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RESUMO
A intenção deste trabalho é observar as mudanças  nos perfis  do público e da mão de obra no setor 
hoteleiro, estabelecendo um paralelo entre essas mudanças e o desempenho do negócio. 
Com o advento das gerações X e Y no mercado de trabalho, as expectativas do público alvo e a forma de 
trabalho dos funcionários dos hotéis mudaram. 
Conforme se observa, as características comportamentais dos indivíduos não mais se relacionam somente 
com o momento que estejam vivendo ou com a sua idade, mas sim, com a geração a que pertencem.
Esses comportamentos têm um impacto no resultado dos empreendimentos, pois a forma da prestação do 
serviço implica na satisfação do cliente, o que, por sua vez, implica no sucesso ou fracasso do negócio. 
Um hotel  depende  da  manutenção  de  seus  rendimentos  para  que  seus  indicadores  de  qualidade  se 
mostrem satisfatórios. Esses rendimentos devem se manter por todo o período de operação do negócio, e 
para  garantir  essa  situação  os  empreendimentos  devem  sofrer  contínuos  aprimoramentos.  Essas 
intervenções não se dão somente no plano físico, que trata da manutenção do edifício em si, mas também 
na filosofia do negócio.

Palavras-chave: Empreendimento de Base Imobiliária, Gerações no Mercado de Trabalho, 
Gerenciamento.
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ABSTRACT 

The purpose of this work is to observe the changing profiles of clients and staff in the luxury hotels 
sector, tracing parallels between these changes and the performance of the business. 
With the advent of Generation X and Y in the corporate world, the expectations of the target audience and 
the way they work in hotels have changed. 
The behavioral characteristics of individuals do not relate anymore to the moment they are living or to 
their age, but to the generation they belong to. 
These behaviors have an impact on the outcome of projects, because the way the services are rendered 
determines the satisfaction of the client, which in turn, leads to the success or failure of the business.
A hotel depends on maintaining its profitability in order to achieve satisfactory quality indicators. These 
numbers must be maintained throughout the period of operation of the business. To ensure this result, the 
enterprise  must  go  trough  continuous  improvements.  These  improvements  do  not  occur  only in  the 
physical plane, which deals with maintenance of the building itself, but also in the philosophy of the 
business.  Constant  adaptation to new situations by observing needs  and implementing  improvements 
ensure business success.

Key-words: Civil Construction Enterprises, Generations in the Market, Management. 
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1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho é relacionar as mudanças observadas no comportamento das pessoas 
que constituem o público alvo e a mão de obra dos hotéis com as tendências de formatação do 
produto hoteleiro. A formatação do produto deve levar em conta as expectativas do seu público 
alvo,  visando a  uma  melhor  competitividade.  Até  pouco tempo  atrás,  a  grande  maioria  dos 
usuários de hotéis fazia parte da geração dos tradicionalistas ou dos “baby boomers”, o que se 
explica  pelo  fato  de  que  as  pessoas  dessas  gerações  constituíam  a  maioria  da  população 
economicamente  ativa.  Com  o  passar  do  tempo  as  pessoas  de  uma  geração  subseqüente, 
conhecida  por geração X, começaram a aparecer  como novos usuários do produto hoteleiro. 
Vários estudos estão sendo feitos no sentido de aprender mais sobre a geração X, sua forma de 
trabalho e suas posturas de vida, para um melhor desempenho dos negócios que os envolvem. 
Mais  recentemente  uma  nova  geração  começou  a  entrar  para  o  mercado  de  trabalho,  e, 
conseqüentemente, a fazer parte do grupo de stakeholders envolvidos na operação dos hotéis: se 
trata da geração Y, também conhecidos por Millenials.
Com  o  aumento  da  idade  média  de  vida  da  população,  as  várias  gerações  acabaram  se 
encontrando no mercado de trabalho ao mesmo tempo,  o que trouxe novidades em todos os 
campos profissionais.
Uma parte importante da formatação de todo negócio está no conhecimento do seu público alvo. 
De alguns anos para cá observamos uma crescente mudança no perfil da maioria das pessoas 
economicamente ativas. No caso dos empreendimentos hoteleiros, bem como em toda a parte, o 
esforço  para  bem  atender  essa  clientela  com  aspirações  diferentes  das  antigas  tem  sido 
fundamental para o êxito dos negócios.
Os  estudos  disponíveis  a  respeito  das  características  das  gerações  quase  sempre  tratam  da 
população norte-americana. O comportamento que se observa nos Estados Unidos muitas vezes 
se  reproduz  no  resto  do  mundo.  Daí  conclui-se  que  as  posturas  adotadas  pelas  pessoas  de 
mesmas  gerações  em  todo  o  mundo  acabem  sendo  parecidas,  muitas  vezes  porque  os 
comportamentos americanos são muitas vezes emulados. Os acontecimentos que formaram cada 
uma das gerações podem não ter influenciado diretamente as pessoas das outras nações, mas 
durante todo o século passado a influência norte-americana teve um peso muito forte no mundo 
corporativo  e  nas  tendências  de  comportamento.  Com  o  aumento  da  velocidade  das 
comunicações, os fatos impactam as pessoas cada vez mais rapidamente, uniformizando ainda 
mais as gerações ao redor do mundo.

