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RESUMO 
 

 

Considerando a necessidade de se analisar o lazer nas organizações hoteleiras, 
este estudo se dedica a fazê-lo tendo como foco as estratégias organizacionais. O objetivo da 
pesquisa é realizar um diagnóstico do lazer nos resorts brasileiros na perspectiva da estratégia 
organizacional, de forma a identificar como ele é compreendido, tratado e desenvolvido 
nesses empreendimentos. O estudo possui abordagem descritiva qualitativa e utilizou a 
combinação das pesquisas bibliográfica, de campo e documental. A pesquisa de campo foi 
realizada junto a nove resorts associados a Resorts Brasil – Associação Brasileira de Resorts, 
enquanto que, na pesquisa documental, foram utilizados como fonte os sites dos 
estabelecimentos. As pesquisas levantaram dados referentes às estratégias ligadas ao lazer nos 
vários níveis organizacionais dos resorts. O trabalho se divide em três capítulos. No primeiro, 
é apresentado o contexto analítico da pesquisa, baseado nas visões de Castells (1999); 
Drucker (1999); Pine II e Gilmore (1999) sobre as relações da sociedade contemporânea com 
as organizações, quando são apresentadas as referências teóricas que versam sobre 
organização e estratégia organizacional. O segundo capítulo apresenta a segunda parte da 
referência teórica, que se refere aos resorts e suas relações com o lazer. Já o último, apresenta 
os resultados da pesquisa – o lazer na perspectiva das estratégias organizacionais dos resorts, 
analisado em quatro temáticas: o lazer nas alianças estratégicas; o lazer como produto; o lazer 
nas decisões estratégicas; o lazer no negócio. As temáticas são investigadas estabelecendo 
conexões com os novos movimentos econômicos e sociais intitulados como “sociedade das 
organizações”, “economia da experiência” e “sociedade em rede”, analisando como eles vêm 
confirmando tendências nas estratégias organizacionais de lazer, através da especialização das 
tarefas nas organizações, da formação de redes de empresas e da transformação de produtos 
em experiências. O estudo mostra a complexidade do ambiente de negócio e organizacional 
nos quais estão imersos os resorts e, por conseguinte, o lazer. Revela como a conjuntura 
social e econômica, o mercado consumidor, os investidores, a natureza do negócio e a 
administração de cada organização estabelecem uma intricada rede de relações que é decisiva 
na participação do lazer nas estratégias organizacionais dos empreendimentos. 
 

 

Palavras-chave: Lazer, resort, estratégia, organização. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Considering the need to review leisure in hotel organizations, this study is focused 
on organizational strategies. The goal of the research is to perform a diagnostic of leisure in 
Brazilian resorts from the perspective of organizational strategy, in order to identify how it is 
understood, processed and developed in these enterprises. The study has a qualitative 
descriptive approach and used a combination of bibliographic, field and documentary 
research. The field research was conducted with the nine resorts associated with Resorts 
Brasil – Brazilian Association of Resorts, whereas in documentary research the resorts 
websites were used as source. The research raised data concerning strategies linked to leisure 
in several organizational levels of resorts. The work is divided into three chapters. In first 
chapter, the analytic context of the research is presented, based on visions from Castells 
(1999); Drucker (1999); Pine II and Gilmore (1999) about the relations involving 
contemporary society and organizations, when confronted with the theoretical references on 
organization and organizational strategy. Second chapter presents the second part of the 
theoretical reference, which refers to resorts and its relations with leisure. The final chapter 
presents research results – leisure in perspective of organizational strategies of resorts – 
parsed into four themes: leisure in strategic alliances; leisure as product; leisure in strategic 
decisions; leisure business. The themes are investigated establishing connections with the new 
economic and social movements titled as "organisations society”, "experience economy" and 
"networked society” by analyzing how they confirm trends in leisure organizational strategies 
through the specialization of tasks in organizations, through the formation of enterprises 
networks and yet through the transformation of products into experiences. The study shows 
the complexity of organizational and business environment in which resorts and consequently 
the leisure are immersed. It reveals how the social and economic situation, the consumer 
market, investors, the nature of the business and the administration of each organization 
establish an intricate network of relations that is decisive in leisure participation in 
organizational strategies of enterprises. 
 

 

Keywords: Leisure, resort, strategy, organization. 
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INTRODUÇÃO 

  

 

Desde 1994 atuo na área de hotelaria para organizações dos setores público e 

privado. A diversidade de ações que desenvolvi na área aliada à minha formação de arquiteto 

com pós-graduações em lazer e em gestão estratégica possibilitaram-me buscar uma visão 

abrangente sobre a atividade hoteleira.  

No setor público, atuei como auditor do Sistema Brasileiro de Classificação de 

Meios de Hospedagem do Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR, e posteriormente 

do Ministério do Turismo. As auditorias que realizava tinham o objetivo de classificar os 

estabelecimentos hoteleiros segundo tipos e categorias. Um dos tipos de hospedagem previsto 

nessa classificação era o hotel de lazer e foi dessa maneira que obtive contato direto com 

alguns desses empreendimentos, avaliando questões legais, processos de gestão, instalações 

físicas, equipamentos e serviços oferecidos. 

Ainda no setor público prestei assessorias técnicas e estratégicas para 

empreendimentos que buscavam financiamento, incluindo também os hotéis de lazer. Meu 

trabalho era orientar os empreendedores na elaboração das hipóteses de empreendimento; nos 

estudos de viabilidade econômica e mercadológica; na conceituação do negócio e no 

posicionamento competitivo; na formatação do produto e no projeto arquitetônico dos hotéis. 

Nesse trabalho, pude observar questões relacionadas ao lazer que se manifestavam no 

planejamento dos empreendimentos, como e quando surgiam, e o tratamento dado à temática 

pelos empreendedores e planejadores. 

Atualmente, na iniciativa privada, realizo consultorias e projetos de novos hotéis, 

inclusive de lazer. O trabalho envolve estudos e ações relativas ao planejamento físico e 

estratégico, implantação, operação e administração de hotéis independentes1. 

Todas essas aproximações e experiências motivaram-me investigar o lazer nos 

hotéis. O recente crescimento da oferta de resorts no Brasil provocou minha atenção especial 

para esse segmento. Na busca por estudos sobre resorts, pude perceber que publicações 

específicas sobre o tema são escassas e que, de maneira geral, a temática encontra-se 

fragmentada em produções da administração hoteleira, do turismo e do lazer. No entanto, a 

reunião desses fragmentos pode auxiliar na caracterização dos resorts e suas relações com o 

lazer nos ambientes interno e externo. 

                                                
1 O termo refere-se aos hotéis com administração própria, que não estão ligados a redes hoteleiras. 
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Investigando a especificidade do tema de pesquisa, não foi encontrada nenhuma 

referência de estudo ou publicação com o objetivo de diagnosticar o lazer no contexto das 

estratégias organizacionais dos resorts. Nos estudos acadêmicos, encontrou-se um pequeno 

número de pesquisas de mestrado no campo do lazer e da hotelaria que estudam o lazer em 

empreendimentos hoteleiros, quase todos sob a forma de estudo de caso. Os estudos 

pesquisados focam basicamente a prática das atividades de lazer nos hotéis e atuação dos 

profissionais da área; caracterizando as estruturas e opções de lazer oferecidas (OLIVEIRA, 

L., 2005); analisando os conteúdos culturais desenvolvidos (DELGADO, 2003; LEHN, 

2004); investigando o comportamento dos hóspedes no lazer (SILVEIRA, 2004); observando 

o papel do animador cultural e apontando possibilidades de animação cultural (IZQUIERDO, 

2004). 

Quanto às publicações, entre artigos e livros pesquisados, poucas tratam 

especificamente do lazer em hotéis e resorts brasileiros. No entanto, aquelas dedicadas ao 

tema buscam caracterizar os espaços e atividades de lazer que compõem os empreendimentos 

(RIBEIRO; QUEIROZ; DE SOUZA, 2004; RIBEIRO, 2004); mostram circunstâncias e 

aspectos operacionais do lazer (BARBOSA, 2005; NEGRINE; BRADACZ; CARVALHO, 

2001); analisam a produtividade do setor de lazer e atuação do profissional de lazer 

(RIBEIRO, 2002); desvendam funções e objetivos do lazer nos hotéis (PINA; RIBEIRO, 

2007); examinam o comportamento dos hóspedes e investigam o significado sociocultural das 

práticas de lazer (BORBA, 2005); questionam o modelo de lazer desenvolvido nos 

empreendimentos e preocupam-se com os impactos causados por eles (SILVA; LIMA E 

SANTOS, 2002). 

Saliento que as observações dos autores, em vários momentos, perpassam pelo 

contexto teórico do comportamento e da estratégia organizacionais. Muitas das características 

e vários questionamentos referentes ao lazer abordados nos estudos compreendem estratégias 

organizacionais, notadamente as de marketing, recursos humanos e operação, que representam 

o desdobramento de uma estratégia maior dos empreendimentos. Entretanto, esse contexto de 

abordagem é pouco explorado. Pois é nessa perspectiva de investigação que o presente 

trabalho se desenvolve - a compreensão do lazer nas estratégias organizacionais dos resorts, 

naquilo que os levam singularmente a agir como agem em relação ao lazer. Essa tarefa só é 

possível ouvindo-se os sujeitos a partir de sua lógica e exposição de razões. 

Nesse sentido, despontaram alguns questionamentos para essa pesquisa, que são: 

como o lazer está inserido nas estratégias organizacionais dos resorts? Qual é o papel que ele 
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desempenha dentro delas? Como ele é entendido, tratado e desenvolvido pelas organizações? 

Que análise se pode fazer da participação do lazer nas organizações? 

Buscando investigar essas questões, o objetivo da pesquisa é realizar um 

diagnóstico do lazer nos resorts brasileiros na perspectiva da estratégia organizacional, de 

forma a identificar como o lazer é compreendido, tratado e desenvolvido nesses 

empreendimentos. 

Posto que o objetivo do trabalho é um diagnóstico, que inclui descrição, 

interpretação e compreensão do objeto pesquisado, cujo propósito principal não é conhecer a 

freqüência dos fenômenos, mas reconhecer como eles ocorrem e quais são as razões que os 

explicam, optou-se pela pesquisa do tipo descritiva qualitativa. Baseando-se na experiência 

profissional do pesquisador e nas teorias organizacionais, a pesquisa buscou levantar dados 

sobre as estratégias ligadas direta e indiretamente ao lazer, nos vários níveis organizacionais 

dos resorts. Com esse método foi possível hierarquizar as estratégias e construir uma base 

consistente de informações sobre o lazer dentro dos empreendimentos para investigar, sob 

nova perspectiva, alguns conteúdos já debatidos nos estudos do lazer, bem como introduzir 

outros temas relativos às teorias organizacionais para o debate. 

O trabalho utilizou a combinação das pesquisas bibliográfica, documental e de 

campo. A pesquisa bibliográfica foi realizada junto às produções relacionadas aos temas lazer, 

resorts, comportamento e estratégia organizacionais. No levantamento bibliográfico foram 

considerados o Sistema de Bibliotecas da UFMG, o Portal de Periódico Capes e o Google 

Acadêmico. Para a pesquisa de campo, foram enviados questionários para todos os gerentes 

gerais dos resorts associados a Resorts Brasil – Associação Brasileira de Resorts, com o 

objetivo de coletar informações sobre o lazer na organização dentro da perspectiva 

estratégica. Já na pesquisa documental, foram utilizados como fontes os sites dos resorts para 

fornecer informações complementares aos questionários, pois descrevem e ofertam todo o 

“produto resort” e ainda funcionam como instrumento promocional. Portanto, na coleta de 

dados foram considerados percepções dos sujeitos, documentos produzidos pelos sujeitos e 

ainda produtos dos sujeitos originados pelo ambiente social, cultural e econômico, permitindo 

uma triangulação de dados que busca abranger a descrição, a explicação e a compreensão do 

objeto em estudo. Para a interpretação das informações coletadas foi utilizada a técnica de 

análise de conteúdo, visando a obter indicadores quantitativos ou não, que permitissem a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção das mensagens. 

Dessa maneira, o trabalho se organiza em três capítulos. O capítulo 1 expõe o 

contexto analítico em que a pesquisa acontece, baseado na visão de quatro autores – Castells 
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(1999, 2005); Drucker (1999a, 1999b); Pine II e Gilmore (1999), sobre as relações da 

sociedade com as organizações na conjuntura de grandes transformações sociais e econômicas 

que estamos vivenciando. Em seguida é apresentada parte do arcabouço teórico da pesquisa, 

que versa sobre organização, comportamento e estratégia organizacionais.  Nessa parte, é 

introduzido o conceito de organização e como estas se estruturam, destacando as questões 

culturais e suas relações com o processo da estratégia. As definições de estratégia são 

apresentadas em seguida, bem como as maneiras como elas se formulam e se estabelecem nas 

organizações, ressaltando a importância e as formas de analisá-las. 

O capítulo 2 apresenta a segunda parte da referência teórica da pesquisa, extraída 

de estudos sobre hotelaria, turismo e lazer. Nesse capítulo são introduzidos os conceitos de 

resorts, como eles se organizam e se relacionam com o lazer, deixando transparecer a 

necessidade de novos entendimentos para essas relações. 

O capítulo 3 apresenta a metodologia empregada e os resultados da pesquisa: o 

lazer visto na perspectiva das estratégias organizacionais dos resorts. Apresentam-se o 

conceito de lazer adotado e o método de investigação, que é reconhecê-lo na estratégia das 

organizações a partir de seus níveis empresarial, de negócio e operacional. Os resultados são 

apresentados e analisados em quatro temáticas: o lazer nas alianças estratégicas; o lazer como 

produto; o lazer nas decisões estratégicas; o lazer no negócio. 

Dessa maneira, o tema abordado na pesquisa pode favorecer vários interessados. 

O campo de conhecimento do lazer pode sair enriquecido pela lacuna que ele procura 

preencher dentro dos estudos dos resorts. Podem beneficiar-se também os profissionais que 

trabalham com o lazer e as instituições responsáveis por sua formação, uma vez que o 

trabalho investiga o universo organizacional de atuação profissional no lazer. O diagnóstico 

pode estimular reflexões referentes à inserção e ao posicionamento desse profissional - 

competências, papel político e reconhecimento - no mercado de trabalho e as capacitações 

necessárias para tal. 

A pesquisa pode representar também uma contribuição para os empreendimentos 

quando avalia o segmento como um todo e investiga as relações entre as organizações e o 

lazer. A visão crítica dessas relações pode estimular a autocompreensão das organizações na 

questão e, quem sabe, inspirar mudanças em relação à participação do lazer dentro delas. 

O estudo pode ainda contribuir para que pesquisadores e profissionais do lazer 

descubram novos caminhos de conhecimento dentro dos resorts e que os benefícios dessa 

descoberta possam ser distribuídos a todos os envolvidos: empresas, investidores, 

profissionais, usuários e sociedade. 
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CAPÍTULO 1 - AS ORGANIZAÇÕES E AS ESTRATÉGIAS 

 

 

1.1. As conjunturas socioeconômicas contemporâneas e as organizações 

 

 

Antes de abordar as teorias existentes que englobam as organizações e as suas 

estratégias é necessário um olhar atento sobre as relações que mantêm com o seu meio 

ambiente e seu tempo. Para tanto, é importante compreender a realidade de mudanças e 

turbulências pelas quais a sociedade vem passando, afinal, é por meio de suas estratégias que 

as organizações se relacionam com o ambiente e escrevem o seu presente e o futuro.  

Machado; Machado; Hübner (2006) ressaltam, como principais mudanças que 

estamos vivenciando, a globalização da economia, a revolução tecnológica, o crescimento de 

algumas áreas de trabalho, o declínio de outras e a alteração das expectativas da sociedade de 

forma geral. Além disso, como resultado da globalização e da internacionalização dos 

mercados, os autores destacam uma grande mudança no consumidor, cada vez mais exigente e 

inconstante em seus desejos e comportamentos. Reiteram que as mudanças que vêm 

transformando a sociedade afetam também as organizações, colocando as empresas à mercê 

das exigências do mercado internacional. Com a globalização e a conseqüente abertura dos 

mercados, os negócios são feitos além das fronteiras nacionais, aumentando a abrangência 

competitiva das organizações que agora enfrentam concorrentes estrangeiros, além dos 

nacionais e locais. Para tanto, houve a contribuição crucial do avanço tecnológico, sobretudo 

das tecnologias de informação como a internet, propiciando ao consumidor estar em vários 

lugares do mundo sem sair de sua casa e comparar um produto a outro de qualquer origem. 

“A tecnologia alterou permanentemente a economia mundial e a forma de viver das pessoas e 

das organizações. A informação hoje pode ser criada, armazenada, utilizada e distribuída por 

meios muito mais rápidos e otimizados” (MACHADO; MACHADO; HÜBNER, 2006, p. 20). 

Com efeito, essa nova conjuntura que vivemos tem merecido um conjunto de 

descrições e análises das estruturas sociais que se manifestam a partir da virada do século, 

destacando como as sociedades contemporâneas vêm sendo palco de transformações 

tecnológicas, econômicas, sociais, culturais e políticas.  

Não pretendo discutir nem aprofundar as teorias existentes sobre essa era pós-

industrial, mas apenas destacar algumas reflexões e aspectos dessa conjuntura, importantes 

como contexto da pesquisa. 
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Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a evolução das tecnologias de 

comunicação e o avanço exponencial da aviação comercial tornaram o capital mais disponível 

e de fácil circulação, conseqüentemente menos escasso na economia mundial. Dessa maneira, 

o fator crítico de produção passou a se concentrar menos no capital e mais nas pessoas, nos 

seus conhecimentos e no valor que eles podem gerar (GEUS, 1999). Drucker (1999a, p. 26) 

vai além, afirmando que 

 
[...] o conhecimento é hoje o único recurso com significado. Os tradicionais ‘fatores 
de produção’ – terra (isto é, recursos naturais), mão-de-obra e capital – não 
desapareceram, mas tornaram-se secundários. Eles podem ser obtidos facilmente, 
desde que haja conhecimento. E o conhecimento, neste novo sentido, significa 
conhecimento como uma coisa útil, como meio de obtenção de resultados sociais e 
econômicos. 

 

Mais do que o principal recurso para a produção, o conhecimento tornou-se 

também um componente desejável nos produtos de consumo. Gorz (2005, p. 29) ressalta que 

nessa nova sociedade “o valor de troca das mercadorias, sejam ou não materiais, não mais é 

determinado em última análise pela quantidade de trabalho social geral que elas contêm, mas, 

principalmente, pelo seu conteúdo de conhecimentos, informações, de inteligências gerais”. 

Trigo (2003) acrescenta que, nessa sociedade, a informação é uma mercadoria 

valiosa e os fluxos de circulação da informação são controlados por instituições e empresas 

ligadas aos mais diversos setores produtivos. Existe uma intrincada rede que agrupa em um 

mesmo fenômeno atividades que são diferentes na origem - esportes, notícias, arte, educação, 

lazer, turismo, show-business, mas que se articulam como mercadorias destinadas a um 

consumo específico caracterizado pelo prazer. Como exemplo desse tipo de rede, destaco a 

Disney Company, que reúne canais de rádio e televisão, publicações, rede de hotéis, parques 

temáticos, estúdios de cinema e TV, condomínio residencial, centro de compras, restaurantes 

e teatros. 

Inspirados pela indústria do entretenimento, Pine II; Gilmore (1999) defendem o 

surgimento da “economia da experiência” como o novo paradigma a determinar o modelo de 

negócios. Além de exemplos cada vez mais freqüentes na sociedade que ilustram essa nova 

economia, observa-se que um número representativo de altos executivos e pensadores da 

gestão empresarial mundial demonstram aderência a essa perspectiva. 

Pine II; Gilmore (1999) salientam que as informações só criam valores 

econômicos quando são transformadas pelas organizações em bens, serviços ou experiências. 

Defendem que as experiências são a progressão natural do valor econômico e representam um 
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conceito econômico único, que é diferente dos serviços como esses são diferentes dos bens e 

os bens das commodities, sugerindo o progresso da economia pelo desenvolvimento do valor 

agregado. Assim, a economia que já foi “agrária”, avançou para “economia industrial”, 

evoluiu para “economia do serviço” e alcança agora a “economia da experiência”. Um 

exemplo simples que ilustra essa evolução do valor econômico é o consumo de café. 

Inicialmente negociava-se o grão do café a granel. Depois, avançou-se para o comércio do 

produto industrializado, com marca e embalagem. Evoluiu-se em seguida para o consumo do 

café pronto nas cafeterias. Hoje, seu consumo foi transformado em experiência, quando se 

pode degustá-lo nas mais diversas formas de preparação por um barista, ouvindo boa música 

ou lendo um livro nas reconceituadas cafeterias. 

Pine II; Gilmore (1999) acreditam que a experiência pode envolver as pessoas de 

várias maneiras, mas citam como mais importante o modo particular com que o sujeito 

participa e se conecta ao evento e ao ambiente. Segundo os autores, o sujeito pode participar 

de um evento de forma passiva ou ativa e se conectar a ele e ao ambiente por imersão ou 

absorção. Da combinação dessas dimensões definem-se os quatro domínios de uma 

experiência (Figura 1): a participação ativa com absorção produz educação; a participação 

ativa com imersão oferece escape; a participação passiva com absorção proporciona 

entretenimento; a participação passiva com imersão gera prazer estético. Os autores ressaltam 

que os domínios são mutuamente compatíveis e com freqüência se misturam para 

proporcionar experiências pessoais únicas. 

