com este tipo de cliente é grande.” (Gerente de Operações).
d) “Com estes a coisa é diferente. Eles têm que se sentir seguros, mas não
pode ter aquela segurança truculenta que a gente vê por aí.” (Gerente de
Segurança).
e) “A maioria aceita e fica satisfeita em saber que o hotel zela por eles e por
seus pertences. Quando existem regras e procedimentos que são devidamente
esclarecidos, o cliente fica mais seguro e também sabe que, se existem regras, ele
também pode exigir seus direitos.” (Gerente de RH).
f) “Olha, muito bem, eles se sentem mais seguros porque quando a gente
aborda o cliente: “olha o senhor deixou lá... não pode ficar sozinho” eles agradecem

muito, uns pedem até desculpa, que compreende que é um lugar aberto ao público,
mas eles se sentem super seguros. Eu sinto como uma forma agradecida, porque,
um exemplo, uns clientes vão para a praia com câmera pendurada, essa coisa. Nós
chegamos para eles e avisamos: “olha, não é seguro o senhor caminhar com
câmeras muito caras, valores, só o que o senhor for utilizar, para consumo” e eles já
gostam muito. Eles reagem bem”. (Mensageiro).
g) “Se sentem confortáveis, o que prova que a segurança é bem feita, senão
eu acho que eles ficariam desconfortáveis se tivesse muita gente o tempo inteiro
olhando. Então eu acredito que eles aceitem de forma muito boa.” (Assistente de
A&B).
h) “O estrangeiro acredita mais na gente. Se a gente falar pra eles: deixa aí,
eles deixam. Brasileiro confia menos.” (Garçom).
Outros entrevistados relatam que alguns hóspedes não aceitam bem as
regras, o que leva o empregado a explicar minuciosamente a razão da existência
das mesmas. Ao final, parece haver entendimento entre hóspede e empregado.
(Figura 13). Os respondentes explicam:
a) “Tem uns que já não gostam. Tem uns que ficam com raiva, tem uns que
acham que você não quer abrir, tem uns que acham que você está desconfiando
deles. Tem uns que aceitam e entendem e tem uns que não. Tem uns que às vezes
estão com pressa e querem entrar e não pode demorar e acha que a gente não quer
abrir por má vontade. Para alguns incomodam (as regras) e uns acham assim que ...
tem uma segurança, “ pelo menos eu estou seguro aqui dentro e sei que não vai
entrar ninguém”; agora, tem uns que já não aceitam isso.” (Arrumador).
b) “É interessante que, em alguns casos, as pessoas se revoltam às vezes,
mas depois, assim uma meia hora depois, e até no dia seguinte, as pessoas vêm até

se desculpar. Acontece isso também, a gente fala que não vai mais vender bebida
alcoólica para a pessoa que bebeu demais e oferece um café por conta da casa,
uma água, um suco, mas ... e eles ficam revoltados, com o amigo ou a esposa
fazendo sinal de OK por trás e assim simplesmente não tem... as pessoas te
perdoam num segundo momento porque elas reconhecem que você tava zelando
por elas. Bom, algumas regras de segurança são bem criticadas pelos clientes, os
hóspedes são mais compreensivos, quanto a isso em geral.” (Maître)
c) “Não gostam de serem abordados pela segurança. Tem uns que gostam e
outros não.” (Coordenador de Segurança)
d) “Eu explico que é para segurança deles e tem uns que entendem, mas
outros ficam nervosos, chateados, e a gente tenta explicar que é para segurança
deles, porque se eu não fizer assim, vai ficar complicado. As medidas e
procedimentos de segurança são recebidos pelos hóspedes e empregados? Muitos
se sentem seguros, mas outros não.” (Arrumadeira).
e) “Esses, a gente tem que explicar algumas coisas e tem que ter muita
paciência quando eles vêm reclamar. Tem que ficar sorrindo, tem que procurar
ajudar e não pode perder a cabeça. Muitas vezes eles vêm cansados da viagem,
outras estão estressados mesmo e estouram por qualquer coisa e a gente tem que
resolver o problema sem se abalar muito com aquilo. Se o dia está muito
movimentado a gente tem que sair um pouco da recepção para respirar e não fazer
bobagem.” (Recepcionista).

Figura 13 – Medidas percebidas pelos hóspedes/ clientes externos

Fonte: elaboração própria
4.2.12 Integração no hotel e minimização dos riscos e perdas
De acordo com os entrevistados existe, nos hotéis, uma sinergia entre as
equipes que favorece a prevenção. Termos como parceria, companheirismo, união,
integração, colaboração e conexão foram utilizados para reforçar a interdependência
entre as diversas equipes e o fator segurança. Fica nítido que a integração entre
equipes é fundamental para a minimização dos riscos e das perdas. Mesmo a
relação com a equipe de segurança parece ser de companheirismo, pois os
empregados relatam parceria importante com os agentes de segurança. Não parece
ocorrer um afastamento entre os empregados do hotel e a equipe de segurança
(Figura 14).
a) “...conjunto da equipe e do grupo vai fazer com que a gente se consolide e
seja a... e transmita essa segurança para o cliente.” (Gerente de Operações).