2. METODOLOGIA

O raciocínio usado na elaboração deste trabalho obedece a uma seqüência de idéias: 
- Primeiro, que os hotéis, sendo empreendimentos de base imobiliária,  devem ser capazes de 
gerar renda compatível com o esperado. 
- Segundo, o público alvo dos hotéis é constituído por uma população economicamente ativa, 
que pode ser categorizada pela geração a que pertence. Neste momento, em particular, pode-se 
observar uma mudança significativa de comportamento na população, pelo fato de que quatro ou 
mais  gerações  estão  no  mercado  ao  mesmo  tempo.  Essa  mudança  faz  parte  de  um cenário 
internacional  de  comportamento  que  vem  sendo  estudado  em  vários  níveis.  As  gerações, 
conhecidas  por  tradicionalistas,  baby boomers,  geração  X e geração  Y têm comportamentos 
muito diferenciados entre si, o que obriga o mercado a fazer mudanças substanciais no sentido de 
atendê-las. 
- Terceiro, alguns hotéis estão mudando a forma de trabalhar para se adaptar ao estilo das novas 
gerações. Este trabalho pretende discutir a atuação desses hotéis e seus resultados.
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O trabalho foi estruturado em quatro etapas:
-  Na  primeira  se  procurou  ter  uma  base  conceitual  e,  para  isso,  foi  feita  uma  coleta  de 
informações  a  respeito  de  empreendimentos  de  base  imobiliária,  com  ênfase  nos  hotéis, 
consultando-se trabalhos acadêmicos na área, livros e boletins técnicos. 
- Na segunda o objetivo era conceituar as gerações e, para isso, também foi feita uma coleta de 
informações a respeito do assunto em livros, revistas eletrônicas e trabalhos acadêmicos. 
- Na terceira realizou-se uma pesquisa de campo nos hotéis de luxo da cidade de São Paulo. Essa 
pesquisa consistiu-se de um questionário apresentado aos gerentes e subgerentes de vários hotéis, 
que foram abordados durante visitas aos mesmos.
-  Na  quarta  etapa  temos  a  discussão  dos  resultados  da  pesquisa  de  campo,  bem  como  as 
considerações finais que estão intimamente relacionadas.
Em alguns casos, no sentido de se assegurar maior fidelidade aos significados de diversos termos 
de língua estrangeira, os mesmos foram mantidos em sua língua de origem.