 

                 
FIGURA 1- Os domínios da experiência  
Fonte: PINE; GILMORE, 1999. 
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Dessa maneira, as empresas atualmente procuram envolver seus bens e serviços 

com sensações para diferenciar suas atividades, conectando-se aos clientes de forma pessoal e 

memorável. O primeiro passo para entrar na economia da experiência pode ser a 

personalização das atividades das empresas e os fornecedores de serviços têm uma vantagem 

nesse sentido, pois não estão atrelados a atividades tangíveis (PINE II; GILMORE, 1999). 

Os autores ressaltam ainda a existência de algumas organizações na sociedade, 

econômicas ou não, que são dedicadas a proporcionar transformações na vida das pessoas, 

mais do que simples experiências. São citadas as academias de ginástica, as clínicas médicas e 

psicológicas, as igrejas e as universidades. No entanto, isso não quer dizer que essa economia 

esteja afastada das perversidades do mercado competitivo. Ao contrário, ressalvam que 

“louvável ou deletéria, virtuosa ou imoral, natural ou artificial - são escolhas que devemos 

enfrentar ao criar essa nova economia” (PINE II; GILMORE, 1999, p. 10).  

Outros autores, Castells (1999, 2005) e Drucker (1999a, 1999b), desenvolvem 

reflexões singulares sobre a conjuntura de mudanças nas sociedades contemporâneas e nas 

organizações que as compõem. Observando o presente e conectados com a história, os autores 

desvendam as estratégias organizacionais e apontam tendências para as organizações no 

futuro. 

Castells (1999, p.54) situa a atual estrutura socioeconômica associada ao 

surgimento de um novo modo de desenvolvimento, o informacionalismo, definido 

especificamente pela “ação de conhecimentos sobre os próprios conhecimentos como 

principal fonte de produtividade”.  No informacionalismo, a fonte de produtividade vem da 

tecnologia de geração de conhecimentos, que otimiza o processamento da informação e da 

comunicação, e gera mais conhecimentos para produzir mais tecnologia de geração de 

conhecimentos, fechando um círculo virtuoso. Segundo o autor, cada modo de 

desenvolvimento tem um princípio básico: enquanto o industrialismo é voltado para o 

desenvolvimento econômico e a maximização da produção, “o informacionalismo visa ao 

desenvolvimento tecnológico, ou seja, a acumulação de conhecimentos e maiores níveis de 

complexidade do processamento da informação” (CASTELLS, 1999, p. 54), isto é, a 

informação e os conhecimentos continuam sendo aplicados no desenvolvimento das 

tecnologias, mas essas agora são criadas para agir sobre a informação, não apenas sobre a 

produção. Como a informação é parte integrante de toda atividade humana, todo o conjunto 

de relações e estruturas sociais e econômicas acabam sendo afetadas e moldadas pelas 

tecnologias que agem sobre ela. 
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Para Castells (1999), o surgimento de redes de tecnologias digitais propiciou a 

formação de redes de empresas com diversas configurações em âmbito nacional e global. Elas 

podem ser flexíveis e adaptáveis graças à sua capacidade de descentralizar a sua performance 

ao longo de uma rede de componentes autônomos. Ao mesmo tempo, se mantêm capazes de 

coordenar toda essa atividade descentralizada com a possibilidade de tomar decisões 

conjuntas. O autor destaca as redes de empresas como evolução das formas organizacionais 

que se concretizam como a principal tendência global. 

Castells (1999) ainda destaca, dentro do informacionalismo, a transição da 

produção em massa para a produção flexível, os novos métodos de gestão da produção e a 

transformação do modelo de empresa de burocracia vertical para horizontal como evoluções 

nas organizações que se apresentam também como tendências globais. 

Considerando que a competitividade das empresas e dos países aos quais estão 

associadas dependem dos seus sistemas de informação e conhecimento, bem como dos 

métodos de gestão, Castells (1999) defende que é possível na economia informacional 

identificar uma matriz comum de formas de organização nos processos produtivos, de 

consumo e de distribuição. 
 

Quando os sistemas interagem em escala global, as formas organizacionais se 
difundem, fazem empréstimos mútuos e criam uma mistura correspondente a 
padrões de produção e concorrência muito comuns, adaptando-se simultaneamente 
aos ambientes sociais específicos em que operam (CASTELLS, 1999, p.233). 

 

A visão de Drucker (1999a, 1999b) em relação às organizações não destoa em 

relação a Castells. O autor menciona o surgimento de uma nova “sociedade das organizações” 

e chama atenção para o papel crucial das organizações como agentes de transformação social 

e econômica, ressaltando as tensões sociais2 que elas geram. 

Drucker (1999b), ao se referir à sociedade atual, salienta que o conhecimento é o 

principal recurso para os indivíduos e para a economia em geral. Segundo o autor, ele é 

essencial para se obter terra, mão-de-obra e capital – os tradicionais fatores de produção dos 

economistas, desde que seja especializado. 
 

Ao mesmo tempo, o conhecimento especializado por si só não produz nada. Ele se 
torna produtivo somente quando está integrado a uma tarefa. E é por isso que a 

                                                
2 Drucker (1999a, p.58) ressalta como preocupações centrais: “a tensão criada pela necessidade de estabilidade 
da comunidade e pela necessidade de desestabilização da organização; o relacionamento entre indivíduo e 
organização e as responsabilidades de um perante o outro; a tensão que surge a partir da necessidade de 
autonomia da organização e da aposta da sociedade no bem comum; a crescente demanda por organizações 
socialmente responsáveis; a tensão entre pessoas com conhecimentos especializados e a necessidade da 
organização para que estes especialistas trabalhem em equipe”. 
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sociedade do conhecimento também é uma sociedade de organizações: a finalidade 
e a função de cada organização, empresarial ou não, são a integração de 
conhecimentos especializados numa tarefa comum (DRUCKER, 1999b, p. 57). 

 

Dessa maneira, a função das organizações é tornar produtivos os conhecimentos, 

considerando que, quanto mais especializados, mais eficazes eles são. Portanto, a função da 

organização é exatamente unificá-los na consecução de sua tarefa, na concepção dos 

processos, produtos e do próprio trabalho, bem como na geração de mais conhecimento 

(DRUCKER, 1999a). 

Assim, segundo Drucker (1999a), em todos os países desenvolvidos a sociedade 

transformou-se em uma “sociedade de organizações”, na qual todas ou quase todas as tarefas 

são feitas por uma organização, concebida intencionalmente e sempre especializada. Basta 

observar o que têm feito as empresas e os sindicatos; as Forças Armadas e os hospitais; as 

escolas e as universidades; uma série de serviços comunitários – alguns deles repartições 

públicas e as instituições sem fins lucrativos do “setor social”. Isso sem contar outras 

organizações como orquestras sinfônicas, museus e fundações, associações comerciais e 

órgãos de defesa do consumidor, associações de bairros e municípios. Drucker (1999b) 

ressalta ainda que as organizações deverão concentrar-se cada vez mais em suas atividades 

nucleares. Para as atividades restantes elas irão trabalhar com outras organizações em uma 

grande rede de alianças e parcerias. 

 

 

1.2. O que são as organizações 

 

 

Hampton (1992, p. 8) define objetivamente a organização como “uma combinação 

intencional de pessoas e de tecnologia para atingir um determinado objetivo”. Uma empresa é 

uma organização, assim como é uma divisão, um departamento ou seção dentro de uma 

organização maior. Para o autor a organização tem três componentes básicos: pessoas, tarefas 

e administração. 

Ronchi; Carvalho (2005, p. 3) acrescentam que: 

 
[...] as organizações não podem existir sem que haja interesses, coalizões e 
interações entre funcionários, clientes, acionistas, fornecedores, concorrentes e, 
estando presentes das mais diversas formas e por todas as partes é possível localizá-
las. Tem características comuns, pois são entidades sociais, todas buscando alcançar 
seus objetivos de forma estruturada, coordenada, planejada, integrada e interpretada.  
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Para tanto, as organizações são formadas por uma integração de diferentes 

recursos (CHIAVENATO, 2005). Elas são dotadas de recursos materiais – como edifícios, 

instalações, equipamentos e matérias-primas, sujeitos a degradação, perdas e depreciação. 

Também dispõem de recursos financeiros - capital, financiamentos, empréstimos e 

investimentos, que podem oscilar conforme a inflação e o mercado de capitais. Ambos os 

recursos, material e financeiro, são avaliados quantitativamente e correspondem aos ativos 

tangíveis da organização. O terceiro recurso que compõe as organizações são as pessoas, que 

até pouco tempo eram referidas como recursos humanos. Atualmente as pessoas são descritas 

na categoria de parceiros da organização e nessa condição estão os empregados, investidores, 

proprietários, fornecedores e clientes. Da combinação e administração desses três recursos 

resultam o sucesso ou o fracasso de uma organização. 

Segundo Chiavenato (2005), as organizações3 podem ser lucrativas ou não-

lucrativas e têm o propósito de produzir um bem ou serviço que seja útil para a sociedade. No 

entanto, contraditoriamente, muitas organizações acabaram orientando-se exclusivamente 

para os seus próprios interesses, notadamente políticos ou econômicos. Isso acabou afastando-

as de suas outras responsabilidades. 

Para Drucker (1999a) existe um limite à ação das organizações não constituídas 

para governar: como instituições sociais, elas não têm legitimidade nem competência em 

política. As organizações não devem estar preocupadas em obter poder político, uma vez que 

são dotadas de grande poder social, presente na natureza de sua tarefa. O autor lembra de 

episódios desastrosos de organizações, como as forças armadas e os sindicatos, que ao 

ascenderem ao poder político perderam o sentido de suas tarefas, ficando internamente 

destruídas e desacreditadas na sociedade. Com relação ao desempenho econômico, Drucker 

(1999b) defende que, mais que um interesse, é a primeira responsabilidade de uma 

organização com ou sem fins lucrativos. Uma fábrica que não dá lucro pelo menos igual ao 

seu custo de capital é irresponsável e desperdiça recursos da sociedade, assim como uma 

organização sem fins lucrativos que não controla bem seu orçamento. O desempenho 

econômico não pode ser a única responsabilidade das organizações, mas deve servir como 

base para que elas possam cumprir suas responsabilidades sociais, relacionadas ao impacto 

sobre os funcionários, o meio ambiente, seus clientes e outros com quem se relacionar. 

                                                
3 As organizações constituídas legalmente como atividade econômica para a produção ou circulação de bens ou 
serviços, com vista a obtenção de lucros, são também chamadas de empresas. Portanto, em algumas situações do 
texto, para tornar a leitura mais fácil, a palavra “empresa” será utilizada para se referir às organizações com essas 
características. 
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Nas últimas duas décadas, o conceito de responsabilidade social das empresas 

difundiu-se bastante como compromisso de adotarem políticas e assumirem decisões e ações 

que beneficiem a sociedade. Mas Drucker (1999b) alerta que boas intenções nem sempre são 

socialmente responsáveis e por isso as organizações não podem desviar-se de sua tarefa e 

missão principais, assumindo responsabilidades em áreas nas quais não têm competência. 

Compreendendo como as organizações se estruturam para atingir seus objetivos, 

Mintzberg (2003, p. 12) explica que “a estrutura de uma organização pode ser definida 

simplesmente como a soma total das maneiras pelas quais o trabalho é dividido em tarefas 

distintas e, depois, como a coordenação é realizada”. As organizações são estruturadas para 

agregar e dirigir os sistemas de fluxos de informações, materiais e pessoas, bem como definir 

os inter-relacionamentos das diferentes partes que a compõem. 

Mintzberg (2003), em seu modelo de configuração da organização, estabelece 

cinco partes básicas para sua estrutura: núcleo operacional, cúpula estratégica, linha 

intermediária, tecnoestrutura, assessoria de apoio. Esse entendimento abrange e sintetiza os 

diversos desenhos existentes de estruturas organizacionais. A Figura 2 mostra o logotipo 

idealizado pelo autor contendo os grupos típicos das partes da organização. 

 

           
FIGURA 2 - As cinco partes básicas da organização 
Fonte: MINTZBERG, 2003, p. 19. 
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“O núcleo operacional da organização envolve os membros – os operadores – que 

executam o trabalho básico diretamente relacionado à fabricação dos produtos e à prestação 

dos serviços” (MINTZBERG, 2003, p. 23). Normalmente a organização necessita pouco mais 

do que um núcleo operacional, uma vez que são poucas as empresas dedicadas à produção tão 

diversa de produtos. 

A cúpula estratégica tem a função de assegurar que a organização cumpra sua 

missão de modo eficaz e atenda às necessidades dos que controlam ou detêm poder sobre ela 

(como seus proprietários, investidores, órgãos governamentais, sindicatos de empregados, 

grupos de pressão), explica Mintzberg (2003). Nas grandes empresas, comumente a cúpula 

estratégica é composta pelo presidente, o conselho administrativo, os executivos e os gerentes 

seniores. 

A linha intermediária é composta pela cadeia de gerentes intermediários que 

possui autoridade formal direta sobre os produtores, conectando-os com a cúpula estratégica. 

A maioria de tais cadeias é escalar, formando uma linha única e hierárquica que une o topo à 

base da organização, composta por três partes: cúpula estratégica, linha intermediária e núcleo 

operacional. 

A quarta parte da estrutura da organização é a tecnoestrutura, formada por 

analistas de controle que efetivam certas formas de padronização da organização. Eles estão 

posicionados fora da estrutura hierárquica formal que compreende o trabalho dos operadores e 

gerentes, responsáveis pela execução da tarefa da organização. Essa parte da organização 

refere-se às áreas de treinamento de pessoal, planejamento estratégico, controller e processos 

operacionais, destinadas a melhorar o desempenho e a qualidade da tarefa. 

Mintzberg (2003) explica que a assessoria de apoio representa a quinta parte da 

estrutura organizacional e pode ser composta por numerosas unidades, todas especializadas, 

criadas para dar suporte à organização fora de seu fluxo operacional. Correspondem a esses 

serviços as consultorias jurídicas, relações públicas, pesquisa e desenvolvimento e estruturas 

de apoio para funcionários, como refeitórios, espaços de lazer, centros de atendimento médico 

e odontológico. Muitas dessas unidades de apoio são auto-suficientes, funcionam como 

pequenas organizações e podem estar relacionadas a vários níveis da hierarquia. 

Por fim, Hampton (1992) salienta que, quando se monta a estrutura de uma 

organização, são definidos equipamentos e fluxos de trabalho, designadas responsabilidades, 

criados padrões de interação, atividade e sentimento. Porém, os padrões criados tendem a 

fazer surgir outras interações, atividades e sentimentos que não foram planejados. Sendo 
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assim, as organizações se constituem como instituições sociais que escrevem a sua história e 

desenvolvem sua própria cultura. 

Com relação ao desenvolvimento dessa cultura, Robbins (2005) explica que ela 

não surge do nada e, uma vez estabelecida, raramente se desfaz. Salienta que a cultura de uma 

organização se consolida a partir do momento em que os costumes, as tradições e a maneira 

usual de se fazer as coisas alcançam um determinado grau de sucesso. Conforme Ronchi; 

Carvalho (2005), termos como costumes, valores, crenças, modo de agir e perceber os 

acontecimentos são comuns nas definições de cultura organizacional. 

Para Schein (1992, p.12): 

 
A cultura organizacional é o modelo de pressupostos básicos que um grupo 
inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender a lidar com os problemas de 
adaptação externa e de integração interna. Uma vez que os pressupostos 
funcionaram bem o suficiente para serem considerados válidos, são ensinados aos 
demais membros como maneira correta de perceber, pensar e sentir, em relação a 
esses problemas. 

 

Schein (1992) considera como conteúdos da cultura organizacional questões 

relativas à sobrevivência externa, à integração interna e às crenças profundas. Assim, a 

missão, a estratégia, os objetivos, a estrutura, os sistemas e processos, inclusive os de 

avaliação, são colocados como conteúdos culturais de uma organização. Também o são a 

linguagem, conceitos comuns, identidade dos grupos, natureza da autoridade e dos 

relacionamentos. Em relação às crenças, Schein (1992) cita questões profundas que interferem 

na cultura organizacional, como a natureza dos relacionamentos humanos, do tempo e espaço, 

da realidade e dos relacionamentos entre o homem e o ambiente. 

Nesse enfoque, a cultura organizacional não parece tão fácil de ser manipulada. 

Representa um modelo dinâmico que contempla, além do ambiente interno, também o externo 

no qual a organização está inserida, colocando como objetos de investigação a estratégia de 

negócio, sua missão ou razão de ser, seus desafios, o ambiente competitivo em que atua, o 

qual inclui clientes, concorrentes, fornecedores, acionistas e demais atores. 

Em contrapartida, Kilmann (1985) enfatiza que a cultura de uma organização 

desenvolve-se em reação à missão da organização, ao seu ambiente e ao que é exigido na 

obtenção de êxito, com qualidade, eficiência, confiabilidade do produto, serviço prestado ao 

cliente, inovação, trabalho árduo e lealdade. A partir do esforço dos funcionários para colocar 

a companhia em funcionamento, a cultura reflete a ambição e a imaginação de todos. A 

cultura da organização ganha forma de acordo com o sistema de recompensas e a rigorosa 
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documentação das regras que governam o trabalho, indicando que o comportamento e as 

atitudes são importantes na conquista do êxito. 

Kilmann (1985) acredita que a direção de uma organização seja capaz de forjar 

uma cultura dominante própria, formalizando regras e recompensas a partir da sua missão e 

do seu ambiente interno. Essa visão do autor coloca a cultura organizacional como algo que 

pode ser moldado, conduzido, controlado e mudado pela organização. 

Para Freitas (1991), essas abordagens representam duas visões existentes sobre a 

cultura organizacional: primeiro como uma superestrutura que determina todos os demais 

componentes, englobando-os e sintetizando-os e outra como um subsistema que se liga à 

estrutura, à estratégia, aos sistemas técnicos e políticos. 

Concordo com Paschini (2006) quando ressalta que essas duas visões não são 

necessariamente excludentes, mas complementares. Reforçam a existência de uma relação 

dialética e em constante desenvolvimento entre a cultura e a estratégia/estrutura 

organizacional, na qual cada uma afeta e é afetada pela outra. Mesmo porque, conforme 

Freitas (1991), reconhecer que as organizações têm culturas imutáveis, implicaria reconhecer 

que seus administradores se defrontam com algo interno totalmente fora do controle. Mais 

que isso, seria assumir o sucesso de uma organização como dependente de um fator 

imprevisível, totalmente oposto ao que prescrevem as funções da administração, que é 

aumentar a previsibilidade do sistema que ela comanda. 

Chiavenato (2005) é outro autor que não separa cultura da estratégia e estrutura 

organizacionais, apontando que a cultura de uma organização é composta por aspectos 

formais e abertos, informais e ocultos. Os aspectos formais são componentes visíveis e 

publicamente observáveis orientados para as tarefas da empresa, representados pela estrutura 

organizacional, objetivos organizacionais e estratégias, tecnologia e práticas organizacionais, 

prédios e instalações, dentre outros. Os aspectos informais são componentes invisíveis, 

afetivos e emocionais, orientados para os sistemas sociais e psicológicos da organização. 

Estão reproduzidos pelos padrões de influenciação e de poder, sentimentos e normas dos 

grupos, pelos valores e expectativas, pelas percepções e pela atitude das pessoas. 

Assim, segundo Morgan (1996), a estrutura organizacional, as regras, as políticas, 

os objetivos, a missão, as descrições de cargos e os procedimentos operacionais padronizados 

encontrados em uma organização, embora vistos como características mais objetivas, são 

artefatos culturais porque atuam como pontos primários de referência sobre o modo de as 

pessoas pensarem e darem sentido aos contextos ambientais interno e externo nos quais 

trabalham. 
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Podemos afirmar, então, que compreender uma organização significa 

compreender também suas estratégias, e que essas não podem ser reduzidas a um 

entendimento apenas instrumental ou com um fim em si mesmas. As estratégias 

organizacionais significam muito mais que a simples adoção de tecnologias ou ações frente ao 

ambiente competitivo, por exemplo. As estratégias são um componente importante da cultura 

de uma organização. 

 

 

1.3. As estratégias nas organizações: definições, formulação e identificação 

 

  

O termo estratégia vem sendo utilizado de várias maneiras por diversos segmentos 

da sociedade. Mesmo que aparentemente tenha apenas um sentido, é comum se ver o termo 

empregado em relação às tarefas de organizações governamentais, diplomáticas, militares, 

esportivas ou de negócios. 