b) “Se você não tiver também uma sinergia entre as equipes, inclusive com a
segurança, você vê que a segurança está ali para auxiliar, para ajudar, precisam de
parceiros, porque eles não conseguem ter olhos para olhar todos os lugares ao
mesmo tempo.” (Gerente de RH).
c) “Então, existe ali um companheirismo, um querendo ajudar o outro porque
na verdade tudo é uma coisa só.” (Governanta).
d) “Lógico. Este hotel aqui, como alguns outros que eu já trabalhei, tem no
trabalho de equipe seu ponto forte. As diretorias e gerências trabalham juntas e
favorecem a união. O corpo gerencial é bastante ativo, cada um na sua área, mas
sempre existe uma grande troca entre os departamentos.” (Gerente de Operações).
e) “Favorece até porque a gente tem um contato direto. Há uma integração
até porque você tem o seu primeiro contato pela portaria, usa o mesmo vestiário,
usa o mesmo refeitório, então isso facilita a integração.” (Gerente de A&B).
f) “Sem dúvida alguma. Sem a colaboração de todos os empregados seria
impossível ter uma prevenção adequada. Aqui esta integração é fundamental porque
todos são olhos e ouvidos da segurança.”. (Gerente de Segurança).
g) “Acho que é de extrema importância esta conexão entre todos. O hotel é
único e não é feito de muitas partes independentes. Todos devem seguir na mesma
direção e seguir a mesma cartilha. As regras não existem para um, mas para todos.
Tratar bem o hóspede é obrigação de todos. Cuidar do ambiente, ajudar quando
necessário, colaborar, enfim, agir como uma equipe em prol dos objetivos comuns.”
(Gerente de RH).
h) “A segurança, quando é bem feita, é acolhida por todos, não só pela
segurança, mas por todos os funcionários. A segurança faz parte de todos, se não
tiver uma união entre os funcionários e a segurança fica difícil, pois não temos como

ter agentes em todos os andares. Apenas nos locais mais essenciais, ou melhor,
mais vulneráveis. Então, se todos os funcionários abraçarem a causa, a coisa
funciona.” (Coordenador de Segurança).
i) “Existe um relacionamento bom entre as equipes, porque quando a gente
está inseguro, a gente liga ou para a governança ou para a recepção para ter
certeza das coisas e o segurança está sempre passando. E aí a gente se sente mais
seguro ...” (Arrumadeira).
j) “Deveria ter mais treinamento sobre isso, para entrosar mais as equipes, a
Segurança trabalhar junto com todas as áreas, né, tanto restaurante, como pessoal
da portaria de serviço, como qualquer outra área porque acho que cada um depende
do outro.” (Garçom).

Figura 14 – Integração no hotel e minimização dos riscos e perdas

Fonte: elaboração própria

4.2.13 Cultura de prevenção
Para empregados, que tiveram a oportunidade de trabalhar em hotelaria fora
do Brasil, as medidas de segurança poderiam ser aperfeiçoadas. A cultura de
segurança, principalmente nos Estados Unidos, é muito presente, o que faz com que
a cultura brasileira em segurança fique aquém das expectativas em comparação a
outros países. Entretanto, a cultura brasileira em segurança começa a ensaiar seus
primeiros passos e dentro dos ambientes estudados fica nítida a percepção sobre a
importância de medidas e procedimentos preventivos. Os hotéis buscam aperfeiçoar
suas relações internas baseadas nas próprias experiências e nas experiências de
outros hotéis e/ ou redes hoteleiras. (Figura 15).
a) “Em se tratando de cadeias hoteleiras internacionais, eu vou te dizer que
todos eles têm um nível de exigência em segurança muito grande.” (Gerente de
Operações).
b) “É uma questão de cultura e as empresas brasileiras estão começando a
entender essa questão, porque as empresas internacionais, principalmente nas
americanas, nas francesas, alemãs, isso já é uma coisa muito intrínseca.” (Gerente
de RH).
c) “No âmbito nacional, as minhas atividades nos empregos que eu tive aqui,
a segurança não é tão presente, é uma coisa, uma tendência acho que mais cultural,
mais relaxada (no sentido de ser mais despreocupada).” (Assistente de A&B).
d) “As coisas estão melhorando bastante na hotelaria, na parte de A&B em
termos de segurança assim como na parte de segurança patrimonial mesmo dos
hotéis no Rio de Janeiro. Tem melhorado mesmo, até mesmo a aceitação de
hóspedes e clientes. A cultura em relação a isso está mudando, apesar da grande
diferença, se comparar o Brasil com o exterior, mas aqui, com esse hotel, eu acho

difícil que haja outro hotel no Rio de Janeiro trabalhando com o mesmo nível de
segurança. O próprio empregado reage um pouco contra isso? Exatamente. É mais
uma questão de cultura brasileira e cultura americana.” (Maître)

Figura 15 – Cultura de prevenção

Fonte: elaboração própria
4.2.14 Riscos
Informalmente, os riscos foram citados pelos entrevistados, apesar da palavra
“risco” ter sido evitada durante a entrevista. Riscos ligados à segurança do trabalho,
riscos de incêndio e especialmente os riscos antissociais foram relatados de maneira
informal (Figuras 16 e 17). Todos os entrevistados demonstraram conhecimentos
claros dos riscos que podem afetar sua operação e que a concretização dos
mesmos pode prejudicar a todos, incluindo eles mesmos. No quadro de riscos