3. HOTEL: UM EMPREENDIMENTO DE BASE IMOBILIÁRIA

Os empreendimentos de base imobiliária são aqueles construídos com a intenção de se obter um 
retorno financeiro através do seu uso. Todo edifício construído para abrigar uma atividade que 
proporcione  renda  ao empreendedor  pode  ser  assim chamado.  Segundo AMATO (2009),  “a 
ABNT [2002] classifica como empreendimentos de base imobiliária,  com fins de exploração 
comercial e/ou de serviços, os seguintes tipos: [i] hotel, motel,  resort, apart-hotel; [ii] shopping 
Center, outlet e centros de compras assemelhados; [iii] parque temático; [iv] clube; [v] posto de 
combustíveis; [vi] teatro, cinema, casa de diversão; [vii] depósito (por ex.: armazém, silo fixo, 
reservatório);  [viii]  hospital,  clínica,  casa  de  repouso;  [ix]  cemitério;  [x]  supermercado;  [xi] 
estádio, arena; e [xii] estabelecimento de ensino.”
Para  uma  análise  da  qualidade  de  investimentos  em  empreendimentos  de  base  imobiliária 
usamos indicadores econômico-financeiros, como por exemplo, formação da taxa de retorno, pay 
back primário, pay back alavancado. O prazo de operação que se considera é de 20 anos, pois 
este  é  um investimento  de  longo prazo,  quase  sempre  apropriado para  quem tem um perfil 
conservador, pela estabilidade da renda que normalmente gera.
Os  hotéis  são  empreendimentos  de  base  imobiliária,  e  dependem da  renda  obtida  pela  sua 
operação para obtenção do retorno do investimento feito  em sua implantação.   A origem da 
indústria hoteleira se encontra muitos séculos atrás, quando as pessoas se deslocavam para longe 
de suas casas e ficavam hospedadas em casas particulares.  Com o tempo foram surgindo as 
primeiras hospedarias e albergues. 
Segundo Poorvu (1999), hotéis e companhias aéreas, os chamados “canários da mina de carvão”, 
são os primeiros a sofrer em tempos de turbulência econômica. Taxas de ocupação de hotéis 
estão muito vinculadas à saúde da economia. Segundo Poorvu (1999), existe uma relação estreita 
entre o PIB e a demanda de quartos dos hotéis, e essa relação só se quebra na presença de fatores 
como  variações  cambiais  e  de  preços  de  petróleo,  mau  tempo  e  perturbações  políticas 
importantes.
Ainda segundo Poorvu (1999) o setor hoteleiro é o mais volátil da indústria de Real Estate. Por 
isso, dominar a operação do hotel é de importância primordial,  pois nesse setor específico as 
habilidades operacionais permitem uma adição de valor ao negócio e, da mesma forma, uma 
operação mal sucedida pode diminuir o valor da marca. 
Normalmente  os  hotéis  não  são  classificados  por  suas  características,  como  os  edifícios  de 
escritórios ou apartamentos. A medida de qualidade nesse setor é dada pelo segmento de preço 
que o hotel procura alcançar: simples, econômico, turístico, superior, luxo e super luxo. Essa 
classificação é feita pela EMBRATUR. 
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Segundo  Wanderley  (2005),  o  produto  turístico  tem características  especiais  que  devem ser 
levadas em conta quando se estabelecem as estratégias de segmentação. O uso dessas estratégias 
torna possível o conhecimento dos destinos geográficos, dos tipos de transportes e, sobretudo, do 
perfil do turista (faixa etária, capacidade de compra, condições sociais, escolaridade, ocupação, 
estado civil, motivações, etc.), facilitando o atendimento as suas necessidades.
Segundo Beni (1099) apud Wanderley (2005), além da heterogeneidade e da intangibilidade, 
alguns especialistas afirmam que o produto turístico não pode ser normalizado devido ao seu 
forte componente psicológico. Além disso, segundo Poorvu (1999), os hotéis existem em imensa 
variedade de formas e tamanhos, devido a diferenças de público alvo (negócios, convenções ou 
turismo) e localização (urbana, suburbana, a beira de estrada, aeroporto ou resort). Em geral o 
projeto arquitetônico de um hotel, junto com seu pacote de amenidades constitui sua principal 
ferramenta de marketing.