Considerando que o sentido de estratégia pode ter diversos fins e apresentar-se em 

diferentes formas e ambientes, Minstzberg (2001c) não define estratégia com um conceito 

único e acabado. Assim, tentando representar as várias abordagens existentes na sociedade, 

nas organizações e na academia, o autor organiza e apresenta a estratégia em cinco definições: 

• A estratégia vista como um plano, quando é concebida como um curso 

intencional de ação, um conjunto de diretrizes para lidar com uma situação; 

• A estratégia vista como um pretexto, que significa apenas uma manobra com a 

finalidade de enganar o rival em uma situação competitiva ou de negociação; 

• A estratégia vista como um padrão de comportamento – especificamente uma 

corrente de ações que caracterizam determinado comportamento 

organizacional, de modo intencional ou não, através de uma série de decisões 

que definem o caráter geral da organização; 

• A estratégia vista como uma posição, expressando como a organização está 

estabelecida no ambiente externo, isto é, sua participação no mercado ou a 

imagem dos seus produtos na cabeça do consumidor e concorrentes; 

• A estratégia vista como uma perspectiva, quando representa uma maneira de 

perceber o mundo e não apenas alcançar uma determinada posição. Trata-se da 

definição de uma ideologia ou crenças que conduzem a maneira de a 

organização fazer as coisas. 
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Observa-se que nas definições como plano e padrão exalta-se o ambiente interno 

da organização como locus da formulação da estratégia, ao passo que, nas definições como 

posição e perspectiva, se chama atenção para a relação da organização com o ambiente 

externo. Por outro lado, as definições de estratégia como plano e posição estimulam a 

visualizar a organização como protagonista do processo estratégico, ao passo que as 

definições como padrão e perspectiva chamam a atenção para as pessoas, nos seus 

comportamentos, valores e percepção do mundo. Cada definição adiciona elementos 

importantes ao conceito de estratégia: como plano, admite a concepção de intenção e enfatiza 

o papel de liderança consciente - a estratégia ensinada; como pretexto, direciona para a 

competição direta, colocando em cena o dinamismo das manobras e estratagemas; como 

padrão, focaliza sobre a ação realizada (comportamento) e introduz a noção de que a 

estratégia pode emergir - a estratégia aprendida; como posição, incorpora o contexto 

ambiental, instigando a observar questões de competição e cooperação empresarial; como 

perspectiva, é colocada a idéia de conceito compartilhado, estimulando a compreensão de 

como as intenções se difundem e as ações se tornam coletivas e consistentes. 

Mintzberg (2001c) ressalta a necessidade dessa mobilidade na definição e 

acrescenta: 

 
Conquanto existam vários relacionamentos entre as várias definições, nenhum 
relacionamento isolado nem qualquer definição única, no que diz respeito ao 
assunto, assume procedência sobre os demais. De algumas maneiras, essas 
definições competem (no sentido de revezar entre si) mas, talvez de maneira mais 
importante, elas se complementam. Nem todos os planos se tornam padrões e 
tampouco nem todos os padrões que se desenvolvem são planejados; algumas 
tramas são menos que posições, enquanto outras estratégias são mais que posições, 
contudo são menos que perspectivas. Cada definição acrescenta elementos 
importantes à nossa compreensão de estratégia (MINTZBERG, 2001c, p.31). 

 

Mintzberg (2001c) completa afirmando que: 

 
Desse modo, a estratégia não é apenas uma idéia de como lidar com um inimigo em 
um ambiente de concorrência ou de mercado, como é tratado em grande parte da 
literatura e em seu uso popular. Isso também nos leva às questões mais 
fundamentais sobre organizações como instrumentos para percepção coletiva e ação 
(MINTZBERG, 2001c, p. 32). 

 

Entendo que essa visão de Mintzberg (2001c) é bastante oportuna, porque 

demonstra ser virtualmente impossível compreender de forma completa o fenômeno da 

formulação estratégica. O pensamento estratégico pode, assim, ser compreendido por partes e 

possibilitar interpretações diferentes considerando-se a análise individual ou coletiva dessas 
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partes. Cada definição tem uma perspectiva única e destaca um aspecto importante do 

processo de formulação estratégica e compreendê-la confrontando esses pontos de vista pode 

ser bastante revelador. Além disso, essas definições de estratégia abrangem uma série de 

situações práticas importantes e identificáveis no cotidiano organizacional, uma vez que 

reflete perspectivas de planejamento, desenvolvimento, comportamento e desempenho 

organizacional. 

Apesar de as definições de estratégia serem complexas e por vezes paradoxais, 

Mintzberg; Ahlstrand; Lampel (2000) citam aspectos cruciais de concordância: as estratégias 

sempre dizem respeito tanto à organização como ao ambiente, o que significa dizer que a 

organização faz uso delas, sobretudo, para lidar com as mudanças nos ambientes interno e 

externo. Mas as estratégias não são puramente deliberadas, pois existem aquelas cujo padrão 

realizado não era expressamente pretendido, mas que se tornaram consistentes com o tempo e 

a adequação dos resultados. De qualquer maneira, deliberadas ou não, elas envolvem questões 

de conteúdo e de processo, pois partem de um conceito de o que deve ser feito para o modo de 

fazê-lo. Nesse sentido, o trabalho conceitual e a liderança exercida pelos líderes são 

considerados essenciais. Independentes da definição, as estratégias se apresentam em 

diferentes níveis: empresarial, de negócios e funcional. Esses níveis representam o mapa de 

como as estratégias são encontradas e implementadas dentro de uma estrutura organizacional. 

Mintzberg (2001b) explica que o desenvolvimento de uma ideologia 

organizacional se inicia quando um grupo de indivíduos se junta em torno de um líder e 

fundam uma organização ou revigoram uma já existente. Ao sentimento e à motivação desse 

grupo para se criar algo dá-se o sentido de missão. A partir daí, a ideologia da organização se 

desenvolve com o tempo através do compartilhamento das crenças e dos valores que validam 

essa missão. Num terceiro estágio, a ideologia é reforçada quando novos membros entram 

para a organização e se identificam com o sistema. A identificação dos novos membros pode 

ocorrer quando eles se identificam naturalmente com as crenças; quando se encaixam nelas; 

quando são socializados ou doutrinados ou quando simplesmente for conveniente a eles, seja 

pelo gosto ao trabalho, remuneração e progresso profissional ou pelo grupo social ao qual 

passam a pertencer. 

Algum grau de ideologia é encontrado praticamente em toda organização, mas 

pode variar consideravelmente. Na ausência de formas naturais de identificação por parte de 

seus membros, as organizações podem optar por alguma das maneiras descritas anteriormente 

para se criar essa identificação, seja atraindo novos membros, escolhendo-os através de um 

processo seletivo ou treinando-os e oferecendo benefícios. Quaisquer que sejam as formas de 
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identificação com seus membros, geralmente as organizações tratam de comunicar bem sua 

ideologia, através de declarações formais de missão, objetivos, crenças e valores 

(MINTZBERG, 2001b). 

Mintzberg (2001b) ressalta que a visão empresarial refere-se ao desenvolvimento 

e comunicação clara dos propósitos corporativos a toda a organização, tornando 

compreensíveis e significativos os objetivos organizacionais, a importância da continuidade 

desses propósitos e a consistência de aplicação que assegura uniformidade em toda a 

organização. 

Chiavenatto (2005) enfatiza que a missão representa a razão de ser de uma 

organização, a finalidade para a qual foi criada e desenvolvida, definindo o negócio da 

organização. A visão significa o futuro que se pretende para uma organização e representa 

uma imagem do que se pretende para ela. A visão desencadeia a definição dos objetivos 

organizacionais, que são um estado futuro desejado que se tenta tornar realidade. 

Certo et al. (2005) concordam que a missão organizacional é uma declaração da 

razão de ser de uma organização e acrescentam que geralmente apresenta informações como 

os tipos de produto e serviços que a empresa oferece, quem são seus clientes e que valores 

importantes possui.  Para os autores, estabelecer e documentar a missão organizacional é 

importante porque ajuda a concentrar os esforços em uma direção comum e a evitar que a 

organização persiga propósitos conflitantes. Serve como referência para a alocação de 

recursos organizacionais e estabelece áreas amplas de responsabilidades por tarefa na 

organização. A missão ainda funciona como base para o desenvolvimento de objetivos 

organizacionais que fundamentam o planejamento, as tomadas de decisão, a motivação e o 

controle na organização. 

Drucker (1999b) justifica a importância de uma missão clara, afirmando que as 

organizações modernas são compostas por especialistas de várias áreas de conhecimento que 

tendem a seguir apenas sua própria especialidade, caso a organização não seja explícita e 

determinada em sua tarefa. Segundo o autor, em vez de aplicar os conhecimentos 

especializados à tarefa comum, cada membro irá definir os “resultados” em termos de sua 

própria especialidade. Dessa maneira, somente uma missão focalizada e comum pode manter 

a organização unida e capaz de atingir satisfatoriamente seus propósitos. Além disso, cada 

organização tem um sistema de valores determinado por sua tarefa. O desempenho da 

organização é influenciado pela crença de seus colaboradores em relação à importância da 

tarefa da organização como contribuição para a sociedade e comunidade. 

Portanto, acredito nas palavras de Wright; Kroll; Parnel (2007, p.97): 
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um sentido agudo de propósito é necessário ao estabelecimento de objetivos, porque 
é difícil saber para onde se está indo se não se sabe primeiro quem se é. As empresas 
com um sentido definido de sua missão são capazes de determinar quais atividades 
se encaixam em sua orientação estratégica e quais não. 

 

A missão organizacional pode compreender amplitudes estratégicas diferentes, 

seja o nível empresarial ou de negócios. “A missão de uma empresa, no nível empresarial, é 

formulada em termos bastante genéricos” quando se refere a uma empresa que explora mais 

de um tipo de negócio (WRIGHT; KROLL; PARNEL, 2007, p.93).  Cito a Sony Corporation 

como exemplo de empresa que possui vários negócios e que tem a seguinte missão 

empresarial declarada: “Nossa missão é tornar-nos líder global como provedor em rede de 

produtos eletrônicos, entretenimento e serviço” 4. 

Certamente essa declaração genérica cobre o grande número de atividades 

exercidas pela Sony, correspondente à fabricação de produtos eletrônicos de consumo, 

negócios relacionados à indústria de entretenimento como jogos eletrônicos, estúdios de 

cinema, canais de TV e gravadoras de música, além de serviços financeiros. Verifica-se uma 

intenção de abrangência na declaração de missão da Sony, que incorpora todas as atividades 

da empresa e indica essencialmente em quê a organização pretende atuar e como pretende 

fazê-lo. 

No nível de unidade de negócio, a missão se torna mais restrita em alcance e mais 

claramente definida (WRIGHT; KROLL; PARNEL, 2007). A missão deve ligar 

estrategicamente a unidade de negócio ao nível corporativo de alguma maneira, por exemplo, 

fortalecendo a marca em segmentos de negócio ainda inexplorados ou pouco explorados. A 

unidade de negócio Sony Ericsson Móbile Communications, uma joint venture5 entre a Sony e 

a Ericsson que fabrica telefones celulares, tem uma declaração de missão que ilustra essa 

teoria: 

 
Nossa missão é tornar-nos a marca de entretenimento de comunicação.  Nós 
inspiramos as pessoas a fazer mais do que simplesmente comunicar.  Tornamos 
possível a cada um criar e participar de experiências de entretenimento. 
Experiências que desconhecem as fronteiras entre comunicação e entretenimento.6 

 

                                                
4 Disponível em: http://www.sony.net/SonyInfo/IR/info/strategy/message.html#module10. Acesso em: 
23/03/2010. 
5 Joint venture é uma parceria entre duas empresas que desejam investir em negócios de interesse mútuo e 
podem envolver organizações de diferentes países (CERTO et al., 2005). 
6 Disponível em: http://www.sonyericsson.com/cws/corporate/company/aboutus/mission. Acesso em: 
23/03/2010 
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As missões em ambos os níveis estratégicos podem mudar ao longo do tempo, 

quando as hipóteses sobre as quais a organização foi construída não mais se encaixarem na 

realidade (DRUCKER, 1999b). “Em muitos casos, a mudança é lenta e gradual, mas em 

outros acontece muito rapidamente” (WRIGHT; KROLL; PARNEL, 2007, p.94). Isso se 

torna mais evidente quando são caracterizados os níveis em que as estratégias organizacionais 

se estabelecem, como veremos a seguir. 

A estratégia no nível empresarial corresponde à estratégia formulada para toda a 

organização pela alta administração ou cúpula estratégica, indicando essencialmente em qual 

setor ou setores deve operar (WRIGHT; KROLL; PARNEL, 2007) para alcançar os objetivos 

gerais da empresa (CERTO et al., 2005). Ou seja: “define a escala de negócios em que a 

empresa deve se envolver, o tipo de organização econômica e humana que pretende ser e a 

natureza da contribuição econômica e não econômica que pretende proporcionar a seus 

acionistas, funcionários e comunidades” (ANDREWS, 2001, p. 58). 

Dessa maneira, segundo Wright; Kroll; Parnel (2007), a alta administração de 

uma empresa pode optar por explorar um único negócio, vários negócios relacionados ou 

vários negócios não relacionados. É nesse nível estratégico que se tomam decisões de grande 

abrangência, como fusões e alianças estratégicas entre organizações, por exemplo. 

As fusões e alianças são estratégias cada vez mais comuns no mundo corporativo 

globalizado e altamente competitivo. A fusão ocorre quando duas ou mais empresas 

combinam-se em apenas uma, através de permuta de ações realizadas para partilhar ou 

transferir recursos e ganhar força competitiva superior à situação anterior. Já as alianças 

estratégicas são parcerias em que duas ou mais empresas realizam um projeto específico ou 

cooperam em determinada área de negócio por motivos políticos, econômicos ou 

tecnológicos. As empresas podem partilhar custos, riscos e benefícios de explorar e arriscar 

novas oportunidades de negócio. Esses arranjos incluem joint ventures, acordos de 

franquia/licenciamento, troca de tecnologias, terceirização de serviços, P&D (pesquisa e 

desenvolvimento) conjuntos, operações conjuntas, acordos de marketing e consórcio. As 

alianças podem ser temporárias quando se referem a projetos, desfazendo-se após o término 

deles, ou em longo prazo quando se trata de programas mais duradouros com resultados em 

longo prazo (WRIGHT; KROLL; PARNEL, 2007). 

A terceirização estratégica, como chamam Mintzberg; Ahlstrand; Lampel (2000), 

é atualmente uma forma bastante utilizada de aliança estratégica. Diz respeito a acordos com 

empresas terceiras, variando em profundidade e amplitude, para realizar tarefas que poderiam 

ser realizadas internamente em uma organização. Essas empresas terceirizadas normalmente 
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possuem vantagens em relação às organizações que requerem seus serviços, seja pela maior 

escala de produção, estrutura de custos inferior ou incentivos mais fortes ao desempenho. As 

organizações terceirizam alguma tarefa sempre quando carecem de competência essencial. 

Para Drucker (1999a), a terceirização é uma tendência que deve crescer nas 

organizações, uma vez que essas necessitam concentrar-se em apenas uma tarefa para 

aumentar sua capacidade de desempenho, melhorando a qualidade e diminuindo custos. 

Segundo o autor, os trabalhos que não levam os trabalhadores a promoções à alta 

administração e não se encaixam no sistema de valores da organização devem ser 

terceirizados. Isso se aplica particularmente a trabalhos de apoio, como de manutenção, e a 

grande parte do trabalho rotineiro de escritório. O autor chama atenção para o benefício da 

terceirização de serviços aos próprios trabalhadores, uma vez que esses podem trabalhar em 

uma empresa na qual o ofício é valorizado e gera resultados visíveis, proporcionando 

oportunidades de crescimento profissional. 

Segundo Quinn; Hilmer (2001), a terceirização estratégica vem muitas vezes 

associada com outra estratégia da organização, que focaliza as essências competitivas para 

conferir superioridade em relação à concorrência e proporcionar valor singular para os 

clientes. Dessa maneira, por exemplo, uma organização pode concentrar-se na pré-produção 

(pesquisa e desenvolvimento de produtos) e nas atividades de pós-produção (promoção, 

distribuição e vendas), deixando a produção para uma empresa terceirizada. Com isso, as 

organizações podem realizar somente trabalhos focalizados em suas missões, diretamente 

relacionados aos seus resultados. São trabalhos que as organizações tendem a reconhecer, 

valorizar e recompensar de forma mais satisfatória e tudo o mais que não diz respeito à 

essência do negócio pode ser contratado de terceiros. 

 A estratégia no nível de negócios envolve os níveis de divisão ou unidade de uma 

organização. Significa dizer que, quando a organização explora mais de um negócio, eles 

podem estar divididos em unidades independentes ou representarem uma divisão dentro dela 

(CERTO et al., 2005). 

Cada unidade de negócio adota sua própria estratégia, que deve ser consistente 

com a estratégia da empresa no nível empresarial. Como cada unidade de negócio em relação 

às outras atende a um mercado diferente e concorre com empresas diferentes, ela deve operar 

com missão, objetivos gerais e estratégia próprios. Da mesma maneira, quando uma empresa 

opera em apenas um setor, como no caso de uma companhia de táxi aéreo, considera-se que 

ela também é uma unidade de negócio. Em uma empresa assim, a estratégia de nível 

empresarial e a de nível da unidade de negócio são a mesma (WRIGHT; KROLL; PARNEL, 
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2007) e, portanto, há uma única declaração de missão. Assim, a estratégia de negócio é 

decidida pela alta administração e define como desenvolver e competir no negócio ou 

negócios que compõem a empresa e como alocar recursos entre eles (CERTO et al., 2005).  

Para definir o negócio da organização, Drucker (1999b) faz uso do que ele chama 

de “teoria do negócio”. As organizações são definidas por hipóteses que moldam o seu 

comportamento, ditam suas decisões sobre o que fazer e estabelecem o que são considerados 

resultados significativos. Essa combinação de hipóteses diz respeito ao motivo pelo qual uma 

organização deve existir e é o que Drucker (1999b) chama de teoria de negócio, seja ou não 

uma empresa com fins lucrativos. 

Drucker (1999b) explica que uma teoria do negócio é composta por três conjuntos 

de hipóteses que precisam se encaixar. Primeiro, existem questões referentes ao ambiente da 

organização: a sociedade e sua estrutura, o mercado, os clientes e a tecnologia. Essas 

hipóteses definem aquilo que uma organização irá fazer. O segundo conjunto de hipóteses diz 

respeito à missão específica da organização, que define em última análise o que a organização 

considera resultados significativos e mostra como ela quer fazer diferença na economia e na 

sociedade em geral. Terceiro, existem hipóteses a respeito das competências essenciais 

necessárias à realização da missão, que definem como a organização pode desempenhar com 

distinção sua tarefa. 

As competências essenciais, segundo Wright; Kroll; Parnel (2007), se constituem 

como as maiores forças da organização em termos de recursos humanos, organizacionais e 

físicos, que podem incluir excelência em operações, marketing eficaz, tecnologia superior, 

pesquisa e desenvolvimento (P&D) de ponta e profissionais altamente especializados. 

Já no nível funcional, a estratégia envolve os especialistas em áreas de atuação 

distintas da organização que, juntos, descrevem as tarefas específicas que devem ser 

executadas para a implementação da estratégia de negócio. As estratégias de cada área 

funcional devem ser consistentes com a estratégia do negócio do mesmo modo que as 

estratégias de negócio devem se encaixar nas estratégias empresariais (CERTO et al., 2005). 

Segundo Oliveira, D. (1991), embora possam variar de organização para 

organização, as estratégias funcionais mais utilizadas são classificadas em marketing, recursos 

humanos, financeiras, produção/operação. O autor destaca que muitas vezes essas áreas se 

apresentam como setores estruturados dentro das organizações. Certo et al. (2005) 

acrescentam a área de pesquisa e desenvolvimento (P&D) como outra estratégia funcional 

comum nas organizações. 



 

 

34 
 

 

Dentro das estratégias funcionais, conforme Kotler; Armstrong (1993), o 

marketing é definido como o processo social e gerencial através do qual indivíduos e grupos 

obtêm aquilo de que necessitam e desejam por meio da criação e troca de produtos e valores. 

Certo et al. (2005) explicam que as estratégias de marketing de uma organização respondem 

pela definição dos mercados apropriados para as ofertas da empresa e pelo desenvolvimento 

do mix de marketing efetivo, que inclui quatro elementos estratégicos: produto, preço, 

distribuição e promoção. 

Conforme Certo et al. (2005), a lógica que escolhe os mercados a serem atingidos 

é bastante simples. Baseia-se na idéia de que muitos produtos e serviços não atraem todos os 

consumidores. Os objetivos de aquisição, o conhecimento sobre os produtos, o envolvimento 

e comportamento na compra são aspectos que podem variar bastante entre os consumidores. 

Por esse motivo, segmentar o mercado configura-se como um dos pontos de partida para as 

estratégias de marketing. “A segmentação de mercado é o processo de dividi-lo em grupos de 

consumidores similares e selecionar o(s) grupo(s) mais adequado(s) para o atendimento da 

organização” (CERTO et al., 2005, p. 169). Os mercados-alvo são selecionados conforme o 

seu tamanho, o potencial de lucro e a capacidade de serem definidos e atendidos pela 

organização. 