(Apêndice 4) é possível visualizar a classifificação dos riscos, para melhor
compreensão dos mesmos.
Foram muito citados os riscos antissociais, como furtos de objetos, mas
também houve comentários sobre riscos de acidentes, riscos de contaminação (na
área de governança em função do tipo de serviço que envolve limpeza de quartos e
banheiros e em A&B em relação à contaminação de alimentos). Também houve
relatos sobre a preocupação ligada a fraudes de cartão de crédito e dinheiro falso.
Sobre os riscos de incêndio existe uma aparente tranquilidade que talvez seja
resultado da política rigorosa adotada pelos hotéis em relação a este tipo de risco.
No geral, não foram relatados riscos da natureza, já que os hotéis estão
situados em áreas não sujeitas a alagamentos e deslizamentos de terra, tão comuns
no cenário da cidade do Rio de Janeiro, a saber:
a) “A segurança deles também na questão de segurança do trabalho...usar o
sapato adequado para não ter um risco de queda, e se acidentar.” (Governanta).
“A questão de segurança na cozinha envolve acidentes, risco de incêndio...”
(Gerente de A&B).
b) “Na parte de A&B, principalmente com contaminação, segurança alimentar,
segurança dos funcionários, corte (acidentes com objetos cortantes), prevenção.”
(Assistente de A&B).
c) “A gente vê os detalhes, segurança assim das áreas, onde tem alguma
coisa que pode melhorar, é piso quebrado, é alguma coisa que não tá legal...lata de
lixo tá com a tampa quebrada e pode machucar alguém, o piso tá quebrado e você
pode tropeçar, é mesa em lugares difíceis com ponta quebrada que não...”
(Garçom).

d) “Quadrilha especializada em roubar laptops... os riscos e as perdas
comuns, elas não são repetitivas agora existem pontos, ocorrências pontuais que
precisam sempre em qualquer lugar, tomar atitude...” (Gerente de Operações).
e) “As pessoas tentam entrar nos hotéis, o que acontece de roubar malas,
computadores em lobbys, restaurantes... As técnicas (dos ofensores) hoje são
muitas, eles entraram no hotel, junto com os jogadores, vestindo a camisa do time.”
(Gerente de RH).
f) “Às vezes acontece de algum hóspede confundir e querer ter um assédio
com as camareiras..., fingem que são hóspedes, mas na verdade são ladrões que
conseguem burlar de alguma forma e têm acessos aos apartamentos.”(Governanta).
g) “Outras questões para a minha área estão relacionadas com cartões de
crédito, moedas estrangeiras e aí podem acontecer situações de fraude, dinheiro
falso e a gente precisa estar atento a estas coisas, para não causar um prejuízo
para o hotel e, consequentemente, para nós mesmos.” (Gerente de Operações).
h) “Às vezes acontece de um celular sumir numa sala de reunião. O problema
é a pessoa circulante não credenciada que circula dentro do hotel. Só depois que vai
analisar que vê a pessoa, que ela circulou por todo o lugar. em vez de abordar logo,
a pessoa consegue alcançar o evento e só depois é abordada.” (Supervisor de
Eventos).
i) “Furto de alimentos.” (Gerente de A&B).
j) “Tem que ser cuidadoso para tentar dissuadir o hóspede a entrar com
aquela pessoa sem causar constrangimento. E quando o hóspede garante que
sumiu um pertence? A gente tem tentar resolver a situação sem parecer que
estamos duvidando dele. Quase sempre o objeto sumido está no meio de roupas ou

dentro de mala. Todo apartamento tem cofre, mas não sei porque quase não usam.”
(Gerente de Segurança).
l) “Se aparece alguém suspeito no lobby e ninguém liga e ele faz alguma
coisa e nada acontece, amanhã ele pode voltar com cúmplices para fazer pior.
Então, não se pode deixar de prestar atenção ou consertar pequenas falhas que
acontecem.” (Gerente de RH).
m) “No caso das pessoas que entram pra fazer furto.” (Garçom).
“É muito importante porque, às vezes, a gente olha uma pessoa assim com
uma boa aparência, pode ser uma pessoa estranha pode ser um ...sei lá, um ladrão,
uma coisa assim parecida.” (Arrumador).
n) “Às vezes o cliente vem aqui no hotel, ele quer a chave do salão para ele
poder ter o controle da segurança dele, para várias coisas assim e aí a gente
empresta essa chave, ele fica e ele às vezes não devolve, perde, acontece também.
A gente cobra uma taxa, para a pessoa poder, sempre, faz ela assinar um termo,
enfim, a pessoa já fica um pouco mais atenta para isso. A responsabilidade fica por
conta dele, né, ele está com a chave do salão.” (Coordenador de Eventos).
o) “Numa área de eventos, nós temos problemas na área de eventos porque
devido a furtos. Pessoas que vêm tentar furtar no hotel objetos dos participantes,
então a segurança tem que estar sempre envolvida,olhando tudo nas salas, porque
muitos dos participantes não gostam, mas é para a própria segurança deles, e tem
que ser feito. Nessa área de eventos, na área de prevenção em hotelaria, há casos
de meliantes que vêm abrir o apartamento, já há casos, que eles arrumam a chave e
conseguem abrir os apartamentos, burlar o controle que tem de chaves. Os
hóspedes deixam os pertences muito à vontade. Mala em restaurantes, enquanto

tomam café, deixam a bolsa, laptop, e é nesses momentos que acontece. A gente
procura prever para não acontecer.” (Coordenador de Segurança).
p) “Aqui nós temos muitos eventos, porque é um hotel de eventos e tem
muitas pessoas que não vêm para se hospedar, só para o evento. Então, numa hora
dessas que sobe um e fala para a gente “poxa, abre aí para mim” e a gente vai e
abre, aí as coisas acontecem.” (Arrumadeira).
q) “Nunca passei por situação muito perigosa, mas tem sempre umas
coisinhas que a gente tem ficar ligado e avisar logo os seguranças ou passar para a
governança que tipo de hóspede é esse ou aquele.” (Recepcionista).