4. DA SEGUNDA METADE DO SEC XX ATÉ HOJE: AS GERAÇÕES E SUAS 
CARACTERÍSTICAS

Sempre houve atritos no momento de transição de poder de uma geração a outra. As antigas 
gerações sempre criticaram a rebeldia e as mudanças trazidas pelas subseqüentes, e as novas 
sempre desafiaram a autoridade antiga, para encontrar o seu lugar ao sol. A passagem do tempo 
acabava resolvendo muitos desses conflitos simplesmente porque a idade média da população 
não  ultrapassava  os  60  anos.  Dessa  forma  as  novas  gerações  obrigatoriamente  assumiam 
posições no mercado de trabalho porque as antigas desapareciam. Com o aumento da expectativa 
de vida e também da qualidade de vida das populações, começam a ocorrer situações em que 
várias gerações compartilham o mercado, cada uma com suas características próprias. Segundo 
Zemke (2000), além da coincidência de data de nascimento, uma geração se define por gostos, 
atitudes e experiências em comum, e é um produto do seu tempo e dos seus gostos. Podemos 
elencar acontecimentos importantes que influenciaram as gerações ao longo do século XX:
1925 – 1935: Crack da Bolsa de New York, a grande depressão, popularização do cinema mudo, 
crise econômica mundial, correntes migratórias do velho para o novo mundo.
1936 – 1945: Aparecimento de várias ditaduras totalitárias de direita na Europa (nazismo na 
Alemanha, franquismo na Espanha, fascismo na Itália,  etc), Segunda Grande Guerra, surge o 
cinema falado, bomba atômica no Japão, invasão americana da Europa, descoberta da penicilina.
1946 – 1955: Aliados vencem a Guerra, polarização do mundo: EUAxUSSR, guerra fria, guerra 
da Coréia, vacina contra poliomielite, rock and roll.
1956 – 1965: O homem desce na Lua, guerra do Vietnam, a guerra fria continua, os Beatles, 
pílula  anticoncepcional,  Presidente  Kennedy  é  assassinado,  movimentos  pelos  direitos  das 
minorias, Woodstock, no Brasil se instala a ditadura militar.
1966 – 1975: Movimento feminista ganha força, aumentam os divórcios, embargo do petróleo, 
Watergate, o mundo continua bipolar, Brasil Tricampeão de futebol.
1976 – 1985: Falência do modelo econômico comunista, queda do muro de Berlim, John Lennon 
assassinado, fim da ditadura militar no Brasil, Ronald Reagan, um ex ator, é o presidente dos 
EUA, inflação descontrolada no Brasil.
1986  –  1995:  No  Brasil,  planos  Cruzado,  Collor  e  Real,  finalmente  o  fim  da  inflação 
descontrolada. Fim do comunismo na Rússia, a AIDS surge e se espalha.
1996 – 2005:  Escândalos Clinton,  mortes  da Princesa Diana e da Madre Teresa de Calcutá, 
fiasco  do  “bug” do  milênio,  no  Brasil  o  Presidente  Fernando Henrique  conduz bem o  país 
durante várias crises econômicas mundiais, em 2003 o Partido dos Trabalhadores chega ao poder 
após 23 anos de sua fundação.      
São várias as classificações para Gerações que podem ser encontradas na literatura. 
Segundo Garcia (2009), as diferenças entre as gerações podem ser resumidas abaixo:
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Tabela 1: As Gerações e suas Características
Tradicionais      Baby-boomers Geração X       Geração Y

Ano de nascimento Até 1950          1951-1964 1965-1983         1984-1990
Perspectiva    Prática Otimista Cética Esperançosa
Ética profissional Dedicados Focados Equilibrados Decididos
Postura  diante  da 
autoridade       

Respeito Amor/Ódio Desinteresse Cortesia

Liderança por... Hierarquia Consenso Competência    Coletivismo
Espírito de... Sacrifício Automotivação Autocompromisso Inclusão

Segundo Gravett (2007), as gerações se dividem por ano de nascimento como se segue:
Radio Babies (Geração Silenciosa) – nascidos entre 1930 e 1945.
Baby Boomers – nascidos entre 1946 e 1964.
Geração X - nascidos entre 1965 e 1976.
Geração Y - nascidos entre 1977 e 1990

Segundo Zemke (2000), temos:
Veteranos – nascidos entre 1922 e 1943
Baby Boomers – nascidos entre 1943 e 1960.
Geração X - nascidos entre 1960 e 1980.
Geração Y - nascidos entre 198 e 2000.