O mix de marketing – produto, preço, distribuição e promoção - são as variáveis 

controláveis que as organizações utilizam para se adaptarem ou influenciarem os mercados-

alvo. Os produtos podem surgir de idéias ou conceitos originados por pesquisas 

encomendadas pelos investidores, pelas necessidades e pelos desejos de clientes, pela 

observação dos produtos concorrentes ou pelo trabalho específico dos departamentos de 

pesquisa e desenvolvimento das organizações (CERTO et al., 2005). Conforme Kotler (2000) 

e Kotler; Armstrong (1993), um produto é qualquer coisa, incluindo bens físicos, serviços, 

atividades, experiências, eventos, pessoas, lugares, propriedades, organizações, informações e 

idéias, que pode ser oferecida a um mercado para aquisição, atenção, utilização ou consumo e 

que pode satisfazer um desejo ou necessidade. Kotler (2000) observa que o produto pode ser 

reconhecido em cinco níveis que constituem uma hierarquia de valor para o cliente: o nível 

fundamental diz respeito ao benefício central que o produto irá proporcionar; no segundo 

nível o benefício central é transformado em um produto básico e representa o que realmente o 

comprador está adquirindo; o terceiro nível refere-se ao produto esperado e inclui aspectos 

como estilo, qualidade, marca e embalagem oferecidos para a venda; o quarto nível diz 

respeito ao produto ampliado, que consiste nos atributos do produto básico e esperado 

acrescido de serviços e benefícios adicionais como o status, por exemplo; no quinto nível está 
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o produto potencial, que abrange todas as melhorias e transformações a que o produto deve 

ser submetido no futuro. Certo et al. (2005) ressaltam que os produtos possuem características 

simbólicas e que seu consumo pode depender mais de seu significado social do que de sua 

utilidade funcional. Assim, o produto possui um valor simbólico pelo significado que os 

consumidores atribuem a ele ou pela experiência do consumidor ao comprá-lo e usá-lo. Esse 

simbolismo é estabelecido não apenas pelas características intrínsecas ao produto, mas 

também por outros elementos do mix de marketing, como preço, promoção e 

distribuição/ponto de venda. Portanto, um produto é bem mais do que um simples conjunto de 

aspectos tangíveis. 

A estratégia de produtos envolve a definição de seus atributos individuais 

tangíveis como qualidade, aspectos e design, que são fornecidos e comunicados aos usuários. 

O nível de qualidade do produto inclui a durabilidade geral do produto, sua confiabilidade, 

precisão, facilidade de operação e manutenção, bem como outras características ligadas à 

percepção e à expectativa do consumidor. Do ponto de vista do marketing, a qualidade 

significa mais que controlar processos produtivos e evitar defeitos. Representa um fator 

competitivo percebido pelo consumidor, ligado diretamente à satisfação de suas expectativas 

(KOTLER; ARMSTRONG, 1993). Segundo os autores, outra forma de aumentar a distinção 

do produto é oferecê-lo com vários aspectos, acrescentando determinadas características como 

forma de diferenciá-lo do concorrente. Uma terceira maneira de distinção de um produto é 

através do seu design, que é responsável pelo estilo e imagem do produto, mas define também 

o custo, a facilidade de utilização e produção do mesmo.  

A marca e a embalagem são outros componentes importantes na estratégia do 

produto. A marca é um nome, termo, signo, símbolo ou design, ou uma combinação desses, 

que tem a função de identificar os bens ou serviços de um vendedor e distingui-los dos 

concorrentes, podendo adicionar valor a um produto pelos atributos que pode simbolizar e 

comunicar. A embalagem pode criar benefícios para os produtos, tais como proteção, 

economia, conveniência e promoção (KOTLER; ARMSTRONG, 1993). 

A estratégia de produtos de uma empresa requer na maioria das vezes a criação de 

um mix de produto ou composto de produto, que é o conjunto de todos os itens e linhas de 

produtos que uma organização oferece. “Uma linha de produto é um grupo de produtos 

estreitamente relacionados, seja porque funcionam de maneira similar, são vendidos para o 

mesmo grupo de consumidores, são lançados no mercado através dos mesmos tipos de 

distribuição ou estão dentro dos mesmos limites de preços” (KOTLER; ARMSTRONG, 

1993, p. 185). 
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Segundo Kotler; Armstrong (1993), o composto de produtos pode ser formulado 

por sua extensão, amplitude, profundidade e consistência. Essas quatro dimensões são as 

ferramentas para se desenvolver a estratégia de produto da empresa: a amplitude do composto 

de produtos diz respeito ao número de diferentes linhas de produto que a empresa possui; a 

profundidade refere-se ao número de versões oferecidas de cada produto na linha; já a 

extensão refere-se ao número total de itens que a organização oferece; a consistência diz 

respeito ao grau de relacionamento entre as várias linhas de produto em termos de utilização 

final, necessidades de produção, canais de distribuição ou de alguma outra maneira peculiar. 

Outra variável do mix de marketing é o preço cobrado pelo produto. As estratégias 

para definição de preço são bastante peculiares quando o produto é parte de um composto de 

produtos. Nessa situação, Kotler; Armstrong (1993) explicam que a empresa procura definir 

um preço que maximize os lucros no total do composto de produtos. Essa definição é difícil 

porque os vários produtos têm demandas e custos relacionados e se vêem diante de diferentes 

graus de concorrência interna e externa. Empresas que fabricam produtos que devem ser 

utilizados conjuntamente com um produto principal utilizam a estratégia de preço para 

produto cativo. A empresa pode estabelecer preços mais baixos para o produto principal e 

definir altas margens para os suprimentos ou ter como estratégia o inverso. Quando se trata de 

serviços, essa estratégia é chamada de preço de duas partes. O preço do serviço pode ser 

estabelecido por um preço fixo mais uma variável de uso. Dessa maneira, uma empresa de 

serviços deve definir o preço fixo para o serviço básico e induzir o uso de serviços adicionais 

por preços variáveis (KOTLER; ARMSTRONG, 1993). 

A terceira variável do mix de marketing diz respeito à distribuição do produto. 

Assim, qualquer comércio de mercadorias ou serviços necessita levar seus produtos até o 

mercado através de canais de distribuição. Um canal de distribuição é composto por “grupo de 

organizações independentes envolvido no processo de tornar um produto disponível ou 

serviço para uso ou consumo do usuário-consumidor ou industrial” (KOTLER; 

ARMSTRONG, 1993, p. 245). Na maioria das vezes, o uso de intermediários se justifica pela 

eficiência na execução da tarefa, em função de seus contatos, experiência, especialização e 

escala de operação, normalmente superior em relação ao que a organização poderia conseguir 

por si própria. Esses intermediários formam verdadeiras redes de organizações, conectadas 

por fluxos de produtos, títulos, pagamentos, informações e promoções. Algumas redes 

consistem apenas em interações informais entre empresas pouco organizadas entre si. Outras 

redes são compostas de interações formais guiadas por fortes estruturas organizacionais, 

através de alianças empresariais como aquisições e franquias. 
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O conceito de canal de distribuição não é limitado à distribuição física de 

mercadorias, uma vez que os prestadores de serviços também têm a tarefa de tornar o que 

fazem disponível e acessível para os públicos-alvo. Os pontos de venda e de consumo do 

produto/serviço configuram-se como questões estratégicas de distribuição e são determinantes 

para se alcançar o usuário-consumidor, uma vez que esses muitas vezes devem deslocar-se 

para adquiri-lo ou utilizá-lo. Os canais de distribuição, portanto, devem ser dinâmicos, 

acompanhando a evolução dos mercados e as mudanças sociais, tecnológicas e econômicas. O 

mais recente e “poderoso” meio de distribuição criado é, sem dúvida, a internet, que 

revolucionou as alianças estratégicas entre as empresas e a relação entre as empresas e os 

consumidores. 

Segundo Kotler; Armstrong (1993), o composto de marketing de uma organização 

se completa com o mix de promoção, que consiste na combinação específica de estratégias de 

propaganda, venda pessoal, promoção de vendas e relações públicas que a empresa utiliza 

para perseguir seus objetivos de comunicação e relacionamento com seus públicos. A 

propaganda pode criar consciência sobre o produto, desenvolver intenções de compra e gerar 

confiança nos compradores. Seu caráter público e abrangência maximizam esses propósitos. 

A propaganda pode ainda ser utilizada para estabelecer e fortalecer a imagem de uma marca, 

produto ou organização. Da mesma maneira, a venda pessoal pode auxiliar bastante os 

esforços de marketing, sobretudo no que diz respeito à persuasão, criando preferências e 

convicções ou estimulando ações do comprador. A promoção de vendas incorpora atrativos 

que chamam a atenção do consumidor e passa informações que podem levá-lo a comprar o 

produto, oferecendo alguma concessão, estímulo ou contribuição que acrescenta um valor 

adicional para os consumidores. As relações públicas estabelecem uma ligação direta das 

empresas com seus vários públicos, obtendo publicidade favorável, construindo uma boa 

“imagem corporativa” ou gerenciando acontecimentos desagradáveis na organização que 

possam atingir essa imagem. 

Outra estratégia funcional das organizações refere-se a pesquisa e 

desenvolvimento - P&D, que responde pela criação e pelo desenvolvimento de novos 

produtos para o negócio e a organização (CERTO; PETER, 2005). Wright; Kroll; Parnel 

(2007) ressaltam que a área de P&D pode trabalhar também nos processos voltados para a 

redução de custos operacionais e melhoria de sua eficiência. 

Quanto mais dinâmico o setor econômico, maiores os esforços e a importância da 

pesquisa e do desenvolvimento de produtos e processos. Segundo Certo et al. (2005), em 

muitos setores econômicos as organizações não podem crescer nem sobreviver sem novos 
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produtos. Porém, as estratégias de P&D são muito dispendiosas e arriscadas, uma vez que, 

entre os projetos de novos produtos em desenvolvimento nas organizações, poucos chegam 

efetivamente ao mercado, e mesmo nesses há um grande percentual de insucesso. Por essa 

razão, muitas organizações usam a estratégia da imitação, copiando rapidamente novos 

produtos de concorrentes que estejam se saindo bem no mercado. Possivelmente esse seja um 

dos motivos de o setor específico de P&D ser o menos freqüente dentro das organizações, o 

que não as desobriga da tomada de decisões relativas à inovação e ao desenvolvimento de 

produtos e processos. 

Já as estratégias de recursos humanos (RH) são responsáveis por alinhar as 

estratégias de negócio da organização com o gerenciamento de uma cultura organizacional 

que lhe dê sustentação e definir as políticas e ferramentas de gestão de pessoas que promovam 

a cultura desejada e a consecução da estratégia (PASCHINI, 2006). Dentre os propósitos da 

área de RH está “atrair, avaliar, motivar e manter o número e perfil de funcionários 

necessários para conduzir o negócio de modo efetivo” (CERTO et al., 2005, p.91). As 

estratégias incluem também atividades como planejamento de necessidades futuras, atribuição 

de cargos, avaliação de desempenho e melhoria do ambiente de trabalho (WRIGHT; KROLL; 

PARNEL, 2007). 

Como forma de envolver a força de trabalho, as estratégias de RH podem 

conceder benefícios individualizados e outros já tradicionais, como treinamento e 

desenvolvimento, enriquecimento de cargos e oportunidades de promoção (WRIGHT; 

KROLL; PARNEL, 2007). Além disso, as estratégias dos recursos humanos podem envolver 

a análise e proposição de mudanças na estrutura e no ambiente organizacional (CERTO et al., 

2005). 

Dentre as responsabilidades das estratégias financeiras estão a previsão e o 

controle dos recursos financeiros, avaliação de propostas de investimentos e garantia de 

financiamentos. A área de finanças de uma organização contribui para a formulação de suas 

diversas estratégias avaliando o impacto potencial dos lucros das alternativas estratégicas e a 

condição financeira da organização (CERTO et al., 2005). 

Todos os níveis estratégicos da organização necessitam interagir com a área de 

finanças para realizar seu trabalho. Cada área precisa justificar as necessidades de alocação de 

funcionários, negociar orçamentos operacionais, estar atenta à avaliação do desempenho 

financeiro e apresentar propostas que tenham, pelo menos em parte, méritos financeiros para 

conseguir recursos. A área financeira é a responsável pela análise e pelo planejamento 

financeiro da organização, pelo controle de caixa (receitas e gastos) e pelas decisões de 
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investimento e financiamento (GITMAN, 1997). As estratégias financeiras definem em última 

análise onde são alocados os investimentos na organização e qual é o seu montante. 

Por fim, a área de produção/operação responde pela produção das mercadorias ou 

pelo fornecimento dos serviços de uma organização, incluindo aí os processos e controles de 

custos. Ela é uma ferramenta de grande valor competitivo na estratégia da organização, 

buscando a melhor eficiência nas duas situações de operação (CERTO et al., 2005). As 

decisões de estratégias organizacionais tomadas pela alta administração nos níveis 

empresarial e de negócio afetam sobremaneira as estratégias de produção/operação, como se 

verifica nas diversas formas de alianças empresariais existentes, sobretudo na terceirização da 

produção de produtos e serviços que é bastante comum e vem crescendo cada vez mais. 

As estratégias nos demais níveis funcionais – recursos humanos, marketing, P&D, 

finanças também têm grande impacto nas estratégias de operação. Conforme Certo et al. 

(2005), em uma organização típica, a função de operação emprega o maior número de 

pessoas, o que coloca suas atividades essencialmente ligadas às estratégias de RH. Os arranjos 

operacionais, incluindo processos, equipamentos, instalações e funcionários necessários, são 

também fortemente afetados pelas estratégias do produto/serviço.  

Outro ponto bastante importante dentro da área de produção/operação, segundo 

Wright; Kroll; Parnel (2007), refere-se à qualidade ou à administração da qualidade total 

(total quality management - TQM). Os autores ressaltam que a qualidade tem dois aspectos: a 

conformidade de um produto ou serviço com os padrões internos da organização e a 

percepção final que o consumidor tem da qualidade desse produto ou serviço. Isso quer dizer 

que, embora um produto possa estar dentro dos padrões da organização e isso seja necessário, 

não lhes é garantido sucesso sem que os clientes o percebam como superior. 

Assim, os programas de qualidade total tentam melhorar a qualidade de produtos 

e serviços, bem como aumentar a satisfação dos clientes modificando as práticas de 

administração de uma empresa. Buscam também outros benefícios como redução de custos e 

aumento da lucratividade. Segundo Wright; Kroll; Parnel (2007), a qualidade não é apenas 

algo a ser medido no processo de produção, mas um componente essencial do produto ou 

serviço que é oferecido. Conseqüentemente, a qualidade faz parte da abordagem geral das 

operações de negócio e torna-se de interesse para todos os membros da organização. 

Wright; Kroll; Parnel (2007) exaltam que os programas de qualidade, embora 

possam diferir de organização para organização, contêm características comuns importantes: 

as empresas com programa de qualidade devem estar focadas na satisfação das exigências dos 

clientes e ter sua alta administração fortemente envolvida, liderando a postura de enfatizar a 
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qualidade; os funcionários devem estar igualmente comprometidos, participando de 

treinamentos e com poderes delegados, de forma a viabilizar que os processos estejam 

integrados em toda a organização. 

Concluindo, Certo et al. (2005, p. 200) reiteram que as principais áreas funcionais 

dentro de uma empresa são todas interdependentes. Segundo os autores, de nada adianta uma 

organização possuir recursos financeiros e capacidade de produção se não houver mercado 

para o produto. Da mesma maneira, a capacidade de produção e a existência de mercado para 

um produto pouco importam se não houver o capital necessário para empregar pessoal, 

comprar matéria-prima e colocar outras capacidades em ação. Certo et al. (2005) destacam 

que a função de marketing é muito importante para as demais funções. A comunicação de 

marketing pode interferir nas atitudes do público com relação aos produtos ou à reputação da 

organização, que por sua vez pode interferir na obtenção de recursos externos financeiros, 

além de afetar as vendas, o recrutamento de funcionários competentes e os serviços que a 

organização deve fornecer. 

 
Enfim, todas as funções de uma organização contribuem para o seu funcionamento e 
são interdependentes, ou seja, dependem do restante da organização. Para estudar 
uma unidade administrável, pode-se considerar cada função separadamente. No 
entanto, é importante ter em mente que as outras funções são, ao mesmo tempo, 
necessárias e dependentes da função que está sendo estudada (CERTO et al., 2005, 
p. 200). 

 

Considerando todos os aspectos levantados, pode-se afirmar que as estratégias 

conferem significado às organizações e compreendê-las pode ser uma maneira de entender o 

papel de cada organização na sociedade e distingui-la uma das outras. Mas definir uma 

organização por suas estratégias, diante das várias perspectivas que elas compreendem, pode 

significar uma simplificação, não levando em conta toda a complexidade do sistema que a 

compõe. Se, por um lado, as estratégias dão certa consistência à organização e ao negócio, por 

outro, ela é conseqüência de uma percepção sempre imprecisa dos ambientes interno e 

externo que a cercam. Certo é que as estratégias representam também contradições existentes 

nas organizações, o que torna complexo analisá-las e significá-las.  

 

 

1.4. A estratégia como objeto de análise nas organizações 
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Mintzberg; Ahlstrand; Lampel (2000, p.22) ressaltam que uma das vantagens das 

estratégias para os empreendimentos é que elas reduzem a ambigüidade e estabelecem a 

ordem organizacional. “Nesse sentido, uma estratégia é como uma teoria, uma estrutura 

cognitiva para simplificar e explicar o mundo e com isso facilitar a ação”. 

Entretanto, as situações mudam – ambientes se desestabilizam, nichos de mercado 

desaparecem, oportunidades se abrem – e, quando isso acontece, todo o fundamento utilizado 

anteriormente na elaboração de uma estratégia torna-se uma representação falsa da realidade e 

um fator de desvantagem para a organização. É por isso que, apesar de o conceito de 

estratégia estar baseado em estabilidade, com planos e padrões estabelecidos, o estudo delas 

deve focalizar as mudanças ambientais e organizacionais (MINTZBERG; AHLSTRAND; 

LAMPEL, 2000). 

Segundo Motta (2001), as transformações sociais e as inovações tecnológicas que 

se manifestam nas sociedades contemporâneas vêm mudando significativamente o modo de 

produção e a vida das pessoas. As inovações são decorrentes tanto da evolução da ciência 

quanto das estruturas sociais e as mudanças que elas geram parecem não apenas inevitáveis, 

mas necessárias à sobrevivência das pessoas e organizações, atingindo-as de forma cotidiana, 

gradual e muitas vezes imperceptível. Esse movimento pressiona as empresas a buscarem 

novos modelos de organização e produção, mas para isso é necessário que elas alterem sua 

percepção de realidade e compreendam a mudança como fundamental para o êxito de sua 

tarefa. 

Nesse sentido, é uma necessidade de sobrevivência das empresas reconhecer suas 

estratégias, analisá-las e validá-las dentro da conjuntura em que se encontram, uma vez que 

elas, juntamente com os funcionários, são os principais vetores de transformação 

organizacional. O ponto de partida para essas transformações é a disponibilidade de 

diagnósticos, de análises e projeções da empresa. 

Coopers; Librand (1996, p. 119) definem como diagnóstico de uma empresa “a 

atividade de, usando a experiência de um analista e uma metodologia conveniente, melhorar o 

conhecimento sobre a empresa para, a partir daí, indicar soluções adequadas para as questões 

levantadas”. Ressaltam que a realização de um diagnóstico em uma organização deve partir 

do pressuposto de que qualquer visão do analista será necessariamente parcial, sendo 

necessário utilizar uma metodologia estruturada que possa somar visões diferentes para 

retratar convenientemente o objeto de análise. 

Motta (2001) considera que normalmente a perspectiva de análise é construída 

através da formação, profissão ou experiência do analista, em que cada um aprende a 
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valorizar determinadas dimensões organizacionais. Formam-se idéias que se cristalizam como 

pensamentos teóricos e se fortalecem com exemplos significativos da vida prática. 

Dessa maneira, o diagnóstico em uma organização pode ser realizado na 

perspectiva teórica e prática. Na perspectiva teórica, procura-se compreender a organização 

em seu todo e como parte de uma estrutura social maior, buscando inter-relações sociais, 

institucionais e significados capazes de formar uma coerência de pensamento sobre um objeto 

de análise. A análise na perspectiva prática preocupa-se com atitudes, intenções e 

comportamentos, mas sobretudo com os resultados individuais e coletivos em relação a 

projetos ou setores específicos de uma organização. O pensamento prático valoriza 

especialmente os instrumentos para as ações de mudança e inovação sobre o objeto analisado. 

Logo, de acordo com sua perspectiva, o analista tenderá o foco para questões que 

julgar mais relevantes ou urgentes. Por conseguinte, não é uma questão de livre escolha do 

sujeito, mas sim de tendência, domínio conceitual, experiência profissional e histórico de 

vida. 

Considerando os aspectos levantados, Motta (2001) apresenta um modelo que 

categoriza e organiza as possibilidades de análise e intervenção nas organizações em seis 

perspectivas: estratégica, estrutural, tecnológica, humana, cultural e política. O autor enfatiza 

que, embora estejam categorizadas dessa maneira para fins de análise, essas perspectivas se 

apresentam estreitamente relacionadas e muitas vezes difusas dentro da organização. Explica 

que a análise da organização, compreendida na perspectiva estratégica, trata da sua relação 

com o ambiente externo, da coerência de suas ações e da vulnerabilidade às mudanças sociais, 

econômicas e tecnológicas. “Vê-se a organização como um sistema aberto e inserido em um 

contexto social, econômico e político; privilegia-se sua forma de relacionar-se com a 

sociedade, isto é, sua razão de ser, seus produtos, seus serviços” (MOTTA, 2001, p.75). Na 

perspectiva estrutural, trata do desenho organizacional, dos sistemas de autoridade e 

responsabilidade estabelecidos, com ênfase nos papéis e status das pessoas. Na perspectiva 

tecnológica, trata dos sistemas de produção, dos recursos disponíveis, dos processos e tarefas. 