Figura 16 – Riscos

Fonte: elaboração própria

Figura 17 – Riscos

Fonte: elaboração própria
4.2.15 Imagem do hotel
Nos hotéis, a questão da segurança e a imagem do hotel é um fator de
preocupação entre os entrevistados. Com a expansão significativa da comunicação
no mundo, qualquer ocorrência em segurança dentro do hotel pode tornar-se um
fator negativo que prejudica a imagem dos mesmos, não apenas no Brasil, mas
mundialmente; portanto, a prevenção e os cuidados com o hóspede são percebidos
pelos entrevistados como fatores importantes para a preservação da imagem do
hotel, como apontam os respondentes (Figura 18):
a) “Não é só o serviço em si, mas se acontecer qualquer coisa com o cara
aqui dentro pode virar algo muito maior estrondoso, publicado. Qualquer crime,
qualquer coisa que aconteça dentro do hotel é motivo de mídia com certeza.”
(Gerente de Operações).

b) “Ela fez um escarcéu e disse que o hotel não era seguro, fez um escândalo
e depois a amiga veio com a máquina para ela, mas o escândalo já estava
registrado, as pessoas escutaram.” (Gerente de RH).
c) “A gente tenta resolver da forma mais discreta possível, qualquer
escândalo afeta a nossa imagem e a mídia faz a festa mesmo que não tenha sido
uma culpa do hotel ou falha de segurança. Se um hóspede é assaltado fora do hotel,
na hora de colocar a notícia, está lá o nome do hotel.” (Gerente de Segurança).
d) “Qualquer problema de segurança é problema para a imagem do hotel e a
mídia não perdoa.” (Gerente de Segurança).
e) “Seria melhor para a imagem do hotel mesmo. para a segurança dos
funcionários, porque nada impede de haver algum funcionário a ser coagido a
passar alguma informação, entendeu? Até induzido e não saber que aquela
informação não pode ser passada.” (Maître).

Figura 18 – Imagem do hotel

Fonte: elaboração própria

4.2.16 Agentes de segurança
Os agentes de segurança são percebidos como parceiros importantes na
prevenção dos riscos e das perdas. Diferentemente do perfil comum dos vigilantes
que atuam na segurança privada no Brasil, os agentes de segurança que atuam em
hotelaria precisam possuir um perfil mais elevado, onde a educação, gentileza e tato
são fatores primordiais. A presença do agente deve oferecer mais uma sensação de
segurança ao hóspede do que ser uma figura punitiva. Da mesma forma, esses
agentes devem atuar em relação a empregados e fornecedores. O treinamento dos
agentes foi um fator citado entre os entrevistados: (Figura 19).
a) “Dentro da hotelaria principalmente, essa pessoa sai um pouco do script
porque ela precisa se adaptar às necessidades do cliente. Tem que ser muito
educado, tem que ser apresentável, tem que saber se dirigir ao cliente de forma
calma e que ele não se sinta ofendido e possa trazer dessa atitude algo para se
voltar contra o hotel ao mesmo tempo.” (Gerente de Operações).
b) “Tem que saber abordar as pessoas e tem que ter muita educação.”
(Gerente de Segurança).
c) “Para o serviço deles, alguns são bem treinados sim, outros não. Poderia
melhorar. A visão podia ser melhor. Existem também coisas ali que a gente tem que
chamar a atenção deles que é para eles poderem estar atentos, entendeu? Por
exemplo, passa por eles e eles não veem Na cara dele, ali ele tem que ir lá dar uma
chamada neles.” (Garçom).
d) “Pouco capacitados. Pouco... muito informais.” (Supervisor de Eventos).

Figura 19 – Agentes de segurança

Fonte: elaboração própria

4.2.17 Investimentos e prevenção
Na opinião dos entrevistados, os investimentos em prevenção são
necessários, apesar de considerarem que prejuízos sempre poderão ocorrer e que
nem sempre grandes investimentos irão garantir eficácia total. Custos em prevenção
normalmente são considerados apenas despesas e não investimentos, conforme
afirmação de alguns entrevistados. O interessante foi observar que investimentos
em prevenção não são preocupação exclusiva das gerências. (Figura 20).
a) “Obviamente, havendo maior investimento, consequentemente a gente vai
ter maior índice de prevenção do que qualquer tipo de acidente aqui internamente,
mas isso não significa que, você tendo a melhor tecnologia, você vai conseguir, na
verdade, ter 100% do seu hotel seguro.” (Gerente de Operações).