Como  se  vê,  existe  alguma  discordância  quanto  às  idades  das  gerações,  mas  são  pequenas 
diferenças. O conceito geral de que há quatro gerações atuando aparece sempre, c.f. tabela 2:

Tabela 2: As Gerações: Uma Visão Geral
Gerações Tradicionalistas

Veteranos
Geração 
Silenciosa
Radio Babies

Baby Boomers Geração X
Pós Boomers

Geração Y
Millenials
Nexters

Ano de 
Nascimento

1925 a 1944 1945 a 1963 1964 a 1978 1979 a 2000

Eventos Grande 
Depressão/ 
Período entre 
Guerras/ 
Modernismo

Final da 2a 
Guerra/ Guerra 
Fria/ Hippies/ 
Beatles/ 
Antibióticos e 
Pílula 
Anticoncepcional

Recessão 
Mundial/ 
Militarização 
da America 
Latina/ Crise 
do Petróleo

Queda do 
Comunismo/ 
Internet/ 
Celular/ Bug 
do Milênio/ 
Democracia na 
América Latina

Exemplos de 
Personalidades

Ronald Reagan/ 
Rainha 
Elizabeth/ Coco 
Chanel

Bill Clinton/ Bill 
Gates/Pelé 
/Michael Jackson

Michael 
Jordan/ Eike 
Batista/ 

Mark 
Zuckerberg/ 
Justin Bieber

Música da 
Época

Big Band/ 
Glenn Miller/ 
Carmen 
Miranda

Rock and Roll/ 
Elvis/ Tropicália/ 
Bossa Nova/ 
Chico Buarque/ 
Caetano Veloso

Disco/ Prince/ 
Tina Turner/ 
Rita Lee/ 
Cazuza

Rap/ Alanis 
Morrisette/ 
Spice Girls / 
Axé/ Pagode/ 
Sertanejo 
Eletrônico



Página 5 de 12

Os Tradicionais fazem parte da geração de pessoas nascidas antes da Segunda Grande Guerra. 
Trata-se de pessoas que viveram anos difíceis durante a depressão que se seguiu ao Crack da 
Bolsa  de  New  York.   Tendo  passado  por  dificuldades  e  escassez  durante  seus  anos  de 
crescimento, os tradicionalistas tiveram que aprender a viver com o que estivesse disponível. Os 
principais  valores  dessas  pessoas,  em  geral,  são:  dedicação,  disciplina,  honra,  respeito  às 
instituições e organizações.  Segundo Lancaster(2005), “a personalidade dos tradicionalistas, que 
viveram durante a Primeira Grande Guerra, a Grande Depressão, os Loucos anos 20, o New 
Deal, a Segunda Grande Guerra, etc., pode ser descrita em uma palavra: leal. Essa é uma geração 
que cedo aprendeu que, pondo de lado as necessidades e desejos individuais e trabalhando em 
conjunto,  poderia  realizar  coisas  magníficas.  É  uma  geração  que  ainda  tem  imensa  fé  nas 
instituições, da igreja ao governo, passando pelo exército.”
Baby boomers é como são comumente chamadas as pessoas nascidas entre 1946 e 1963. Logo 
após a Segunda Grande Guerra a economia americana viveu um período florescente e houve um 
aumento significativo nas taxas de natalidade. O fim da guerra gerou uma simultânea “corrida” 
(ou boom), por parte dos soldados que retornaram da guerra, à constituição da família – o que 
inclui, evidentemente, a fabricação em massa de filhos –, seja com a esposa que os esperava, seja 
casando com a namorada/noiva que também os esperava. Essa explosão populacional acabou 
dando origem ao termo baby boomer, para designar quem nasceu nessa época.
 Essas pessoas começaram a se tornar adultas no final da década de 60 e começo de 70 e viveram 
todas  as  mudanças  radicais  ocorridas  nessa  época.  Fizeram  parte  da  geração  hippie,  foram 
grandes  sonhadores  e  viram  muitas  mudanças  ocorrerem.  Durante  seus  anos  de  formação 
aconteceram Woodstock e a revolução de maio de 68. Foi a época da revolução sexual, com o 
aparecimento da pílula anticoncepcional. Nesta época que as mulheres começaram a trabalhar 
fora e o divórcio deixou de ser uma raridade. Eventos como as mortes de John Kennedy e Martin 
Luther King, a guerra do Vietnam, o escândalo de Watergate deixaram marcas na geração toda. 
Enfim, “foi uma época em que todas as regras antigas sumiram por um tempo, um tempo em que 
a cultura e sociedade viraram de cabeça para baixo”, segundo Brent Green. 
Os boomers têm dominado a cultura mundial por mais de cinco décadas.
O termo geração X, que designa as pessoas nascidas entre 1964 e 1978, surgiu com a publicação 