Na perspectiva humana, trata da motivação e do comportamento de indivíduos e grupos. Na 

perspectiva da cultura, trata dos valores e hábitos compartilhados e praticados por eles. Na 

perspectiva política, trata da articulação dos interesses individuais e coletivos presentes na 

organização. 

Entendo que, não obstante as terminologias utilizadas, todas as perspectivas de 

análise listadas por Motta (2001) dizem respeito às estratégias organizacionais. No entanto, 

observa-se que o autor, ao mencionar a perspectiva estratégica, trata somente das relações da 
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organização com o ambiente externo. As demais perspectivas tratam de questões internas da 

organização que compreendem também suas estratégias, conforme as definições de Mintzberg 

(2001c) apresentadas neste trabalho. 

Motta (2001) ressalta que na investigação das estratégias é necessário reconhecê-

las como resultado de decisões tomadas dentro das organizações. O autor afirma que a decisão 

estratégica é o ponto crítico e crucial dessa análise e ressalta que a visão estratégica deve estar 

o máximo possível incorporada às decisões e atividades das organizações. Destaca ainda que 

a decisão estratégica é resultado de um processo social, técnico e político, que tem um lado 

racional e outro humano, de caráter interativo e valorativo. 

Robbins (2005) explica que nas organizações as decisões são tomadas por 

indivíduos. De uma forma geral, os alto-executivos são responsáveis pela definição das metas 

da organização, quais produtos ou serviços a oferecer, como financiar as operações ou onde 

localizar uma nova unidade da empresa. Os executivos de nível médio e inferior determinam 

o cronograma de produção e selecionam os novos funcionários. Aos demais funcionários, as 

decisões referem-se principalmente ao próprio envolvimento nas tarefas que lhes cabem. No 

entanto, Robbins (2005) salienta que as organizações estão atribuindo cada vez mais 

autonomia aos funcionários para decisões que historicamente cabiam aos executivos. 

Segundo Robbins (2005), as decisões existem para resolver problemas. Nas 

organizações a percepção do que é um problema para um sujeito pode não ser para outro. 

Logo, o conhecimento sobre a existência de um problema, bem como a necessidade de uma 

decisão dependem da percepção do sujeito. Assim, todas as decisões requerem interpretação e 

avaliação de informações, baseadas em dados que podem vir de diversas fontes e precisam ser 

selecionados e processados. Como as alternativas de decisão dependem também da percepção 

individual, surgem freqüentemente distorções que podem gerar vieses nas análises e nas 

conclusões. O autor adverte que a maioria das decisões significativas é tomada utilizando-se 

mais julgamentos subjetivos do que um modelo estabelecido de prescrições. 

Quinn (2001) chama atenção para a importância das decisões estratégicas, 

enfatizando que são elas que determinam a direção geral de um empreendimento e, em última 

análise, sua viabilidade. Definem tanto os recursos a que o empreendimento terá acesso para 

suas tarefas, quanto os principais padrões nos quais esses recursos serão alocados. Ajudam a 

formar as metas dos empreendimentos e delinear os limites nos quais a organização opera. 

Observo que, independentemente das definições de estratégia de Mintzberg 

(2001c), como plano, pretexto, padrão, posição e perspectiva, todas têm na tomada de decisão 

seu desfecho final. As decisões dizem respeito à efetividade das escolhas, sobretudo o que foi 
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decidido, quem decidiu e como foi decidido. Apesar de toda complexidade que caracteriza as 

decisões estratégicas e o nível profundo de investigação necessário para compreendê-las, 

algumas questões são cruciais em um primeiro momento: os níveis estratégicos em que as 

decisões ocorrem, os profissionais que delas participam e a forma de participação dos 

profissionais. Essas questões podem dar pistas em relação ao papel e ao valor conferido a um 

determinado componente nas estratégias das organizações. 

Em suma, a despeito dos enfoques estratégicos que possam existir dentro de uma 

organização, é essencial reconhecer as estratégias nos níveis organizacionais para se 

caracterizar e analisar a participação de qualquer componente dentro delas, um produto ou 

serviço por exemplo. Para diagnosticar essa participação é fundamental compreender as 

organizações em seus significados, propósitos, estrutura e funcionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 - RESORT, LAZER E ORGANIZAÇÃO 

 

 

2.1. Os resorts como meios de hospedagem 

 

 

O hotel surgiu como organização a partir do momento em que a hospitalidade, ou 

seja, “o ato humano de recepcionar, hospedar, alimentar e entreter pessoas temporariamente 

deslocadas de seu habitat natural” (CAMARGO, 2004, p. 52) passou para o domínio 

comercial. Desse modo, a hospedagem e outros benefícios incorporados passaram a ser 
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proporcionados com base na remuneração do serviço e a relação entre hóspede e funcionário 

passou a ser mediada por uma organização, ainda que rudimentar. 

Os hotéis planejados com gestão empresarial e corpo de serviço padronizado, 

formado por gerentes, recepcionistas e camareiras, apareceram somente no século XIX. “O 

conceito de quarto com banheiro privativo, hoje chamado apartamento, foi introduzido pelo 

suíço César Ritz, em 1870, no primeiro estabelecimento hoteleiro planejado em Paris” 

(ANDRADE; BRITO; JORGE, 2003, p. 18). 

A partir daí, a evolução das organizações hoteleiras acompanhou o 

desenvolvimento do turismo, impulsionado pelo progresso tecnológico dos meios de 

transportes. A hotelaria, ao longo de sua história, sempre buscou acompanhar o movimento 

das demandas turísticas, marcadas principalmente pelo perfil e necessidades dos viajantes, 

pela motivação e duração das viagens. O crescimento e variação dessas demandas, o 

progresso tecnológico e a competitividade da atividade provocaram a expansão do negócio 

por todo o mundo e o surgimento de diversos tipos de empreendimentos. 

O que se vê hoje é uma grande profusão de organizações hoteleiras em quantidade 

e especificidades. Encontram-se meios de hospedagem desde econômicos, absolutamente 

funcionais e acessíveis até os mais caros, exuberantes e exclusivos hotéis de luxo, templos da 

experiência e do consumo. 
 

Os hotéis na atualidade, movidos principalmente por interesses mercadológicos, 
vêm submetendo-se a uma significativa segmentação, originando diversos produtos 
diferentes. Por razões didáticas e técnicas, com fins de regulamentação ou como 
forma de orientar o mercado, tornou-se necessário identificar os diversos tipos de 
meios de hospedagem existentes para atender demandas do campo acadêmico, de 
órgãos governamentais, dos consumidores e de empresas turísticas. Classificações 
formais e informais surgem a todo tempo utilizando como parâmetros, de forma 
combinada ou não, características dos meios de hospedagem como localização, 
arquitetura e decoração, serviços oferecidos, tipos de hóspedes, funções de uso, 
categoria dos serviços e das instalações. Hoje, várias denominações de meios de 
hospedagem são bastante conhecidas e conceitos de pousada, apart-hotel, hotel-
fazenda, hotel de lazer, resort, dentre outros, já fazem parte do domínio público, 
ainda que de forma heterogênea (BARBOSA, 2005, p. 101). 

 

No Brasil, até meados de 1990, as denominações para os vários segmentos 

existentes na hotelaria tiveram como principal referência o sistema oficial de classificação de 

meios de hospedagem do Instituto Brasileiro de Turismo - EMBRATUR7. 

A classificação hoteleira surgiu de modo oficial no Brasil pela Lei nº 6.505, de 13 

de dezembro de 1977, como condição obrigatória para funcionamento dos meios de 

                                                
7 A partir do ano de 2003 o sistema de classificação passou para a responsabilidade do Ministério do Turismo, 
através do Decreto n 4898 de 2003. 
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hospedagem de turismo. A EMBRATUR, então Empresa Brasileira de Turismo8, era o órgão 

do governo responsável pela tarefa oficial de classificar todos os empreendimentos de 

hospedagem no país, além de fomentar investimentos na atividade. Os meios de hospedagem 

eram definidos como “os empreendimentos ou estabelecimentos destinados a prestar serviços 

de hospedagem em aposentos mobiliados e equipados, alimentação e outros necessários aos 

usuários”, conforme o Decreto nº 84.910, de 15 de julho de 1980. A classificação oficial tinha 

a função de regular a atividade, garantir a qualidade dos empreendimentos e orientar os 

consumidores.  

Desde seu início, o sistema de classificação da EMBRATUR previa classificar os 

estabelecimentos de hospedagem segundo tipos e categorias. Os tipos de meio de hospedagem 

de turismo eram definidos na matriz de classificação conforme suas características de 

localização, construção, clientela e infra-estrutura disponível. As categorias referiam-se ao 

nível de conforto dos empreendimentos, para os quais se atribuía a classificação de uma a 

cinco estrelas. 

Ao longo de sua existência os critérios de avaliação sofreram alterações para 

acompanhar a evolução do mercado e das tecnologias, uma vez que iam surgindo uma 

diversidade de tipos de meios de hospedagem. Até 1996 estava prevista pela EMBRATUR a 

classificação dos seguintes tipos de meio de hospedagem: hotel, hotel de lazer, hotel-

residência, pousada, hospedaria de turismo, tipo ambiental e tipo ecológico, albergue da 

juventude (apenas filiação), camping. Muitas dessas denominações tornaram-se populares 

junto com a classificação. 

Em 1996 foi revogado o sistema de classificação existente e apenas em 1998 

entrou em funcionamento o sistema de classificação substituto, que tinha como principal 

mudança o processo de avaliação, inspirado em conceitos de gestão da qualidade total. A 

classificação deixava de ser obrigatória e tornava-se facultativa, porém estabelecia-se um 

regulamento básico para regular a atividade. O sistema previa a classificação dos seguintes 

tipos de meio de hospedagem: hotel, hotel de lazer, hotel histórico e pousada. Na ocasião, pela 

primeira vez, fez-se referência ao meio de hospedagem do tipo resort, colocando-o como um 

subtipo de hotel de lazer e única deferência nesse segmento. Segundo a EMBRATUR9, o 

hotel de lazer configurava-se como o 

 
                                                
8 A EMBRATUR tornou-se Instituto Brasileiro de Turismo pela Lei 8181 de 1991. 
9 Brasil. Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo. Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR. 
Deliberação Normativa n° 387, de 28 de janeiro de 1998. Diário Oficial da União n° 27, de 09 de fevereiro de 
1998, Seção I, p. 56 a 82. 
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[...] meio de hospedagem normalmente localizado fora dos centros urbanos, com 
áreas não edificadas amplas e com aspectos arquitetônicos e construtivos, 
instalações, equipamentos e serviços especificamente destinados à recreação e ao 
entretenimento, que tornam prioritariamente destinado ao turista em viagem de 
lazer. 

 

E mais:  
Inclui-se no tipo Hotel de Lazer o empreendimento denominado Resort, como tal 
entendido o que [...] tenha áreas total e não edificada, bem como infra-estrutura de 
entretenimento e lazer, significativamente superiores às dos empreendimentos 
similares; tenha condição de se classificar nas categorias luxo ou luxo superior (4 ou 
5 estrelas). 

 

Essas normas e esses conceitos só duraram até 2002, quando outro sistema de 

classificação10 entrou em vigor, válido até o momento, que prevê a classificação dos meios de 

hospedagem apenas por categorias – uma a cinco estrelas, e não mais classifica o tipo do 

empreendimento. Esse sistema de classificação está praticamente em desuso no Brasil, com 

poucos empreendimentos classificados, dando sinais de que o setor hoteleiro vem utilizando 

outras maneiras para se organizar e orientar seus consumidores. Algumas redes hoteleiras, por 

exemplo, organizam seus produtos (hotéis) através de bandeiras ou marcas, que representam 

muito mais um estilo de hospedagem que uma categoria de conforto do empreendimento. Já 

os hotéis independentes, pela necessidade de diferenciar-se da concorrência e com as 

possibilidades de comunicação e promoção personalizada pela internet, já não têm tanto 

interesse em serem estandardizados em tipos e categorias próprios dos sistemas de 

classificação. 

No Brasil, a história da hotelaria de lazer começou a partir da década de 1930, 

graças a iniciativas dos governos estaduais que, aproveitando a liberação do jogo, construíram 

hotéis-cassinos principalmente em suas estâncias hidrominerais (ANDRADE; BRITO; 

JORGE, 2003). Esses hotéis marcaram época pela arquitetura suntuosa e pelos eventos 

festivos que proporcionaram em estâncias como Araxá, Caxambu, Poços de Caldas e Águas 

de São Pedro. As opções de lazer associadas ao apelo terapêutico das águas foram a mola 

propulsora para o desenvolvimento turístico das estâncias. 

Na década de 1970, a hotelaria de lazer teve novo impulso quando, em função de 

uma política pública nacional de fomento à indústria hoteleira, deu-se início à construção de 

vários hotéis-fazenda pela iniciativa privada. Esses empreendimentos, destinados 

exclusivamente ao turismo de lazer, foram os precursores dos hotéis de lazer no país, a ponto 

de serem considerados sinônimos até hoje para alguns usuários. Os hotéis-fazenda 

                                                
10 Deliberação Normativa nº 429, de 23 de abril de 2002. 
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localizavam-se fora dos centros urbanos, preferencialmente em ambientes de montanha, não 

eram necessariamente luxuosos e ofereciam algumas atividades recreativas inspiradas nas 

atividades rurais, tudo dentro de uma atmosfera recriada de fazenda. 

Ainda no início dessa década foram implementados os primeiros protótipos de 

resorts, localizados no litoral de Angra dos Reis e Santa Catarina, mas o conceito só se 

solidificou em 1979, com a inauguração do primeiro Club Med, na época Mediterranée, na 

ilha de Itaparica na Bahia. A rede francesa Club Med inventou esse tipo de hotel há cinqüenta 

anos na costa espanhola do Mar Mediterrâneo, para depois difundi-lo por todo o mundo 

(SEKEFF, 2000). Com a evolução do turismo, novos valores e funções de uso foram 

incorporados aos resorts, como o segmento de eventos e negócios, permanecendo, contudo, o 

conceito de isolamento, cercado agora de luxo e conforto. Nos últimos 10 anos, no embalo da 

retomada do turismo interno e com a perspectiva de inclusão definitiva do Brasil no roteiro 

turístico internacional, houve um boom na construção de resorts no país, principalmente no 

litoral. 

Como não há atualmente um conceito oficial para resort e dessa forma não 

existem dados oficiais que apontem o número de empreendimentos desse tipo no país, outras 

fontes de informação indicam a dimensão do segmento. Uma delas é a Resorts Brasil - 

Associação Brasileira de Resorts, que conta com 45 empreendimentos associados, espalhados 

em todas as regiões do Brasil. Para a associação, o resort 

 
“É um empreendimento hoteleiro de alto padrão em instalações e serviços, 
fortemente voltado para o lazer em área de amplo convívio com a natureza, no qual 
o hóspede não precisa se afastar para atender a suas necessidades de conforto, 
alimentação, lazer e entretenimento” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
RESORTS, 2009). 
 

Outra fonte, o Instituto Brasileiro de Cultura (IBC, 2005; 2007), relaciona 130 

empreendimentos no país, com oferta aproximada de 22.000 unidades habitacionais. Desses, 

43 estão ligados a redes hoteleiras, oferecendo cerca de 9.000 unidades habitacionais. A 

publicação ressalva a dificuldade para classificar esses hotéis de lazer e não explica os 

critérios utilizados para se chegar a essa relação. Não obstante, reconhece os resorts como 

“destinos autônomos, com infra-estrutura diversificada e voltada para o lazer, com uma série 

de facilidades e serviços, além do atendimento diferenciado” (IBC, 2005, p. 4). 

Para Andrade; Brito; Jorge (2003), os resorts são a forma mais recente e 

predominante de hotéis de lazer que se constroem no Brasil. Estão instalados em imensas 

áreas, ilhas de auto-suficiência onde os hóspedes encontram satisfação para uma variada gama 
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de interesses – esportes, lazer, vida social e negócios, numa combinação que atende a todas as 

faixas etárias. Buscam, dessa maneira, constituir-se em destinações turísticas que por si só 

justifiquem uma viagem. 

Na visão de Mill (2003, p. 11), os resorts são uma combinação de três elementos 

básicos: “atrações recreativas para atrair os hóspedes; hospedagem e serviços de alimentação 

e bebidas a serem oferecidos para pessoas que estão longe de suas casas; atividades para 

ocupar os hóspedes durante sua estadia”. No entanto, observo que reduzir o conceito de resort 

a esses três elementos, mesmo como um esforço de síntese, é no mínimo temerário. Se por um 

lado esse conceito pode representar exemplos ocorrentes de empreendimentos, por outro ele 

se coloca perigosamente como padrão a ser seguido, até mesmo pela simplicidade de sua 

mensagem. Essa visão simplista de resort despreza teorias tanto do lazer quanto das 

organizações empresariais, quando reduz e desqualifica o significado do lazer e do conceito 

do negócio, deixando transparecer um modelo de organização sem qualquer compromisso 

com a sociedade. 

Segundo Borba (2005), os resorts são equipamentos turísticos com apelo no 

conforto, mas destinados ao turismo de massa, com vendas em grande escala e preços 

promocionais em detrimento da elegância e exclusividade. “O público freqüentador é 

composto por uma significativa parcela de segmentos da classe média alta, médios 

empresários, funcionários públicos ativos e aposentados e profissionais liberais” (BORBA, 

2005, p. 45). A autora relata que os resorts são distribuídos pelos meios de comunicação de 

massa e comercializados por empresas turísticas atacadistas (agências e operadoras de 

turismo), como um modelo de produto que oferece segurança aos turistas, através de 

experiências programadas e isolamento físico, protegendo-os de contatos externos 

“desagradáveis”. Esse comércio é organizado de forma a oferecer viagens para os mais 

diversos lugares, atingindo vários segmentos no que se refere a variedade de destinos, faixas 

etárias e atrativos. “Na atualidade, o que existe é uma negociação do paraíso de férias: o 

turista compra o que já conhece por meio de informações prévias a sua partida e aprova esse 

modelo repetindo por várias vezes sua visita a resorts espalhados pelo mundo”, conclui Borba 

(2005, p.32). 

Em termos globais, Lawson (2003) descreve cinco segmentos de resorts: resorts 

de praia, resorts de tratamento de saúde e spas, resorts rurais e hotéis de campo, resorts de 

montanha e resorts temáticos. Segundo ele, os resorts de praia ocupam extensas faixas 

litorâneas e são ancorados pelas atrações de lazer na água, com apelo na paisagem e nas 

possibilidades de recreação e práticas esportivas aquáticas. Os resorts de tratamento de saúde 
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e spas exploram os benefícios terapêuticos de fontes de águas minerais e outras formas 

relacionadas de tratamento, além disso, muitos incluem possibilidades de recreação individual 

e da família. Os resorts rurais encontram-se isolados, distantes geograficamente do mercado 

consumidor de lazer e negócios, e normalmente possuem amplos terrenos para a prática de 

golfe, tênis, equitação ou pesca. Alguns oferecem práticas esportivas exóticas (balonismo, 

arco e flecha, rafting, alpinismo), em que são incluídos programas com instrutores 

profissionais. Os resorts de montanha são planejados para atender ao mercado de esportes de 

inverno e divertimentos na neve. Localizam-se em áreas de grande altitude que devem 

proporcionar no mínimo quatro meses com cobertura de neve e oferecer diversas 

possibilidades de entretenimento também para a estação de verão. Por fim, os resorts 

temáticos, que podem estar associados a parques temáticos ou atrações muito específicas 

como safári e sítios arqueológicos, por exemplo. O autor coloca os hotéis-cassino e grandes 

hotéis para congressos e eventos como categorias especiais desse tipo de resort. 

Excetuando-se os resorts dedicados aos esportes de inverno, esses modelos 

globais de resorts estão também difundidos no Brasil. Observo, no entanto, que as 

peculiaridades locais, os atrativos naturais e as questões mercadológicas podem ocasionar 

algumas diferenças dentro deles ou até mesmo gerar um modelo diferente, como é o caso dos 

resorts de selva brasileiros. A cultura local, normalmente ignorada pelos resorts, 

eventualmente pode constituir um fator de diferença, como nos empreendimentos que se 

utilizam de referências arquitetônicas locais em suas edificações ou mantêm uma relação mais 

aberta com a comunidade local e o entorno, oferecendo situações para que os hóspedes os 

conheçam de forma autêntica. 