b) “Eu encaro como investimento, que tudo o que se faz é para um
aprimoramento, é para uma melhora no desempenho da equipe e tudo isso envolve
um valor. Normalmente a empresa algumas vezes encara como custo, mas não é
custo, é investimento, a palavra certa é investimento.” (Governanta).
c) “Tem aquela história que quem é de segurança sabe: “segurança é só
custo, ninguém vê e não dá lucro...” então... Pior mesmo é quando precisa cortar
custo. Adivinha quem é o primeiro a ter que reduzir? Nessas horas a gente tem que
ser firme e segurar porque senão não sobra ninguém.” (Gerente de Segurança).
d) “O problema é que se a gente quiser incrementar muito a segurança, isso
vai envolver custos muito altos que nem sempre são viáveis.” (Gerente de
Segurança).
e) “Prejuízos vão sempre acontecer, mas a gente precisa fazer o possível
para evitá-los ou, pelo menos, não deixar que eles sejam tão devastadores.”
(Gerente de RH).
Figura 20 – Investimentos e prevenção

Fonte: elaboração própria

4.2.18. Exigências dos clientes
Em algumas entrevistas foram colocadas situações em que os clientes,
especialmente corporativos e de eventos, fazem muitas exigências em relação à
segurança, vinculando explicitamente essas exigências ao contrato de prestação de
serviços, conforme pode ser observado na Figura 21. Estas exigências são as
responsáveis pela preocupação, por parte das gerências, em manter um alto padrão
voltado para a prevenção, seja através de programas de manutenção de
equipamentos e/ou treinamento para os empregados, a saber:
a) “Determinadas empresas corporativas que fazem vistorias nos hotéis e que
dependem da segurança e do funcionário delas para poder hospedar essas pessoas
aqui. Então, é uma cadeia de solicitações que a segurança para o hotel e para as
pessoas em geral e também para a captação de novos negócios.” (Gerente de
Operações).
b) “Todo ano na hora de renovar contrato a gente tem uma lista enorme de
coisas que a gente tem que apresentar para eles, desde as regras de segurança até
mesmo os exames periódicos, se as pessoas estão com os exames periódicos em
dia...” (Gerente de RH).
c) “Um evento sem segurança não acontece, o cliente não aprova, não vai pra
frente. A gente perde o público, a gente perde o cliente.” (Supervisor de Eventos).

Figura 21 - Exigências dos clientes

Fonte: elaboração própria
4.2.19. Informação
A questão “informação” ou mesmo “segurança da informação” não foi incluída
como item do roteiro das entrevistas, entretanto, houve comentários específicos em
relação a estas questões, permitindo avaliar a importância da informação, e a
proteção das mesmas, para os hotéis, como se pode visualizar nas Figuras 22 e 23.
Existe uma clara preocupação entre os empregados, desde os de nível mais baixo
na cadeia hierárquica até as gerências. As informações a serem preservado vão
desde as mais elementares sobre os hóspedes até as informações de cunho
estratégico empresarial:
a) “Mesmo porque a partir do momento que você tem a informação para
poder ser cobrada por ela. O mais interessante é que você tem arrumadeiras,
seguranças, garçons de vários hotéis e então tem muita troca de informação, de
experiência.” (Gerente de RH).

b) “Na minha área, a questão das informações e do sigilo também é
importante, porque nós somos os responsáveis pelas informações pessoais sobre os
hóspedes e nós temos que preservar o sigilo das fichas. O cliente corporativo é a
preocupação com a segurança das informações e do cuidado que vai haver nas
salas de conferências e reuniões. Eles mexem com informações muitas vezes
sigilosas para as empresas, então fazem muitas exigências neste sentido.” (Gerente
de Operações).
c) “Estamos sempre em contato com os outros gerentes para passar para
eles informações do que vem acontecendo em outros hotéis, sobre os crimes que
cada dia aparecem, ou melhor, os crimes são os mesmos, o que muda são as
formas que os criminosos agem. Nós já conseguimos evitar grandes problemas com
a informação de um garçom ou de um ascensorista, através de conversas que eles
escutam, mesmo sem querer. Faz parte do trabalho deles ouvir o que as pessoas
falam e quando existe uma situação de risco eles logo avisam a segurança. Nós
sempre trocamos informações sobre novos golpes dos meliantes. Isso ajuda muito a
se precaver contra estes novos golpes. A gente tem os números e os registros das
ocorrências e no final do ano a gente faz uma reunião e vê o que precisa mudar e
melhorar. Também fazemos uma avaliação de riscos e, a partir daí, elaboramos
nossos planejamentos. Não costuma mudar muito de um ano para o outro, mas tem
sempre uma novidade.” (Gerente de Segurança).
d) “Quando acontece algum fato novo em outro hotel qualquer, a gerência
geral ou a segurança já avisam que é para a gente prestar mais atenção naquele
tipo de situação e avisar os colaboradores. Estas informações são importantes para
que a gente fique alerta e possa reagir antes de acontecer aqui.” (Gerente de RH).