do livro Generation X de Douglas Coupland, em final de 1990. O livro, que foi originalmente 
concebido para ser uma espécie de guia de auto-ajuda para pessoas dessa geração, trazia uma 
série de neologismos e a idéia central era de que as expectativas em geral deveriam ser menores. 
Quem pertence à geração X cresceu numa realidade completamente diferente daquela dos baby 
boomers. A situação econômica perdeu aquele ímpeto de crescimento que vinha do pós guerra, o 
mundo vivia separado em duas metades filosoficamente incompatíveis, o divórcio não é mais 
uma raridade, as mães quase sempre trabalham, e assim surge a geração dos chamados “latchkey 
kids”. Latchkey é a chave de um latch – que é a trava de uma porta. Latchkey é, portanto, a chave 
principal para abrir a porta de entrada de uma casa. Ou, de uma forma mais gráfica, é a “chave 
da casa”. O termo teve origem na geração X, onde foi comum, nos EUA, a criança voltar da 
escola para uma casa vazia – para a qual, então, teria de ter (ou ter acesso a) uma chave. Assim, 
latchkey  kid é  uma  criança  que  tem a  chave  da  casa.  É  uma  criança  cujos  pais  ou  [i]  são 
separados (assim, qualquer que seja o guardião da criança, este não estará em casa quando ela 
volta da escola); ou [ii] ambos trabalham e assim também não haverá alguém em casa quando ela 
chega da escola. Os Xers não puderam contar com supervisão próxima de seus pais, que estavam 
ocupados trabalhando. Assim, tiveram que desenvolver a capacidade de encontrar soluções para 
todas as situações por si mesmos.  
Segundo Jay Conger, os integrantes da geração X têm quatro traços de caráter proeminentes:
 - Eles buscam um equilíbrio real entre trabalho e vida pessoal.
 - São profundamente independentes.
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 - É a primeira geração que realmente domina os computadores e representa a Era da Informação.
 - Sonham com locais de trabalho que lembrem comunidades.
A geração X preza o convívio familiar (já que não o tiveram), valoriza o relacionamento (o mais 
aberto  possível)  com  os  filhos,  busca  uma  situação  de  conforto  material  combinada  com 
harmonia pessoal.
Em geral é formada por pessoas desinteressadas em política, tendo crescido durante uma época 
em que o mundo estava dividido em duas ideologias contrárias. Em poucos anos, quando os Xers 
chegaram à adolescência, começaria a ficar claro o colapso das economias comunistas. 
A geração Y é constituída por pessoas nascidas de 1979 até o final do século e se caracteriza por 
grande impaciência e rapidez no agir. São os filhos da geração X, que não querendo repetir os 
erros dos baby boomers,  procuraram um convívio muito maior com seus filhos. Assim essas 
crianças  foram  intensamente  estimuladas  desde  cedo,  por  pessoas  fascinadas  pelas  novas 
tecnologias e que tinham o conforto e a praticidade como prioridades. Foram acostumadas a 
realizar  várias atividades ao mesmo tempo,  sempre procurando a satisfação imediata  de suas 
sensações. Os millenials, como também são chamados, valorizam muito o núcleo familiar e a 
experiência que podem receber dos mais velhos. Gostam de trabalhar em conjunto e, em geral, 
apreciam ser supervisionados de perto, sempre recebendo incentivos positivos. Já nasceram em 
meio  a  intensas  mudanças  tecnológicas  e  sociais,  então  não  se  intimidam  diante  de  novas 
situações e têm grande flexibilidade e tolerância com diferenças.
Por  fim,  temos  as  pessoas  que  são  chamadas,  por  falta  de  termo  melhor,  de  cúspide.  Da 
astrologia vem este termo que denomina pessoas nascidas na transição entre dois signos. No 
contexto deste trabalho, se refere a pessoas nascidas na época em que as gerações mudam, ou 
seja, aqueles que acabam sendo influenciados por dois tipos de comportamento. As gerações não 
sofrem mudanças abruptas, o processo é gradual e essa é a razão da existência dessas pessoas 
que ficam na zona de transição.