 

 

2.2. Os resorts e o lazer 

 

 

Os resorts brasileiros podem se localizar em centros urbanos, no campo, na selva 

e na praia, que são a maioria. Existem aqueles mais dedicados a esportes náuticos, ao 

ecoturismo ou a esportes sofisticados como golfe e tênis e outros são especialmente 

concebidos para spa ou eventos empresariais. De uma maneira geral todos procuram oferecer 

o máximo de opções de lazer possíveis junto a alguma estrutura para eventos de negócio 

(BARBOSA, 2005). 
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Segundo Pina; Ribeiro (2007), os resorts têm combinado a exploração dos 

segmentos de lazer e de eventos por “motivos de sobrevivência” dos empreendimentos, 

promovendo a ocupação do hotel em altas temporadas e finais de semana com o lazer e em 

baixas temporadas e dias da semana com eventos de negócio. Barbosa (2005) entende que, no 

segmento de eventos empresariais, os resorts procuram atender a uma necessidade dos 

clientes corporativos em permear o lazer na programação de trabalho como forma de buscar 

maior produtividade, integração e satisfação dos funcionários. Campos (2003) acredita que os 

eventos empresariais e os encontros profissionais, como congressos, seminários e simpósios, 

deslocaram-se para os hotéis de lazer em razão de os hotéis urbanos dificilmente oferecerem 

instalações apropriadas para a integração dos participantes através do lazer. Segundo o autor, 

foi a partir daí que os resorts passaram a se organizar na perspectiva do lazer e dos negócios. 

No entanto, Pina; Ribeiro (2007) acreditam que o lazer seja ainda o principal 

atrativo dos hotéis, enquanto Negrine; Bradacz; Carvalho (2001) ponderam que a afirmação 

só vale para os empreendimentos que têm suas estratégias de marketing centradas nas atrações 

e serviços de lazer oferecidos. 

Além de atrair hóspedes, Pina; Ribeiro (2007, p.35) destacam outras funções 

importantes do lazer dentro dos resorts: causar uma boa primeira impressão; favorecer a 

percepção positiva sobre o hotel; reforçar o mix de serviços do hotel; contribuir para a 

qualidade; auxiliar na manutenção de fidelidade ao estabelecimento; proporcionar uma boa 

estadia aos usuários. 

Reforçando essa idéia, uma pesquisa realizada junto aos gerentes/coordenadores 

de lazer de hotéis de lazer do Estado de São Paulo demonstra que os objetivos do lazer se 

dividem entre atender aos interesses do hóspede e do empreendimento. Para 62% desses 

profissionais, entre os objetivos do lazer está o descanso, o entretenimento, a integração entre 

os hóspedes e a qualidade do serviço. Outros 31% acreditam que o objetivo é funcionar como 

uma estratégia de marketing do empreendimento e 7% consideram que o objetivo é manter os 

hóspedes confinados e evitar que busquem diversão fora do hotel (RIBEIRO; QUEIROZ; 

SOUZA, 2004, p. 32). 

Borba (2005) concorda com a afirmação dos gerentes que aponta o lazer como 

componente das estratégias de promoção de marketing, observando que nas peças 

publicitárias o lazer é utilizado como atrativo, através de imagens de produtos que possam 

representar o sonho do consumidor. Nesse propósito, os resorts têm sua imagem associada a 

paisagens naturais e momentos de lazer, utilizando figuras representativas como a rede de 

balanço, atividades de recreação e esportes, apartamentos confortáveis e bem decorados, 
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comida farta, enfim, a idéia do local perfeito para as férias, simbolizado no conforto e 

segurança principalmente. 

Ainda em relação à pesquisa com os gerentes/coordenadores de lazer, a afirmação 

que aponta o lazer como instrumento para manter os hóspedes nos hotéis, encontra respaldo 

em Negrine; Bradacz; Carvalho (2001). Os autores associam as práticas de lazer à 

permanência e ao consumo dos hóspedes, afirmando que o lazer contribui para o bem-estar 

daqueles que se utilizam do serviço e com isso permanecem mais tempo no hotel e consomem 

mais. 

Se o lazer favorece o aumento do consumo nos resorts, os estudos encontrados 

não investigam a tese. Mas, com relação à geração de receitas diretas nos hotéis de lazer, a 

EMBRATUR (1998) aponta que 71,2% da média total de vendas são geradas pelo 

departamento de unidades habitacionais; 21,1%, pelo departamento de alimentos e bebidas; e 

6,7%, pelos departamentos restantes - lavanderia, telefonia, aluguel de lojas, eventos e outros. 

Por esses dados, considerando que os padrões de consumo não tenham se alterado de maneira 

relevante desde a época do estudo, pode-se concluir que o lazer, no sentido de atividade paga, 

pouco contribui nas receitas diretas dos hotéis. 

Com relação à composição dos investimentos nos meios de hospedagem, o capital 

empregado na construção civil e aquisição de equipamentos em um hotel chegam a 50% e 

25%, respectivamente, do valor total do empreendimento (ASCÂNIO, 2003). Além disso, o 

terreno em zona rural pode representar até 10% do montante investido, mas o autor não 

desmembra o capital aplicado entre os setores do hotel. No caso dos resorts, considerando a 

extensão dos espaços e a quantidade de equipamentos de lazer de que dispõem, não é difícil 

inferir que os investimentos com o lazer são bastante representativos no montante total. 

Segundo Borba (2005), os resorts oferecem uma variada opção de espaços e 

equipamentos de lazer que seguem um certo padrão em todo o mundo: restaurantes, bares, 

boate, anfiteatro, play-grounds, kids club (clubinho para crianças acima de 3 anos), baby club 

(berçário para crianças até 3 anos), health center (piscinas cobertas, sauna, salas de terapias, 

salas de massagem, academia de ginástica), piscinas para adultos e infantil, quadras 

poliesportivas, quadras de tênis, campo de golfe, minigolfe, salas de jogos, sala de leitura, 

oficina de arte, pista de passeio ciclístico, pista de cooper, trilhas ecológicas. 

A piscina é um equipamento de lazer de destaque nos resorts. Segundo Pina; 

Ribeiro (2007, p. 66), “o conjunto aquático é a mais importante instalação de lazer de um 

hotel, tanto pela preferência das pessoas pela combinação água e sol, como pela variedade e 

quantidade de atividades que permite praticar, tanto de forma autônoma quanto por meio de 
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profissionais de lazer”. Borba (2005, p. 53) acrescenta que “a extensão do parque aquático, 

além de ser esteticamente bonita e imponente, oferece uma área propícia para o movimento e 

outra para o descanso e contemplação”. 

Borba (2005) chama atenção para a intensa programação de atividades diárias nos 

resorts. Segundo ela, o dia é dividido em três horários – manhã, tarde e noite, porém a 

dinâmica adotada tem a intenção de guiar o turista mesmo inconscientemente. Pela manhã são 

oferecidos passeios, atividades de recreação e brincadeiras que trabalham a integração do 

grupo. Os esportes e competições mais voltadas para atividades físicas ocupam o espaço da 

tarde. À noite, prevalece o entretenimento, com shows e atividades menos movimentadas. 

Pina; Ribeiro (2007) separam a programação de lazer em dois tipos: recreação e 

eventos. A recreação articula-se em um conjunto de atividades, como jogos, brincadeiras, 

competições curtas, práticas esportivas, algumas atividades artísticas, caminhadas e passeios. 

A programação de eventos de lazer constitui-se em festas temáticas, apresentações artísticas, 

shows, festivais de música e gastronomia. Entretanto, os autores as consideram como ações 

distintas, que não devem ser confundidas e que devem ser administradas separadamente, 

cabendo a realização dos eventos a um departamento específico para tal ou ao setor de 

marketing. 

Negrine; Bradacz; Carvalho (2001, p.42) preferem ressaltar a recreação como 

possibilidade de vivência lúdica dos hóspedes e oportunidade para estimular o “lazer ativo, 

aquele que implica ação e interação do indivíduo com o meio e com os outros”. Os autores 

destacam também a importância da recreação para o sucesso empresarial dos hotéis de lazer, 

como componente do pacote de serviços oferecidos e da qualidade percebida pelo hóspede. 

Dentre as práticas de lazer observadas nos resorts, a recreação merece atenção 

especial pela construção do seu significado e pelo papel que desempenha nos 

empreendimentos. A recreação é uma prática impregnada de valores culturais, com um 

significado que abrange, além da diversão, questões educacionais importantes. O termo 

engloba, de uma maneira geral, toda uma série de atividades de cultura popular de caráter 

lúdico, representadas pelos jogos, brincadeiras, certos tipos de artes e práticas esportivas, em 

que os sujeitos têm normalmente uma participação ativa. Segundo Marcassa (2004), a 

recreação surgiu como um instrumento pedagógico para controlar os tempos, espaços e 

práticas realizadas na escola, sobretudo nos momentos vagos entre as atividades obrigatórias.  

Buscava “disciplinar o tempo de modo que todas as atividades escolares seguissem um ritmo 

lógico de funcionamento, desde a duração e a freqüência do regime alimentar, as horas de 

sono, as atividades intelectuais e até mesmo o recreio” (MARCASSA, 2004, p. 197). Dessa 
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maneira, a recreação como possibilidade educativa de ocupação do tempo livre pode ser 

interpretada, inclusive nos resorts, como uma forma de lazer socialmente permitido e 

desejável, sobretudo para as crianças. Não é por acaso que os empreendimentos costumam 

oferecer espaços, atividades e monitores específicos para recreação infantil. 

Todas essas atividades e os espaços dos resorts requerem profissionais específicos 

e um sistema de operação. Camargo (1998) explica que o profissional que mantém contato 

direto com os hóspedes no acompanhamento da atividade de lazer é normalmente reconhecido 

como monitor ou recreacionista e aquele que supervisiona seu trabalho, estabelecendo a 

conexão com o a alta gerência ou os proprietários do empreendimento, é denominado 

supervisor ou coordenador de lazer.  

Pina; Ribeiro (2007, p. 77) acrescentam que os profissionais do lazer que atuam 

em hotéis são de diferentes formações. Os professores de educação física foram os pioneiros a 

atuar nesse campo, mas hoje atuam também os profissionais de turismo, hotelaria e educação 

artística, além dos graduados em lazer e técnicos em recreação e lazer. Um estudo realizado 

em hotéis de lazer paulistas confirma essa formação diversificada dos profissionais de lazer: 

apurou-se que 43% são professores de educação física, 38% provêm de áreas diversas 

(turismo, hotelaria, administração, etc.) e 19% não têm formação específica (RIBEIRO; 

QUEIROZ; SOUZA, 2004). 

Os profissionais podem trabalhar sob diversos arranjos operacionais conforme a 

conveniência para os empreendimentos. Cavallari; Zacharias (2001) relatam que, em hotéis 

com a ocupação muito variável, normalmente existe um profissional com vínculo 

empregatício responsável pela área de lazer, a quem cabe as tarefas de recrutar e escalar a 

equipe de animadores, que geralmente trabalham como autônomos. Nos hotéis com ocupação 

mais regular, a opção é pela contratação efetiva dos animadores, que passam a figurar no 

quadro regular de funcionários da organização. Outra forma existente de contratação de 

profissionais de lazer é por meio de empresas prestadoras de serviços de lazer. Nessa situação, 

os animadores são contratados da empresa e o hotel fica despreocupado com detalhes 

técnicos, mas requer um gasto maior em relação à contratação direta. 

Para Cândido; Vieira (2003, p.599) os empreendimentos podem estar organizados 

em um setor específico: “alguns hotéis adotam, em uma área específica, separada da 

administrativa, diversos departamentos interligados: eventos, marketing, vendas e lazer”. Os 

autores ponderam que, sendo o lazer um serviço oferecido permanentemente aos hóspedes, os 

hotéis devem optar pelo funcionamento de um setor próprio. Se for ocasional, a opção deve 

recair para a terceirização do serviço. 
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Segundo Duarte (1996), o lazer pode estar representado em um setor específico 

quando o hotel tem um marketing forte voltado para o atendimento de hóspedes nessa área. 

Caso contrário, pode estar ou não associado à atividade de eventos, ou como um subsetor 

dentro do setor de hospedagem.  

Observo que as referências ao lazer mencionadas até aqui apresentam-no em 

diversas significações dentro dos resorts: de estrutura, quando corresponde a espaços 

específicos ou departamento na organização; de produto, quando se ofertam ao mercado suas 

atividades e espaços; de promoção, quando se apresenta como imagem de um produto ou 

como atrativo de consumo; de produção, quando representa qualidade de serviços; de 

investimento, quando representa receitas e custos para a organização; de ocupação 

profissional, quando se refere à participação de colaboradores específicos para a área. Ainda 

que subliminarmente, todas as menções dizem respeito à presença do lazer nas estratégias 

organizacionais dos resorts, mas os autores pouco consideram as teorias organizacionais para 

explicar as ocorrências, o que em algumas situações resulta em análises demasiadamente 

simplistas. 

De qualquer modo, todas essas características revelam um modelo de resort que 

vem sendo bastante contestado pelos estudiosos do turismo e do lazer. Algumas contestações 

são diretamente ligadas a questões de gestão e estrutura, outras têm caráter social e cultural. 

Borba (2005, p. 12) afirma que “no mundo acadêmico, os resorts são bastante 

criticados devido à capacidade de controlar e manter o turista dentro do espaço e não 

contribuir com o seu entorno, uma vez que muitas vezes o contato com a comunidade local é 

inexistente”. 

Confirmando essa afirmativa, Rodrigues (1999) revela que o modelo de produção 

de espaços turísticos totalmente desvinculados do entorno tem-se reproduzido mundialmente. 

Os resorts configuram-se como exemplos desses espaços globais que foram 

desterritorializados, em que as pessoas desfrutam de ambientes absolutamente familiares, 

onde tudo é estandardizado, completa a autora. 

 
Alheios às características que identificam o lugar como único, constroem-se resorts 
padronizados, modelo Club Mediterranée, onde as pessoas respiram aliviadas 
porque se sentem em casa, ou seja, no seu lugar de origem. São rigorosamente 
iguais, em qualquer parte do mundo, nos mais recônditos e exóticos territórios, 
indiferentes ao entorno, cercado por muros, no interior dos quais os turistas são 
confinados durante quase toda sua estada. Só acedem aos territórios extra-muros em 
excursões programadas, participando de aventuras encenadas, rigorosamente 
controladas, sem riscos. Estes resorts correspondem aos “não lugares”, novo 
conceito de turismo internacional (RODRIGUES, 1999, p. 129). 
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As críticas aos resorts também questionam como o lazer é organizado e 

desenvolvido nos estabelecimentos e o que isso representa. A organização do lazer nos resorts 

é considerada uma questão importante para Negrine (2001), Pina; Ribeiro (2007) e Castelli 

(2001), que recomendam a estruturação de um setor de lazer específico nos hotéis. Outros, 

como Petrocchi (2002), sugerem um setor conjunto para operar lazer e eventos. Pina; Ribeiro 

(2007) destacam a necessidade de se considerar lazer e eventos como setores separados e 

adverte que nem todos os autores que estudam o segmento hoteleiro consideram o lazer como 

parte do sistema de gestão dos hotéis.  

Com relação ao desenvolvimento do lazer, Pina; Ribeiro (2007) e Silva; Santos 

(2002) alertam para a forma despersonalizada de planejamento da programação de lazer nos 

hotéis, sem consulta prévia aos hóspedes e sem informações qualitativas do seu perfil. Como 

alternativa à programação personalizada, Ribeiro (2002) aponta a oferta de uma programação 

bastante diversificada, variando os conteúdos do lazer, o que habitualmente não ocorre. 

Em outro momento, Ribeiro; Queiroz; De Souza (2004) observam a necessidade 

de uma fundamentação teórica na área do lazer para os profissionais que atuam nos hotéis de 

lazer e não apenas os conhecimentos técnicos em hotelaria e turismo. Afirmam que a visão 

dos proprietários de hotel e gerentes de hotéis de lazer está longe da ideal. Segundo os 

autores, eles não têm consciência da existência de uma teoria de lazer que dê suporte à sua 

atuação e à de seus comandados. Para Silva; Santos (2002), essa falta de fundamentação 

teórica e o descompromisso com o hóspede ao se programar o lazer nos hotéis comprometem 

a qualidade da sua vivência e reforça, ainda mais, o significado do lazer como prática 

alienada. 

Vale ressaltar que a vivência do lazer está relacionada às oportunidades de acesso 

aos bens culturais e que na atividade turística esses bens podem ser encontrados autênticos e 

naturais (BARBOSA, 2005). Porém, o que se observa nos resorts é o que Urry (2001 p. 23) 

chama de pseudo-acontecimentos legitimados pelo turismo de massa. Isolados das pessoas 

locais, os turistas “encontram prazer em atrações inventadas com pouca autenticidade, gozam 

com credulidade de pseudo-acontecimentos e não levam em consideração o mundo real em 

torno deles”. 

Outro grande questionamento que recai sobre os resorts referem-se aos impactos 

sociais, culturais e ambientais que eles causam nas localidades onde se instalam. Para Borba 

(2005, p. 31), 
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[...] é possível destacar a problemática instaurada em vários países em 
desenvolvimento onde a repetição de um modelo de férias vem causando uma série 
de impasses sociais, cuja raiz está no isolamento dos turistas dentro do espaço físico. 
Como conseqüência, a comunidade local fica limitada aos subempregos, e os 
turistas ficam sem conhecer a cultura e o povo do seu destino de viagem. 

 

Nesse sentido, chamo atenção para o descarte ou a artificialização da cultura local 

promovida pelos resorts. A arquitetura, os costumes, a culinária, a língua e mesmo a moeda 

são exemplos de valores culturais que podem sofrer essas interferências conforme os 

interesses de marketing do empreendimento (BARBOSA, 2005). 

Werneck (2001) alerta para os prejuízos sociais que os empreendimentos podem 

causar. Segundo a autora, muitos resorts exploram o potencial turístico das localidades onde 

se instalam, mas nem sempre contribuem para a preservação ou recuperação do patrimônio 

histórico, cultural e natural da região. Além disso, os empreendimentos parecem não dar 

retornos expressivos para a classe trabalhadora e população local, apesar de recolherem 

impostos e gerarem emprego. 

Esse baixo retorno é muitas vezes resultado das políticas públicas que incentivam 

a instalação desses empreendimentos, oferecendo redução ou isenção de impostos municipais 

e/ou estaduais (BORBA, 2005). Essa prática subtrai ou no mínimo retarda os benefícios 

diretos para a localidade, eximindo as organizações hoteleiras de cumprirem uma 

responsabilidade básica com a sociedade, que é gerar recursos para o bem público através do 

recolhimento fiscal.   

Observo que todas essas questões levantadas são resultados de estratégias 

elaboradas dentro dos resorts. Embora não seja objetivo do trabalho investigar a fundo a 

estrutura da organização dos empreendimentos, é importante reconhecer alguns aspectos 

organizacionais do negócio e onde se desenvolvem as ações e decisões estratégicas que se 

relacionam com o lazer. 

 

2.3.  Características e estrutura organizacional dos resorts 

 

 

Os resorts são organizações lucrativas com diversas possibilidades de composição 

de investimentos e formas de administração. Segundo Duarte (1996), o capital investido na 

hotelaria pode ser de origem estrangeira ou nacional, proveniente de investidores 
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individuais11, fundos de pensão12, fundos imobiliários13, pool hoteleiro/pool imobiliário14 ou 

time share15. A administração dos empreendimentos pode ficar a cargo de empresas 

estrangeiras ou nacionais e ser independente ou terceirizada. A terceirização da gestão 

hoteleira ocorre através de contratos de administração, arrendamento ou franquia junto a uma 

empresa hoteleira, geralmente pertencente a uma rede hoteleira (BERNARDO, 2007). 

 
Redes, ou cadeias, nascem da união de hotéis em torno de objetivos em comum, que 
de modo geral, são o de estar presentes em vários destinos, unir esforços em ações 
promocionais e conquistar maior parcela de mercado. 
Fazer parte de uma rede supõe adequação, ou obediência, a uma série de orientações 
ligadas a normas, procedimentos e exposição de marca, entre outras. Há casos em 
que os controles impostos pelas redes são muito rígidos, em função dos padrões de 
qualidade pelos quais são reconhecidos nacionalmente ou internacionalmente 
(ALDRIGUI, 2007, p. 48).  

 

Ascânio (2003, p. 60) explica que “o hotel é uma empresa comercial que vende ao 

visitante bens e serviços, como quartos, alimentos, bebidas e outros serviços menores”. Ele 

acrescenta que: 

 
Os bens e serviços que o hotel produz para o cliente constituem sua base comercial. 
O hotel conta com uma quantidade de unidades habitacionais, de lugares para 
comer, beber e de recreação, e esses espaços, acompanhados dos serviços de 
hotelaria são alugados temporariamente para uma clientela de visitantes que está 
disposta a pagar um preço ou uma tarifa pelo serviço de se alojar, comer, beber e 
passar um período de tempo diferente e prazeroso. 