e) “A gente tem a nossa regra lá em cima nos andares que a gente não pode
deixar disponível nosso relatório, que tem o nome do hóspede e número do
apartamento e qualquer pessoa que pegar o relatório e se identificar por aquele
nome, a gente provavelmente vai abrir uma porta, mesmo ele não sendo dali,
simplesmente por ele ter pego o nosso relatório e ter visto o nome da pessoa
daquele apartamento.” (Arrumador).
f) “De repente, alguma pessoa que foi contratada para trabalhar no evento
que tinha um contato. Que foi muito estranho... Porque não é fácil entrar assim .
Como é que uma pessoa que vem da rua vai saber que tem um evento no subsolo...
esse hotel é muito grande...” (Coordenador de Eventos).
g) “...você tem que tomar cuidado com a segurança das palavras que você....
das informações que você tem na sua cabeça, quando você está fora do hotel. Nada
impede de haver algum funcionário a ser coagido a passar alguma informação,
entendeu? até induzido e não saber que aquela informação não pode ser passada.”
(Maître).
h) “A gente também tem que tomar cuidado com o nosso relatório. Não pode
deixar no nosso carro quando está arrumando um apartamento, porque lá tem os
nomes dos hóspedes e se alguém pega...” “Sempre que acontece alguma coisa em
outros hotéis a gente recebe um folheto, que é posto na governança, dizendo qual é
o tipo de golpe que está sendo aplicado, botam a foto da pessoa suspeita. Então, a
gente fica bem informado e aí a gente se sente mais seguro.” (Arrumadeira).

Figura 22 - Informação

Fonte: elaboração própria
Figura 23 - Informação

Fonte: elaboração própria

4.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Considerando-se as entrevistas realizadas e o referencial teórico utilizado
para este estudo é possível analisar os resultados fazendo-se um comparativo sobre
as propostas teóricas e suas relações com a prática.
Em relação à importância da prevenção de riscos e perdas para a hotelaria,
os entrevistados consideram fundamental o uso de medidas e procedimentos, o que
pode ser confirmado por Chon e Sparrowe (2003), quando mencionam que qualquer
estabelecimento de hospedagem precisa oferecer proteção a seus hóspedes e
prevenir-se contra perdas.
Sobre o tema planos de prevenção e bases para elaboração dos mesmos, os
entrevistados afirmaram que são elaborados planejamentos baseados em fontes
estatísticas e de avaliações de riscos, como preconiza Borges (2001) ao afirmar que
o planejamento e a segurança possuem fases distintas que devem ser seguidas com
o objetivo de gerar melhor aproveitamento de recursos humanos, materiais e
financeiros.
Quanto à adequação das medidas e dos procedimentos de segurança, os
empregados relatam serem suficientes, o que reforça a colocação de Petrocchi
(2002) sobre os objetivos estratégicos da segurança hoteleira.
De acordo com Castelli (1996), os problemas devem ser vistos como
oportunidade para melhorias e que os mesmos devem ser resolvidos no momento
em que surgem. Corroborando com este pensamento, os entrevistados relataram ter
conhecimento de medidas e de segurança e procuram agir de forma preventiva e
também são orientados a terem atitude voltada para a solução dos problemas no
momento em que estes ocorrem.

Este mesmo autor é favorável ao treinamento dos empregados para que além
de saber o que faz, o empregado o faça bem feito. Por esta linha, os entrevistados
confirmam que recebem treinamento e em sua opinião poderiam receber mais
treinamento específico que seria bem recebido, já que o assunto segurança é de
interesse geral.
Quanto à questão sensação de segurança versus sensação de vigilância, que
foi um dos objetivos intermediários desse estudo, ficou claro que a sensação de
segurança prevalece sobre a sensação de vigilância, segundo as informações
obtidas nas entrevistas. Os empregados relatam sentirem-se seguros e não vigiados
pelo aparato de segurança dos hotéis.
As medidas de prevenção são, na opinião dos entrevistados, responsáveis
pela redução no número de ocorrências negativas e desta forma redução nos
custos, o que justificam plenamente os investimentos feitos para a proteção do hotel,
dos empregados, dos hóspedes e dos clientes externos, como foi proposto, mais
especificamente na afirmação de Chon e Sparrowe (2003) quando apontam que o
hotel deve oferecer conforto e segurança.
Para executivos, gerentes e empregados operacionais, as medidas e
procedimentos de segurança são em geral bem recebidas e aceitas pela maioria, já
que ao iniciarem nas empresas todos recebem treinamento e orientações voltados
para a prestação de serviços com qualidade, além de serem informados sobre os
procedimentos relativos à segurança. Conforme afirma Marques (2003), sobre a
importância de treinamentos específicos voltados para a qualidade do serviço e da
produtividade é vital na carreira do hoteleiro.
A percepção e recepção das medidas e dos procedimentos pelos hóspedes
foram relatadas como boas por um número de hóspedes, mas também houve

relatos de incompreensão dessas medidas, o que levou a comentários como a
necessidade de um atendimento sutil e de extrema paciência para com
determinados hóspedes visivelmente insatisfeitos. O cuidado ao lidar com o hóspede
em situações delicadas foi argumento citado pela maioria dos entrevistados, o que
reforça a afirmação de Barlow e Maul (2001) de que as pessoas são movidas por
emoções que influenciam diretamente no momento do serviço.
Revendo a afirmação de Castelli (1996) de que o trabalho em equipe é
especialmente importante na hotelaria, face à interdependência direta entre os
diversos setores do hotel e comparando-se com as respostas dos entrevistados
sobre o tema, é possível concluir que a integração entre equipes é fato e que isso
promove benefícios visíveis para as empresas.
Nos hotéis estudados transpareceu a ideia de que existe uma cultura
organizacional voltada para a qualidade dos serviços, incluindo procedimentos que
favorecem a prevenção, o que vai ao encontro da afirmação de Naves e Coleta
(2003) de que as empresas hoteleiras devem incentivar uma cultura organizacional
com o objetivo de oferecerem serviços de qualidade.
A elaboração dos planos baseados em inspeções de segurança, avaliações e
análises de riscos e estatísticas está de acordo com o que os teóricos da área de
segurança,

citados

no

referencial

teórico

deste

estudo,

preconizam.