5. PESQUISA DE CAMPO NA CIDADE DE SÃO PAULO

5.1. Metodologia da Pesquisa 

Para  a  realização  da  pesquisa  foi  elaborado  um  questionário  com  19  perguntas,  sendo  15 
perguntas de múltipla escolha e quatro perguntas dissertativas, onde se pediam exemplos. As 
perguntas  focaram o assunto da diversidade  e  comunicação  entre  as  gerações  no âmbito  do 
negocio hoteleiro. 
Os principais hotéis de luxo na cidade de São Paulo foram abordados por telefone, onde seus 
gerentes foram convidados a responder ao questionário.  
Além do questionário, os gerentes foram também convidados a fornecer respostas concernentes a 
reformulações que tivessem sido feitas nos hotéis, e as datas dos eventos. Essas informações 
serviram para alimentar a Tabela 1, que dá uma visão geral do ocorrido com todos os hotéis e, 
em que datas isso se deu.

5.2. Universo Pesquisado

Os hotéis pesquisados na cidade de São Paulo foram:
Hotel Fasano São Paulo – Rua Vittorio Fasano, 88 - São Paulo, SP.
Unique Hotel – Av. Brigadeiro Luis Antonio, 4700 - São Paulo, SP.
Emiliano – Rua Oscar Freire, 384 - São Paulo, SP.
Hilton São Paulo Morumbi - Av. Nações Unidas, 12901 - São Paulo, SP.
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Grand Hyatt São Paulo - Av. Nações Unidas, 13301 - São Paulo, SP.
Renaissance São Paulo Hotel – Alamenda Santos, 2233 - São Paulo, SP.
Tivoli São Paulo Mofarrej – Al. Santos, 1437 – São Paulo, SP.
 L´Hotel Porto Bay São Paulo – Al. Campinas, 266 - São Paulo, SP.
Sheraton São Paulo WTC Hotel – Av. Nações Unidas, 12559 - São Paulo, SP.
Sofitel São Paulo – Rua Sena Madureira, 1355 - São Paulo, SP.
Meliá Jardim Europa – Rua João Cachoeira, 107 – São Paulo