 

Entretanto, Aldrigui (2007, p. 53) enfatiza que: 

 

                                                
11 “O investidor individual aporta capital próprio ou de terceiros, ou, muitas vezes, uma propriedade, isto é, uma 
área construída para seu negócio hoteleiro” (DUARTE, p. 32, 1996). 
12 “Fundo de pensão é um fundo de investimento de opção para aposentadoria complementar. Eles são 
geralmente oferecidos pelas empresas aos empregados, com a intenção de prover uma alternativa para a 
Previdência social oficial”. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Fundo_de_pens%C3%A3o. Acesso em: 
10/03/2010. 
13 “Os fundos imobiliários são instrumentos do mercado de capitais para captação da poupança popular por meio 
de quotas representativas de  valores mobiliários de renda variável. As quotas são parcelas de valores mobiliários 
não resgatáveis, isto é, o quotista tem que vender a terceiros uma parcela de suas quotas para retomar seu 
investimento, como se fossem ações de companhias abertas. Elas são emitidas para subscrição mediante ofertas 
públicas e devem ser comercializadas no mercado secundário em mercado de balcão ou de bolsa”. Disponível 
em: http://www.acionista.com.br/mercado/fundos_imobiliarios_01.htm#inicio. Acesso em: 10/03/2010. 
14 “Pool hoteleiro/pool imobiliário é um sistema associativo em que os proprietários de unidades de um 
empreendimento imobiliário, destinam suas unidades para a exploração hoteleira. Constituem objeto desse 
sistema associativo, alem dos apartamentos integrantes do hotel, as suas respectivas áreas e bens comuns, como 
o restaurante, as salas de convenções, incluídos todo o seu mobiliário, equipamentos, utensílios, instalações, e 
decoração, para a exploração hoteleira”. 
Disponível em: http://www.managercorp.com.br/Download/prospecto.doc. Acesso em: 10/03/2010. 
15 Time share “é um termo utilizado pelo mercado imobiliário para um imóvel vendido a mais de um 
proprietário, que compartilham o uso alternadamente durante o ano, comum em locais muito procurados para 
férias”. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Time_sharing. Acesso em: 10/03/2010. 
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A razão de ser de um hotel é a comercialização de suas unidades habitacionais 
(quartos ou apartamentos) em base diária. Independentemente de seu tamanho ou 
localização, de seu segmento de mercado ou do que oferece a seu hóspede, o 
negócio do hotel é o aluguel de suas unidades. 

 

Com relação à razão de ser específica dos resorts é necessário ter prudência em 

relação às palavras de Aldrigui (2007). Mesmo sendo uma organização hoteleira, os resorts, 

pela própria conceituação, dão grande destaque ao lazer. Logo, apenas a investigação e a 

interpretação da participação do lazer nessas organizações podem indicar seu papel no 

negócio. 

A estruturação da organização hoteleira é feita por meio de áreas ou divisões 

funcionais baseadas nos serviços oferecidos representadas por um organograma. 

 
Uma das proposições mais comum é a divisão das áreas em centros de receita ou 
centros de custos. Centros de receita são os que geram receita para o hotel por meio 
de vendas de produtos ou serviços. Centros de custos oferecem suporte, ou seja, não 
geram lucro diretamente, mas auxiliam os demais apartamentos na geração de 
receitas (ALDRIGUI, 2007, p. 54). 

 

Segundo Kassavana (2001 apud ALDRIGUI, 2007, p. 54), “geram receita os 

serviços ligados aos apartamentos, alimentos & bebidas, serviços de telecomunicações, fitness 

e recreação, além de aluguéis, concessões e comissões”. Os centros de custos são integrados 

pelas atividades ligadas a marketing, manutenção, contabilidade, recursos humanos e 

segurança. Mill (2003) ressalta que o serviço de hospedagem constitui a maior fonte de 

receitas para os resorts. 

Normalmente, os produtos e serviços gerados pela competência essencial da 

organização são os geradores diretos de receita. No entanto, o próprio Drucker (1999a, p.39), 

que cunhou há muito tempo as expressões “centros de lucros” e “centros de custos”, hoje 

desaprova essa designação, uma vez que para ele só existem centros de custos dentro das 

organizações. Segundo o autor (DRUCKER, 1999a, p.39), as organizações precisam medir e 

não contar os resultados, exemplificando que “o resultado do hospital é um paciente curado, 

que pode voltar pra casa”. Isso significa que os resultados de uma organização hospitalar 

estão sempre distantes da contribuição de cada membro, em que vários serviços profissionais 

estão intimamente relacionados ao resultado, o paciente curado, mas que dificilmente são 

identificadas as parcelas de contribuição de cada um para tal. Observo que o mesmo se pode 

dizer em relação aos resorts, nos quais a contribuição dos funcionários e colaboradores é 

absorvida pela tarefa da organização e desaparece na mesma. Daí a grande responsabilidade 
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que é a definição da tarefa e da missão de uma organização para o desempenho satisfatório 

como um todo, de preferência mensurável (DRUCKERa, 1999). 

Duarte (1996) e Aldrigui (2007) ressaltam que os serviços de hospedagem e 

alimentos & bebidas são serviços básicos da hotelaria, responsáveis pela acomodação e 

alimentação dos hóspedes respectivamente, cada um representando um departamento 

específico nos hotéis. 

O departamento de hospedagem compreende boa parte da experiência do hóspede 

e dos serviços básicos para sua estada, desde o momento em que solicita a reserva, passando 

por sua chegada (check-in), acomodação no quarto, utilização da estrutura do hotel e saída 

(check-out). Compõem os serviços desse departamento: reservas, telefonia, recepção, 

governança e serviços de apoio (guest services) de porteiros, manobristas, mensageiros e 

concierges (ALDRIGUI, 2007). 

Aldrigui (2007) explica que o departamento de A&B compreende todos os 

serviços ligados à produção e ao consumo de alimentos e bebidas no hotel, atuando nas 

cozinhas, nos restaurantes, nos bares, nos eventos (coffee breaks, coquetéis, banquetes, dentre 

outros) e nos serviços de quarto (frigobar e room service). Dessa forma, o setor atende a 

demandas próprias e outras provenientes dos departamentos de hospedagem e eventos. 

Conforme Duarte (1996), para atender a demandas próprias, os hotéis oferecem restaurantes e 

bares que podem atender, além dos hóspedes, o mercado da comunidade local. Acrescento 

como usuários dos serviços de A&B os clientes de resort no sistema “day use”, aqueles que 

pagam uma diária apenas para utilizar os serviços e dependências sociais e de lazer dos 

empreendimentos. 

Ressalto que outros dois serviços - eventos e lazer - são presenças constantes nos 

resorts. A composição desses serviços é praticamente inevitável pela necessidade de os 

empreendimentos otimizarem a ocupação de seus leitos em períodos de alta e baixa estação. 

Esses serviços podem representar departamentos próprios nos hotéis, coexistir em um 

departamento comum específico, ou, ainda, participar dos departamentos de hospedagem e 

A&B. Nessa última situação, o mais comum é o serviço de lazer incorporar-se ao 

departamento de hospedagem, e o serviço de eventos, ao departamento de A&B. 

Aldrigui (2007) relata que o departamento/serviço de eventos compreende o 

aluguel de salas e espaços para grupos, bem como a oferta de serviços de apoio, seja para 

reuniões de negócios, encontros, confraternização ou festas. Normalmente esse departamento 

trabalha de maneira coordenada com o departamento de vendas e A&B na oferta dos serviços 

e captação de clientes, complementa a autora. Acrescento que nos resorts também é habitual 
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os departamentos/serviços de eventos e de lazer trabalharem de forma interligada, uma vez 

que é comum e até desejável que as atividades de lazer estejam presentes na programação de 

um evento empresarial. 

O departamento/serviço de lazer compreende os serviços organizados ligados ao 

entretenimento e ao lazer dos hóspedes em atividades internas e externas ao empreendimento, 

esclarece Aldrigui (2007). Completam a estrutura organizacional dos hotéis os departamentos 

financeiro, de administração, marketing, vendas, manutenção e segurança. 

Saliento que, se observarmos somente o aspecto estrutural da organização, o 

entendimento do lazer é bastante objetivo e restringe-se a um serviço prestado ou 

departamento funcional dentro do resort. Se o considerarmos como componente da estratégia 

organizacional, a perspectiva de sua compreensão amplia-se, visto que o lazer passa a ser uma 

forma de a organização relacionar-se com a sociedade, inserido em um contexto social, 

cultural, político e econômico. Nesse entendimento, as atividades de lazer desenvolvidas nos 

resorts vêm recheadas de valores culturais nas suas mais diversas representações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 - O LAZER NAS ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS DOS 
RESORTS 
 
 
 
3.1.  Metodologia de pesquisa 
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Definir a dimensão do significado do lazer foi o primeiro requisito para 

estabelecer a metodologia de pesquisa, de maneira que fosse possível localizar, caracterizar e 

interpretar a sua participação nas estratégias dos resorts. 

Nesse sentido, recorri a Melo; Alves Júnior (2003, p. 32) que definem o lazer sob 

três elementos: 

 
as atividades de lazer são atividades culturais, em seu sentido mais amplo, 
englobando os diversos interesses humanos, suas diversas linguagens e 
manifestações; 
as atividades de lazer podem ser efetuadas no tempo livre das obrigações 
profissionais, domésticas, religiosas, e das necessidades físicas; 
as atividades de lazer são buscadas tendo em vista o prazer que possibilitam, embora 
nem sempre isso ocorra e embora o prazer não deva ser compreendido como 
exclusivo de tais atividades. 

 

Entendo que dentro desse entendimento como dimensão cultural, encontram-se 

aspectos importantes do lazer que favorecem a investigação das estratégias organizacionais e 

possibilitam um diálogo abrangente e qualificado com os interesses da hotelaria e da 

administração de empresas. 

Dumazedier (1973) explica que as atividades de lazer podem ter a função de 

descanso, divertimento ou desenvolvimento pessoal e social das pessoas. Ele classifica as 

atividades segundo os interesses culturais que motivam o indivíduo a buscá-las e divide esses 

interesses em físicos, artísticos, manuais, intelectuais e sociais (DUMAZEDIER, 1979). 

Posteriormente, Camargo (2006) acrescentou a essas categorias o interesse turístico. Chamo 

atenção para a importância dessas categorizações no sentido de elencar, organizar e significar 

as atividades de lazer dentro das estratégias organizacionais dos resorts. No entanto, essas 

classificações não devem ser vistas de maneira rigorosa e nem podem engessar o trabalho dos 

profissionais.  

Outro aspecto importante é o potencial socializador das práticas de lazer 

destacado por Bramante (1998). Observo que a socialização, entendida como um processo de 

interação e integração entre diferentes pessoas e culturas, é uma das essências do lazer, 

turismo e da hotelaria. Nesse sentido, em várias ocasiões, as atividades de lazer possibilitam 

diversas conformações nas relações entre funcionários dos resorts, seus hóspedes e população 

local. As relações humanas, por sua vez, configuram-se como um dos principais interesses 

dos estudos organizacionais. Estabelece-se, portanto, um eixo importante de investigação 

entre o lazer e as áreas de conhecimento da hotelaria e da administração de empresas. 
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Bramante (1998) chama atenção para o reconhecimento de que os fatores sócio-

político-econômicos e outros fatores ambientais influem ou determinam o desenvolvimento 

da atividade de lazer de uma forma geral. Ressalto que esses fatores podem ser observados no 

ambiente interno da organização ou fora dela. Nos resorts, significa reconhecer 

principalmente a influência do mercado, do ambiente organizacional e do espaço físico no 

estabelecimento das estratégias em relação ao lazer. 

Por fim, ressalto a importância da referência do lazer como atividade e a 

compreensão de que ela pode constituir-se em uma experiência pessoal transformadora. 

Bramante (1998) destaca o caráter criativo que a experiência de lazer pode compreender e 

Melo; Alves Júnior (2003) salientam o seu sentido estético, como possibilidade de exercitar as 

percepções dos sujeitos, bem como de provocar o (re)conhecimento e interpretação sensível 

da realidade, ressaltando que “a experiência estética não se esgota na sensibilidade, no 

sentimento, na emoção, estando também ligada ao conhecimento, ao intelecto, à razão” 

(MELO; ALVES JÚNIOR, 2003, p. 32). Entendo essa visão como o ponto crucial para 

investigação e análise das aproximações e dos distanciamentos entre os interesses do lazer, 

hotelaria e administração de empresas dentro da organização. 

O segundo requisito necessário para estabelecer a metodologia de pesquisa foi 

definir como abordar as estratégias organizacionais dos resorts, de maneira a tornar possível a 

identificação do lazer dentro delas. Diante das teorias complexas que envolvem as estratégias 

organizacionais e frente à possibilidade de encontrar diferentes “realidades estratégicas” nos 

resorts, tornou-se imprescindível identificar aspectos comuns nas várias abordagens teóricas 

das estratégias, que permitissem localizar, identificar e caracterizar o lazer dentro delas nos 

empreendimentos. Dessa maneira, optou-se por reconhecer e investigar o lazer na estratégia 

das organizações a partir de seus níveis empresarial, de negócio e operacional. 

Para tanto, tendo como referência a abordagem qualitativa, utilizou-se a 

combinação das pesquisas bibliográfica, de campo e documental. 

Em primeiro lugar foi realizada a pesquisa bibliográfica, a partir do levantamento 

e revisão de produções relacionadas aos temas lazer, resorts, hotelaria, estratégia 

organizacional, comportamento organizacional e cultura organizacional. Buscou-se, dentro 

dessas temáticas, investigar as produções que tratam ou no mínimo perpassam pelo tema de 

pesquisa, além de constituir um referencial teórico essencial sobre lazer e estratégia 

organizacional, que necessariamente não aborda o objeto de pesquisa. Para o levantamento 

bibliográfico foram considerados o Sistema de Bibliotecas da UFMG, bem como o Portal de 

Periódico Capes e o Google Acadêmico.  
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Para a pesquisa de campo, inicialmente, foi feito um contato com a Resorts Brasil 

– Associação Brasileira de Resorts solicitando uma autorização/recomendação para a 

realização da pesquisa junto a seus associados. Em seguida, foram contatados os 45 resorts 

membros da associação através de telefonema e e-mail, convidando os gerentes dos 

empreendimentos para participar da pesquisa. Considerando que o estudo refere-se ao 

universo “resorts brasileiros”, infere-se que, em se tratando de uma entidade de classe, exista 

uma considerável representatividade numérica, geográfica e tipológica do segmento. Dessa 

forma, evitou-se também a controversa tarefa de se classificar ou não um empreendimento 

como resort para a definição da amostragem. 

Em seguida, foi construído um questionário estruturado para a coleta de dados da 

pesquisa de campo. A utilização do questionário foi a escolha considerada viável em relação 

ao alcance geográfico e de amostragem que a pesquisa tentou atingir. Antes, porém, foram 

pesquisados aleatoriamente alguns sites de resorts com a finalidade de reconhecer em termos 

genéricos as informações que continham, servindo como referência para elaboração do 

questionário. Dessa maneira, o questionário foi composto por 32 questões dedicadas a 

investigar o perfil do empreendimento, a inserção do lazer nas estratégias de nível 

empresarial, de negócio e funcional (P&D, produção/operação, recursos humanos, financeira), 

além das decisões estratégicas referentes ao lazer. No questionário, não foram abordadas 

questões relativas às estratégias funcionais de promoção e quase nada de produto, uma vez 

verificado que os sites dos resorts fornecem bastantes informações nessa área. 

O roteiro de perguntas do questionário e as opções de respostas basearam-se no 

objetivo da pesquisa, no referencial teórico exposto, mas também na experiência do 

pesquisador como consultor em hotelaria. Em função do extenso número de perguntas, 

visando a facilitar a tarefa dos respondentes e evitar vieses, buscou-se apresentar o maior 

repertório imaginável de respostas, mas oferecendo, sempre que necessário, a opção de 

resposta aberta. O Quadro 1 apresenta as categorias de estudo e os conteúdos explorados nas 

perguntas do questionário. 

 
 

QUADRO 1 
Categorias de estudo e conteúdos abordados nos questionários 

Categorias de estudo Conteúdos abordados 

·        Natureza dos investimentos; 
·        Tipo de administração; 
·        Formato operacional do lazer; 

Estratégias empresariais 

·        Alianças estratégicas. 
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·        Missão organizacional; 
·        Objetivos organizacionais; 
·        Crenças e valores; 
·        Significado/conceito de lazer; 

Estratégias de negócio 

·        Participação do lazer na estrutura organizacional. 
·        Cargo e formação do profissional responsável pelo lazer; 
·        Plano de carreira e qualificação para os profissionais da área de lazer; 
·        Forma de contratação para os profissionais da área de lazer; 
·        Atividades de lazer com operação própria e terceirizada; 
·        Gestão da qualidade das atividades de lazer; 

Estratégias funcionais 

·        Investimentos, receitas e custos das atividades de lazer; 
Tomada de decisão no lazer ·        Participantes na decisão, planejamento e avaliação do lazer. 
Fonte: própria 

 

O questionário foi enviado por e-mail a todos os 45 resorts membros da 

associação através de um link direto com um site de gestão de pesquisas 

(www.makesurvey.net) e respondido voluntariamente por nove empreendimentos, no período 

de 23 de janeiro a 10 de fevereiro de 2010. O site utilizado, além de gerar o questionário on 

line, forneceu os dados e as respostas de cada participante, bem como o relatório estatístico da 

pesquisa. A solicitação para resposta do questionário foi encaminhada aos gerentes gerais dos 

resorts com o objetivo de coletar informações que caracterizassem a inserção do lazer na 

organização dentro da perspectiva estratégica. 

Já a escolha do gerente geral para responder os questionários foi pensada a partir 

da visão de Mintzberg (2001), que o considera peça-chave no processo de formação e 

desenvolvimento das estratégias na organização. 

 
Qualquer pessoa na organização que controla ações-chave ou de estabelecimento 
precedente pode ser um estrategista; o estrategista também pode ser um grupo de 
pessoas. Não obstante, os gerentes – especialmente os mais graduados – são 
obviamente candidatos mais cotados para esse papel porque sua perspectiva é 
geralmente mais ampla do que a de seus subordinados, e também porque muito 
poder reside geralmente nos cargos que ocupam (MINTZBERG, 2001, p.33). 

 

Habitualmente nos meios de hospedagem, o gerente geral representa o setor 

operacional dos empreendimentos e é o profissional responsável pela implantação e pelo 

controle das estratégias e dos seus resultados em última análise. Por esses motivos e 

considerando que cada organização teria apenas um informante por questões de viabilidade da 

pesquisa, o gerente geral foi escolhido como a pessoa apropriada para responder os 

questionários. No entanto, os profissionais dos resorts que participaram da pesquisa não 

foram precisamente os gerentes gerais convidados. Responderam o questionário dois diretores 
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comerciais, um diretor de operações, dois gerentes gerais, dois assistentes da gerência geral e 

um superintendente de esportes e lazer. 

Para a pesquisa documental, foram utilizados como fontes documentais os sites 

dos resorts. Essas fontes mostraram-se relevantes para fornecer informações sobre as 

estratégias de marketing, pois os sites descrevem e ofertam todo o produto “resort” e ainda 

funcionam como instrumento promocional. 

Portanto, na coleta de dados utilizou-se a técnica de triangulação (TRIVIÑOS, 

2008), na qual foram consideradas percepções verbais do sujeito através de questionários; 

elementos produzidos pelo meio - documentos organizacionais internos e externos, 

representados pelas declarações formais de missão e os sites dos resorts; e ainda produtos do 

sujeito originados pelo ambiente social, cultural e econômico, como são as atividades de lazer 

ofertadas pelos resorts. Conforme Triviños (2008, p.138), essa técnica de coleta permite uma 

triangulação de dados que busca “abranger a máxima amplitude na descrição, explicação e 

compreensão do foco em estudo”. 

Dessa maneira, os conteúdos estratégicos coletados foram organizados em 

temáticas, uma já debatida em estudos do lazer, como “lazer como produto”, e outras que se 

introduzem para o debate no campo, como “lazer no negócio”, “lazer nas alianças 

estratégicas” e “tomadas de decisão”. A escolha dessas temáticas foi devido à relevância e à 

abrangência de seus conteúdos, bem como às conexões e análises que podem ser estabelecidas 

com as visões de Pine II; Gilmore (1999), Drucker (1999) e Castells (1999) sobre a nova 

realidade das organizações em relação a produto, negócio e redes estratégicas. 

Por fim, para a interpretação das informações coletadas foi utilizada a técnica de 

análise de conteúdo, na conceituação de Bardin (1977, p.42): 

 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando, por procedimentos 
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, obter indicadores 
quantitativos ou não, que permitem a inferência de conhecimentos relativos às 
condições de produção/recepção (variáveis inferidas) das mensagens. 

 

Justifica-se o uso dessa técnica na pesquisa, uma vez que ela “se recusa a separar 

o objeto de estudo em objetivo ou subjetivo, e a optar de maneira exclusiva por uma ou outra 

direção de análise. O método admite que o discurso informe sobre ambas as realidades e 

provoca o questionamento sobre suas relações” (DELLAGNELO; SILVA, 2005, p. 117). 

Utilizando essa técnica, é possível descrever as mensagens verbais e não verbais 

emitidas pelos resorts em relação ao lazer, representadas pelas estratégias da organização. Os 

enfoques na descrição estão direcionados a “quem fala”, “o que fala” e “como fala”. Nesse 
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sentido, conforme Godoi; Balsini (2006, p.92), “não se buscam regularidades, mas a 

compreensão do agente, daquilo que o levou singularmente a agir como agiu. Essa empreitada 

só é possível se os sujeitos forem ouvidos a partir de sua lógica e exposição de razões”. 

Em seguida, através da interpretação das mensagens, buscou-se atingir uma 

compreensão mais profunda do seu conteúdo. Esse é “o momento da reflexão, da intuição 

com embasamento nos materiais empíricos e nos referenciais teóricos disponíveis, visando 

estabelecer relações, verificar contradições, compreender os fenômenos que nos propomos 

estudar” (DELLAGNELO; SILVA, 2005, p. 113). 