O

profissionalismo ao elaborar os planos demonstra que teoria e prática fazem parte
da realidade da segurança nos hotéis estudados.
Chon e Sparrowe (2003) ressaltam que pode ocorrer perda direta nas
reservas, caso a reputação do hotel seja prejudicada por problemas de segurança e
isso pode ser observado durante as entrevistas, através de citações como ser

cuidadoso ao lidar com o hóspede que reclame de questões como furtos e outros
incidentes ocorridos com ele.
Na opinião dos entrevistados, existem investimentos em segurança,
entretanto os mesmos acreditam que os investimentos não devem ficar estagnados
em um mundo com tantas mudanças como o nosso. A garantia de sucesso está
diretamente relacionada aos investimentos feitos e nas inovações implantadas, de
acordo com as necessidades do momento. Estas opiniões reforçam o entendimento
de Castelli (1996) que propõe adequação permanente de instalações, bens e
serviços às necessidades dos hóspedes/clientes.
As exigências dos clientes foram citadas sem que o assunto tivesse sido
questionado e demonstram o interesse dos hoteleiros em satisfazer o cliente, como
explicam Churchill e Peter (2000): o sucesso de uma organização de serviços
depende de sua capacidade de desenvolver relações com os clientes.
Finalmente, os relatos sobre as informações dentro dos hotéis e cuidado que
se deve ter com as mesmas podem ser exemplificadas com a afirmação de Fisher e
Green (1998): “...segurança de informação é proteger computadores e informação
de algum tipo de furto. Mas esta é apenas uma parte da resposta.”

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
5.1 CONCLUSÕES
Para a realização deste estudo, fazendo uma ligação entre prevenção de
riscos e perdas em hotelaria, foi necessária uma pesquisa que, primeiramente,
apresentasse cada tema separadamente, pois são escassos os estudos no Brasil
sobre os dois temas em conjunto. Para uma compreensão melhor do assunto
segurança foi importante determinar que há meios formais para analisar e avaliar os
riscos, que são o ponto inicial para qualquer tipo de planejamento em segurança.
Não é possível um planejamento sem o conhecimento antecipado dos riscos, porque
isso pode gerar planos inconsistentes, que utilizarão medidas exageradas e
dispendiosas ou insuficientes. Muitas vezes o empirismo predomina na elaboração
de planejamentos, pois são poucos os profissionais no Brasil que estudam
efetivamente segurança de forma acadêmica. Desta forma as empresas para suprir
suas necessidades voltadas para a segurança costumam empregar profissionais de
qualquer área, sejam advogados, engenheiros e na maioria das vezes ex-militares.
As fontes dos riscos e das perdas estão presentes em cada setor do hotel, e,
no caso dos hotéis pesquisados, isso transparece nos depoimentos analisados no
capítulo anterior. Os riscos mais visivelmente identificados foram relacionados a
riscos de atividades antissociais, riscos de trabalho e riscos de incêndio. O Apêndice
4 apresenta um quadro geral de riscos que classifica os agentes causadores de
dano ou perda, facilitando o entendimento dos riscos mais comuns existentes.
O foco principal do estudo foram as relações humanas na prestação de
serviços em hotelaria, onde a influência da cultura organizacional pode vir a
favorecer ou prejudicar a prevenção e como essas relações provocam efeitos nos

resultados finais quando o assunto é minimização de perdas. A pesquisa de campo
confirmou a importância das relações entre equipes para a prevenção, pois todos os
empregados são orientados e treinados a prestar serviços com qualidade e atenção
voltada para a prevenção. Foi possível perceber que existe uma forte integração
entre os diversos departamentos dos hotéis e essa integração tem seus alicerces
focados na qualidade dos serviços e no excelente atendimento ao hóspede e/ou
cliente externo, o que propicia uma cultura preventiva. As observações de campo
ficaram restritas aos momentos das entrevistas, logo não foi possível constatar a
realidade das relações entre equipes durante as operações diárias.
Ambos os hotéis possuem cultura de prevenção, entretanto, os empregados
do hotel mais novo passaram a impressão de ainda estarem em fase de adaptação
e aprendizado em relação à segurança, enquanto os empregados do hotel mais
antigo demonstraram maior firmeza em suas declarações. Existiu muita coerência e
concordância, durante as entrevistas, sobre as questões que envolvem os riscos, e
que corroboram com as das afirmações teóricas apresentadas.
Os resultados da pesquisa confirmam o que foi estudado no referencial
teórico, pois existe uma clara noção de que prevenção de riscos é fundamental para
uma empresa hoteleira. Segurança não é vista como algo supérfluo e
desnecessário, da mesma forma que os investimentos em prevenção não são
considerados exagerados, não só pelo próprio setor de segurança, mas pelos outros
setores também. Para todos os entrevistados, a prevenção é essencial não só para
garantir a sobrevivência do negócio, mas é um dos componentes que garante a
tranquilidade dos empregados no desempenho de suas tarefas, além de
proporcionar credibilidade e fidelidade de hóspedes e clientes.