5.3. Resultados

Infelizmente de todos os hotéis consultados apenas três se dispuseram a responder o questionário 
em tempo  hábil  para  a  elaboração  deste  artigo.  Essa circunstância  prejudica  enormemente  a 
possibilidade  de  se  observar  uma  tendência  geral  do  mercado  hoteleiro  de  São  Paulo, 
restringindo as conclusões a uma parcela muito específica do mesmo. Esperemos que o assunto 
possa ser retomado com maior oferta de dados do setor num futuro não muito distante.
Os três hotéis que se dispuseram a responder o questionário são muito bem sucedidos e obtêm 
regularmente taxas de ocupação média acima dos 60%. Nos três casos o gerente entrevistado 
tinha entre 20 e trinta anos, fato que os caracteriza como pertencentes à geração Y. O superior 
imediato, também nos três casos, é mais velho e pertence à Geração X. Os subordinados aos 
entrevistados, todos pertencem também à geração Y. Não há uma preocupação formal quanto a 
problemas de comunicação interna devido a diferenças geracionais. Quanto à comunicação com 
os hóspedes, somente no caso do Fasano não há um canal de comunicação entre o hotel e seus 
hóspedes.
Na questão sobre informações relevantes a origem e a profissão aprecem como os fatores mais 
importantes  para  definir  o  posicionamento  do hotel  no tratamento  ao  hóspede.  Não há  uma 
consciência de que a geração a qual o hóspede pertença possa vir a ser fator de mudança no 
serviço. No entanto, quando perguntados se o comportamento dos hóspedes varia com a idade, 
todos responderam que sim. 
Os três hotéis procuram, através de reformas periódicas, se manter dentro do que acreditam ser o 
desejado pelo perfil de seu hóspede. O Emiliano sofre reformas todo ano, o Fasano também. O L
´Hotel sofreu uma grande reforma no ano passado, após ter sido adquirido pelo grupo Porto Bay, 
e segue sofrendo alterações.

Tabela 3: As Reformas feitas no Hotéis

Nome do Hotel Emiliano Fasano L´Hotel
Data  de 
Inauguração

Junho 2001 Setembro 2003 1994

Data da 1ª Reforma 2002 2007 1998
1ª Reforma Madeiras Ñ especificou Ñ especificou
Data da 2ª Reforma 2003 2008 2002
2ª Reforma Espaço do restaurante Ñ especificou Ñ especificou
Data da 3ª Reforma 2004 2009 2009
3ª Reforma SPA novo Ñ especificou Ñ especificou
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6. DISCUSSÃO

O tema central e o motivo do trabalho se apóiam na hipótese de que estão ocorrendo mudanças 
na forma de trabalho não apenas no segmento hoteleiro, mas no mercado de trabalho em geral, 
devido ao fenômeno das diferentes gerações em conjunto. No nosso caso especifico, temos que 
tentar relacionar ações ocorridas nos hotéis que sejam conseqüência desse fenômeno. 
Petrocchi (2002) levanta a seguinte questão: “Por que o cliente vai escolher esse hotel?” Pois 
tendo  sido  escolhido  por  um  número  mínimo  de  hóspedes,  o  hotel  terá  sua  rentabilidade 
assegurada.  Essa  razão,  pela  qual  o  hotel  é  escolhido,  deve  ser,  portanto,  objeto  de  grande 
atenção e estudo.
Enz;  Potter;  Siguaw  (1999)  ressaltam  que  os  hóspedes  que  estão  em  viagem  de  negócios 
apresentam necessidades específicas que devem ser atendidas  da melhor  forma possível pelo 
hotel.  Essas  necessidades  específicas  é que variam enormemente  de acordo com o perfil  do 
hóspede, sempre foi assim e no momento atual essa variação está mais exacerbada ainda

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A situação aqui considerada e suas conseqüências para o mercado hoteleiro ainda estão longe de 
ser completamente compreendidas, mesmo porque, estamos no meio do processo. A combinação 
entre o universo pequeno de respostas e a falta de familiaridade dos entrevistados com o tema 
nos leva a indefinições que impossibilitam uma conclusão clara sobre o tema. O que podemos 
intuir, pelo observado até agora, é que as relações de trabalho estão mudando dramaticamente, 
cada vez mais. Como e em que medida essas mudanças impactam o mercado hoteleiro, que tem 
como clientes em muitos casos pessoas do mercado de trabalho e utiliza essas mesmas pessoas 
para realizar seu desempenho, ainda não temos condições de afirmar. Faz-se necessário realizar 
estudos mais extensos para que se possa estabelecer um padrão claro de relevância no mercado.
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