Quanto às medidas e aos procedimentos de prevenção, excetuando-se a
equipe de segurança, todas as equipes possuem conhecimentos pertinentes à sua
área e específicos em segurança, embora muitos não percebam a atitude precavida
praticada diária e constantemente. Quando se fala em medidas e procedimentos de
segurança, imediatamente é evocada a figura singular do agente de segurança,
mas, na verdade, o que se percebe são comentários sobre os mínimos cuidados no
desempenho das funções. Termos como „zelar‟, „ser cuidadoso‟, „proteger‟,
„discrição‟ são usados com certa frequência, onde fica fácil de observar a
interligação entre qualidade na prestação de serviços e prevenção de riscos e
perdas, que faz parte do discurso dos entrevistados, favorecendo assim uma cultura
preventiva.
Enfim, os resultados apresentados foram positivos, mas é preciso considerar
que foram originados de respostas de empregados treinados para deixar o cliente
satisfeito, característica básica do hoteleiro, logo, é possível que existam ainda
processos a serem aperfeiçoados para a melhoria da prevenção.

5.2 RECOMENDAÇÕES
Como este estudo restringiu-se a dois hotéis considerados em uma categoria
luxo para a classificação hoteleira, pode-se recomendar que se procure pesquisar
hotéis de outras categorias, assim como pousadas, albergues, para que se possa
confirmar ou não a teoria proposta. Outro aspecto relevante seria verificar se, com
menores investimentos, a prevenção de riscos e perdas é tão eficaz quanto nos
hotéis pesquisados.
Também fica a sugestão de se tentar expandir este estudo, incluindo
hóspedes e clientes externos, mesmo que utilizando metodologia quantitativa, para

que se possa avaliar melhor a perspectiva dos mesmos em relação aos
procedimentos de segurança utilizados e, assim, tornar o estudo mais completo.
Uma continuidade da pesquisa pode ser voltada para as razões pelas quais
as pessoas, apesar de sentirem-se seguras nos ambientes pesquisados e afirmarem
que não existem ocorrências relevantes, ainda assim acreditam que a segurança
precisa melhorar e ser mais aparente, aspecto interessante para questionamentos.
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APÊNDICES

APÊNDICE 1 – Roteiro de entrevista para Gerentes de Segurança
1.

Dados de identificação: nome do entrevistado, idade, sexo, cargo que ocupa,

hotel, tempo de serviço.
2.

Que importância você acredita que a segurança possua para a hotelaria?

3.

Existem planos específicos para segurança? Quais são as bases para a

elaboração destes planos?
4.

Você acredita que as medidas de segurança existentes são suficientes,

poucas ou exageradas para garantir a segurança:
a.

do hotel?

b.

dos empregados?

c.

dos hóspedes?

5.

Como os investidores percebem as necessidades de investimento em

prevenção?
6.

Existem treinamentos regulares de segurança? Quais?

7.

Com as medidas adotadas as ocorrências têm sido menores?

8.

Como as medidas e procedimentos de segurança são recebidos pelos

empregados de maior escalão?
9.

Como as medidas e procedimentos de segurança são recebidos pelos:

a.

Empregados?

b.

Fornecedores?

c.

Hóspedes e clientes?

10.

A integração entre as diversas áreas do hotel é efetiva na minimização dos

riscos e das perdas?

APÊNDICE 2 – Roteiro de entrevista para Gerentes de RH, de A&B, de eventos e
governança
1.

Dados de identificação: nome do entrevistado, idade, sexo, cargo que ocupa,

hotel, tempo de serviço.
2.

Que importância você acredita que a segurança possua para a hotelaria?

3.

Existem planos específicos para segurança?

4.

Você acredita que as medidas de segurança existentes são suficientes,

poucas ou exageradas para garantir a segurança:
a.

do hotel?

b.

dos empregados?

c.

dos hóspedes?

5.

Que conhecimento você tem sobre as medidas de segurança?

6.

Existem treinamentos regulares de segurança? Quais?

7.

Com as medidas adotadas as ocorrências têm sido menores?

8.

Como as medidas e procedimentos de segurança são recebidos pelos

empregados de maior escalão?
9.

Como as medidas e procedimentos de segurança são recebidos pelos:

a.

Empregados?

b.

Fornecedores?

c.

Hóspedes e clientes?

10.

A integração entre as diversas áreas do hotel é efetiva na minimização dos

riscos e das perdas?

APÊNDICE 3 – Roteiro de entrevista para empregados de recepção, A&B,
governança e eventos)
1.

Dados de identificação: nome do entrevistado, idade, sexo, cargo que ocupa,

hotel, tempo de serviço.
2.

Que importância você acredita que a segurança possua para a hotelaria?

3.

Você acredita que as medidas de segurança existentes são suficientes,

poucas ou exageradas para garantir a segurança:
a)

do hotel?

b)

dos empregados?

c)

dos hóspedes?

4.

Que conhecimento você tem sobre as medidas de segurança?

5.

Existem treinamentos regulares de segurança? Quais?

6.

As medidas existentes causam uma sensação de “estar seguro” ou “estar

sendo vigiado”?
7.

Com as medidas adotadas as ocorrências têm sido menores?

8.

Como você percebe as pessoas da área de segurança, especialmente os

agentes de segurança?
9.

Como as medidas e procedimentos de segurança são recebidos pelos:

9.1

Fornecedores?

9.2

Hóspedes e clientes?

APÊNDICE 4 – Quadro de riscos

Fonte: Gomez-Merello, 1996