Dentre os 45 resorts convidados da Associação Brasileira de Resorts, nove 

atenderam o chamado. Entre os participantes, quatro pertencem à Região Sudeste do Brasil; 

três, à Região Nordeste; dois, à Região Sul; e nenhum representante das regiões Norte e 

Centro-Oeste. Os empreendimentos estão localizados em sua maioria na praia, seis no total, 

outros dois em região de montanha e um em estância hidromineral. 

Pouco mais da metade dos resorts pesquisados (cinco) pertencem a redes 

hoteleiras, sendo três pertencentes a redes nacionais e dois a redes internacionais, e os 

restantes têm administração independente. Quanto ao tamanho, apenas um estabelecimento, 

com quase 700 acomodações, pode ser considerado de grande porte para os padrões 

brasileiros. Outros dois têm dimensões intermediárias, com cerca de 300 acomodações cada, 

mas a maioria é de pequeno-médio porte, tendo em torno de 140 acomodações. 

As características mais encontradas isoladamente nos resorts pesquisados são: 

localizados na praia; pertencentes à Região Sudeste; administrados por rede hoteleira e de 

pequeno-médio porte. 

Como a pesquisa tem caráter qualitativo, a amostragem mostra-se adequada, visto 

que abrange diversos perfis de empreendimentos do universo de resorts brasileiros. O Quadro 

3 caracteriza individualmente os resorts pesquisados, preservando o anonimato dos 

estabelecimentos. 

 

 

 

 

 
QUADRO 2 

Caracterização dos resorts pesquisados 
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Resort Região Localização Tipo de 
Administração 

Número de 
acomodações 

Resort A NE Praia Independente 160 
Resort B SE Praia Independente 152 
Resort C S Montanha Rede nac. 149 
Resort D NE Praia Rede nac. 122 
Resort E SE Praia Rede inter. 319 
Resort F SE Estância Rede nac. 283 
Resort G SE Montanha Independente 121 
Resort H S Praia Independente 695 
Resort I NE Praia Rede inter. 120 

        Fonte: própria 

 

 

3.2.  O lazer nas alianças estratégicas 

 

 

A primeira temática a ser debatida neste diagnóstico diz respeito a uma das 

primeiras decisões estratégicas tomadas pela alta administração dentro de um 

empreendimento, que é a definição de suas alianças estratégicas. 

As alianças são uma estratégia de nível empresarial que estabelece as relações de 

parceria de uma organização e são definidas pela cúpula administrativa conforme os negócios 

que a empresa explora e seus objetivos gerais (WRIGHT; KROLL; PARNEL, 2007). 

A colaboração entre empreendimentos, sobretudo entre fornecedores e 

compradores, faz parte das estratégias competitivas mais antigas da atividade comercial, 

sempre acompanhando o movimento dos ambientes econômico e tecnológico que cercam as 

empresas (LYNCH, 1994). Mas foi o recente avanço da globalização da economia e o 

desenvolvimento de novas tecnologias de informação que deram um grande impulso e 

criaram um novo sentido a essa estratégia organizacional, hoje comumente chamada de 

aliança estratégica. 

Com a expansão e o aumento da instabilidade dos mercados, a necessidade de 

uma produção mais flexível tornou-se inevitável para as empresas, que acabaram 

desenvolvendo modelos de gestão da produção também mais flexíveis. Uma das estratégias 

mais adotadas foi a desintegração vertical da produção das grandes empresas, através de 

alianças com empresas menores altamente especializadas, que passaram a substituir em parte 

alguns de seus departamentos. 
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Em certa medida, as novas alianças estratégicas e os processos flexíveis de 

produção só se tornaram viáveis com o desenvolvimento de novas tecnologias, em particular a 

rede mundial de computadores e as telecomunicações digitais (CASTELLS, 1999). 

A partir das alianças estratégicas formaram-se redes de empresas que se 

consolidam hoje como o modelo fundamental de concorrência na economia global, capaz de 

se adaptar às mudanças ambientais, de processar informações e gerar conhecimentos, de ser 

flexível para transformar rapidamente os meios de produção e de inovar para enfrentar a 

competição (CASTELLS, 1999). 

Dessa forma, a formação de alianças adquiriu um significado e uma amplitude 

maior em relação aos modelos de cooperação empresarial anteriores, podendo ocorrer entre 

empresas concorrentes, com fornecedores, clientes, governo e outras organizações, desde que 

os envolvidos aportem valor e tenham alinhadas suas estratégias organizacionais. 

Naturalmente, cada aliança contém especificidades próprias, mas, segundo Lewis (1992), elas 

só ocorrem e obtêm êxito quando as partes envolvidas cooperam em nome de suas 

necessidades mútuas e compartilham recursos e riscos para alcançar um objetivo comum. 

Através das alianças, as empresas têm acesso a muito mais recursos do que teriam 

de forma isolada, como capital, informação, tecnologia, competências e força de trabalho. 

Com os recursos compartilhados, as empresas podem reagir mais rapidamente às mudanças 

ambientais, explorar novos mercados, aumentar a capacidade de criar produtos, reduzir 

custos, melhorar a qualidade, incorporar novas tecnologias, atingir escalas de produção 

necessárias à sobrevivência e gerar mais recursos para investimento nas competências básicas 

(LEWIS, 1992). 

Na cadeia produtiva do turismo, os resorts participam de uma rede de 

organizações composta por redes hoteleiras e parques temáticos, companhias aéreas e 

transportadoras turísticas, operadoras e agências de turismo, empresas organizadoras de 

eventos e prestadores de serviços de lazer, entidades de classe, órgãos não governamentais e 

órgãos públicos. Cada organização desenvolve uma tarefa específica no turismo, mas muitas 

vezes podem agir em sinergia, formando alianças e tomando decisões conjuntas em beneficio 

de toda a rede. 

Nesse contexto, destacam-se dois evidentes exemplos de alianças estratégicas 

presentes nos resorts brasileiros e confirmados na pesquisa: a terceirização da administração 

concedida a redes hoteleiras e a terceirização da operação do lazer. Antes de examiná-las, é 

importante apresentar a natureza dos investimentos, conforme apresentado na Tabela 1, e 
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observar como podem influir no desenvolvimento do lazer, ressaltando que os investidores 

são os primeiros parceiros de um empreendimento. 

 
TABELA 1 

Natureza dos investimentos nos resorts – fevereiro de 2010 
Natureza dos investimentos nos resorts.  

Individual;  6 (67%) 
Fundo de pensão;  1 (11%) 
Pool imobiliário;  2 (22%) 
Estatal.  1 (11%) 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Na quase maioria dos resorts pesquisados, os investimentos têm apenas uma 

natureza, porém constatou-se em um único empreendimento a composição de investimento 

individual com pool imobiliário. Vale mencionar que não foram identificados investimentos 

no formato de fundo imobiliário. 

Considerando que os resorts são empreendimentos que requerem retorno 

financeiro, o perfil dos investidores e suas perspectivas de ganho são determinantes na sua 

administração. Significa dizer que a natureza dos investimentos está intimamente ligada à 

forma de administração das organizações hoteleiras, o que por sua vez influencia a gestão do 

lazer nos empreendimentos. 

A pesquisa aponta que a maioria dos resorts oriundos de investimentos 

individuais adota administrações independentes, embora possam ocorrer situações em que o 

empreendimento seja arrendado por uma rede hoteleira, como foi detectado. Sendo assim, é 

comum os investidores individuais estarem envolvidos diretamente na concepção, no 

planejamento e na administração do empreendimento, exercendo poder sobre sua direção 

estratégica, inclusive em relação ao lazer. Observo que, além das competências 

empreendedoras desse tipo de investidor, é necessário considerar suas pretensões financeiras e 

suas aspirações pessoais de caráter profissional, social e político como fatores de influência 

no estabelecimento das estratégias organizacionais.  

A administração independente de hotéis confere autonomia, flexibilidade e 

agilidade no estabelecimento das estratégias, que podem ser implementadas rapidamente pelo 

investidor/administrador, já que as decisões são tomadas sem a necessidade de autorização de 

terceiros (ALDRIGUI, 2007). Isso torna o ambiente mais propício para inovação e 

diferenciação de produtos, o que pode favorecer o desenvolvimento criativo de estratégias de 
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lazer nos resorts. Porém, as estratégias estão sujeitas às sensibilidades, aos conhecimentos e 

às experiências dos investidores e executivos em relação ao lazer, no que ele significa e pode 

representar para os hóspedes e o negócio. Esses sujeitos fazem parte da cúpula estratégica da 

organização, responsável pelas decisões de aporte financeiro e humano, estratégias de negócio 

e empresariais, como a decisão de terceirizar ou não o lazer. 

Já os investidores de fundo imobiliário, fundo de pensão e pool imobiliário, pelas 

características do investimento, têm pretensões basicamente financeiras, exercendo forte 

pressão sobre a administração dos hotéis em relação à rentabilidade do negócio. Essa pressão 

significa cobranças em relação aos resultados financeiros e de marketing do empreendimento 

em função do investimento realizado, mas que se desdobram internamente entre os setores do 

resort, inclusive o de lazer. Portanto, o entendimento que os investidores têm em relação ao 

significado do lazer é determinante para tomarem suas posições e decisões perante a direção 

ou o conselho de administração do empreendimento, principalmente em relação aos 

investimentos no setor. 

Nos investimentos desse formato, é comum os resorts manterem administração 

terceirizada através de uma rede hoteleira nacional ou internacional, mas ocorrem situações 

em que o próprio grupo de investidores é responsável pela administração do empreendimento 

ou pode terceirizá-la sem a participação de uma rede, arrendando o resort a um empreendedor 

individual, por exemplo. 

A terceirização da administração para uma rede hoteleira é uma estratégia 

empresarial, normalmente estabelecida antes mesmo da construção do empreendimento, 

situação em que ela desempenha o papel de atrair investidores e conferir credibilidade ao 

negócio. Isso permite que a rede administradora também interfira sobre questões importantes 

do hotel, como a localização, o planejamento dos quartos, as instalações de lazer e a 

decoração (CLARKE; CHEN, 2008). A Tabela 2 demonstra que mais da metade dos 

empreendimentos pesquisados têm a administração terceirizada para redes hoteleiras, 

confirmando a importância desse tipo de aliança estratégica no segmento.  

 

 

 

 

 

 
TABELA 2 
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Tipo de administração dos resorts – fevereiro de 2010 
Tipo de administração dos resorts.  

Terceirizada para rede hoteleira internacional;  2 (22%) 
Terceirizada para rede hoteleira nacional;  3 (33%) 
Independente.  4 (44%) 
Fonte: dados da pesquisa 

 

A rede hoteleira configura-se como uma aliança entre empreendimentos turísticos 

que a princípio têm a hospedagem como negócio principal, mediada por uma empresa 

administradora de hotéis. Os hotéis participantes da rede fazem parte do composto de 

produtos da empresa administradora, cujo objetivo maior é operar em várias localidades e 

conquistar maior parcela do mercado (ALDRIGUI, 2007). Assim, as redes hoteleiras podem 

conter uma diversidade de empreendimentos, que se dedicam a eventos, ao lazer ou apenas à 

hospedagem, com variações de conforto e localização. 

No Brasil, as empresas administradoras raramente são proprietárias de algum 

estabelecimento, uma vez que esses pertencem na maioria das vezes a investidores 

individuais, fundos de pensão, fundos imobiliários, pools imobiliários ou mesmo o Estado. 

Eventualmente, um investidor individual ou um grupo de investidores podem ser proprietários 

de mais de um empreendimento, formando uma rede hoteleira. 

Segundo Lynch (1994), existem três modelos básicos de alianças estratégicas: de 

marketing, de produtos ou de desenvolvimento tecnológico, que podem ocorrer de forma 

individual ou combinada. As alianças de marketing compreendem principalmente as funções 

de distribuição e promoção de uma empresa, com o objetivo de expandir mercados e aumentar 

as vendas, enquanto que as alianças de produtos dizem respeito aos arranjos de fornecimento 

e produção/operação entre fornecedores e produtores, com vistas a reduzir custos e garantir a 

qualidade dos insumos e da produção. Já as alianças de desenvolvimento tecnológico ou 

pesquisa e desenvolvimento (P&D) ocorrem para produzir novas tecnologias e diminuir seus 

riscos, para depois aplicá-las no desenvolvimento de produtos ou processos. 

Nesse sentido, as alianças que formam as redes hoteleiras são basicamente de 

produto e de marketing, baseadas no compartilhamento de técnicas operacionais para 

melhorar a qualidade dos produtos e principalmente nas ações conjuntas de distribuição e 

promoção para aumentar as vendas. Os controles impostos pela empresa administradora sobre 

as operações das unidades hoteleiras variam em abrangência e rigor, conforme as estratégias 
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de negócio da rede, podendo concentrar-se apenas nas funções de marketing ou estender o 

foco também à qualidade dos produtos. 

Segundo Aldrigui (2007), as redes hoteleiras focadas na qualidade utilizam 

rigorosas padronizações em processo e produto, baseadas em critérios próprios ou 

certificações reconhecidas nacionalmente ou internacionalmente.  De maneira geral, as redes 

de hotéis sugerem um mínimo de adequação ou obediência a um estilo de administração, com 

normas e procedimentos. 

Com relação ao lazer, classifico as redes hoteleiras em três tipos: rede exclusiva 

de hotéis de lazer; rede que possui bandeira/marca específica para esse segmento; e rede que 

não faz qualquer distinção para ele, possuindo ou não bandeiras/marcas para outros tipos de 

hotel. As bandeiras ou marcas existentes nas redes hoteleiras correspondem à identificação de 

um grupo de hotéis da rede, que podem exprimir conceitos elaborados do negócio, 

sintetizando um estilo de hospedagem, ou apenas orientar o mercado em relação às 

características básicas do produto. 

 Na pesquisa, constatou-se que 100% dos resorts com administração terceirizada 

pertencem a redes hoteleiras que não fazem distinção à hotelaria de lazer. Observo que 

somente esse fato já permite inferir que as estratégias organizacionais desses resorts baseiam-

se eminentemente nos valores, conceitos e propósitos da hotelaria convencional, que devem 

conferir à hospedagem o papel de protagonista no negócio e ao lazer, o papel de coadjuvante. 

Nas redes em que o lazer merece distinção formal, possivelmente o lazer compartilhe com a 

hospedagem o papel principal no negócio, ou no mínimo mereça cuidados específicos. 

Nas redes hoteleiras, cada empreendimento representa uma unidade de negócio 

que, por acordo, é administrada segundo orientações da empresa administradora. A 

terceirização da administração se estabelece por diferentes formas, que definem qual é a 

participação e quais são as responsabilidades da empresa administradora e dos 

investidores/proprietários em relação à condução do negócio. Na pesquisa com os resorts, 

constatou-se que em mais da metade dos casos a terceirização é formalizada através de 

contrato de administração; há um caso por arrendamento e nenhum por franquia, embora essa 

seja uma forma conhecida de aliança, como pode ser visualizado na Tabela 3. 
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TABELA 3 
Forma de terceirização da administração dos resorts – fevereiro de 2010 

Forma de terceirização da administração dos resorts.  

Contrato de administração;  3 ( 60% ) 
Arrendamento;  1 ( 20% ) 
Sem resposta.  1 (20%) 
Fonte: dados da pesquisa 

 

A terceirização formalizada por contrato de administração envolve de forma 

participativa investidores e administradores, o que é o caso de 60% dos resorts pesquisados 

pertencentes a redes hoteleiras. Nesse modelo de terceirização, os investidores têm seu 

retorno financeiro vinculado aos resultados alcançados pelo empreendimento e participam das 

decisões de investimentos e aporte de capital. Em contrapartida, estabelecem metas e cobram 

resultados dos administradores, normalmente através da participação em assembléia ou 

conselho administrativo. Segundo Aldrigui (2007), cabe à empresa administradora tomar as 

decisões sobre a gestão do empreendimento e reportar regularmente suas ações e seus 

resultados alcançados aos investidores. A tarefa de composição do corpo de funcionários do 

hotel também cabe aos administradores, que são normalmente responsáveis pelo vínculo 

trabalhista.  A autora acrescenta que boa parte dos hotéis das grandes redes em operação no 

Brasil se enquadra nesse modelo de administração. 

Na terceirização através de arrendamento, o hotel é alugado, como imóvel, à 

empresa administradora para a exploração da atividade hoteleira. Nesse modelo, os 

investidores/proprietários do imóvel não têm qualquer participação na condução do negócio e 

contam com uma remuneração fixa, descomprometida com o desempenho financeiro do 

negócio, conferindo à empresa administradora total autonomia na gestão do resort. 

Entretanto, mudanças na estrutura física dos empreendimentos estão sujeitas à aprovação dos 

proprietários nos termos de contrato. 

Observa-se, portanto, uma diversidade de conformações organizacionais baseadas 

na natureza do investimento e no tipo da administração que distinguem os resorts entre si, 

resultando em diferentes condicionantes e formas de se administrar o negócio. Por 

conseguinte, essas combinações conferem interesses e características próprias a cada 

organização que podem ser decisivas no desenvolvimento do lazer.  

Mas as alianças estratégicas que se relacionam com o lazer nos resorts não se 

limitam apenas à formação de redes hoteleiras. Investigadas as formas de operação do lazer 

nos empreendimentos, observa-se que mais da metade deles terceirizam a operação de alguma 
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atividade e apenas um terço operam sozinhos todas as atividades de lazer oferecidas (Tabela 

4). Ressalta-se que nenhum resort tem a operação das atividades de lazer totalmente 

terceirizada, permitindo inferir que eles não abrem mão de conduzir a sua administração, mas 

alguns optam ou necessitam de parcerias para operá-lo. 

 
TABELA 4 

Forma de operação das atividades de lazer nos resorts – fevereiro de 2010 
Forma de operação das atividades de lazer nos resorts.  

Totalmente própria;  3 (33%) 
Própria e terceirizada.  6 (67%) 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Investigando cada resort participante da pesquisa, observa-se que a terceirização 

da operação do lazer acontece em todas as combinações de investimento e administração 

detectadas, permitindo concluir que não existe uma relação crucial entre essas características 

do empreendimento e a opção pela terceirização da operação do lazer. 

Na hotelaria, segundo Guerrier (2000), a opção pela terceirização pode ocorrer em 

função da necessidade de as organizações flexibilizarem suas operações em determinadas 

atividades, uma vez que os serviços que vendem são perecíveis, não estocáveis e estão 

sujeitos a picos e baixas de demandas comuns no fluxo turístico. Por exemplo, um assento 

vazio no restaurante, um quarto sem ocupação ou uma equipe de monitores de lazer sem 

atividade no hotel é um produto perdido, uma venda que não se realiza mais. 

Sendo assim, a terceirização das operações permite a flexibilidade numérica e 

funcional dos funcionários, necessária para manter todos os serviços funcionando bem e 

garantir custos operacionais viáveis para o negócio. Além disso, a terceirização possibilita aos 

hotéis concentrarem-se nas suas atividades centrais, nas quais eles são especializados, embora 

isso torne mais difícil para a organização controlar uma atividade terceirizada (GUERRIER, 

2000). Acredito que esses argumentos são bastante razoáveis para o fato de 67% dos resorts 

pesquisados terceirizarem alguma atividade de lazer. 

A outra opção para os hotéis flexibilizarem suas operações, sobretudo em relação 

às atividades consideradas centrais, está na contratação de funcionários multifuncionais e na 

adoção de programas de produção variáveis, ajustando os produtos ofertados, os horários e os 

períodos de trabalho dos funcionários às demandas específicas do estabelecimento 

(GUERRIER, 2000). Parece ser o caso de 33% dos resorts pesquisados que operam sozinhos 

as atividades de lazer. 
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A operação/produção flexível, mais que uma necessidade particular dos hotéis, é 

também uma tendência para a maioria das organizações, segundo Castells (1999). Em função 

da crescente diversificação dos mercados e transformações tecnológicas, as demandas 

referentes à quantidade e à qualidade no consumo estão se tornando cada vez mais 

imprevisíveis, o que vem tornando os meios de produção em massa obsoletos e dispendiosos 

para diversas atividades econômicas. Dessa maneira, as possibilidades de programar a 

produção e personalizar os produtos, bem como a capacidade de incorporar novas tecnologias 

aos processos produtivos tornaram-se atributos essenciais para sustentar a competitividade das 

empresas, o que vem motivando a formação de alianças estratégicas e redes de empresas 

(CASTELLS, 1999). 

A formação de redes de empresas se estabelece por meio de geometrias variáveis, 

cujo entrelaçamento suplanta as tradicionais fronteiras entre pequena e grande empresa ou a 

distinção entre pequeno e grande negócio, atravessando setores econômicos e espalhando-se 

por diferentes agrupamentos geográficos. As  redes operam ao  longo de vários processos 

que se reforçam uns aos outros, conforme Castells (2005, p. 21) relaciona:  

 
grandes empresas que se descentralizam a si próprias enquanto redes de unidades 
semi-autônomas; pequenas e médias empresas que formam redes de negócios, 
mantendo a sua autonomia e flexibilidade enquanto tornam possível a utilização 
conjunta de recursos para atingir a massa crítica, conseguindo assim competir no 
mercado; pequenas e médias redes de negócios que se tornam fornecedores e 
subcontratados para uma série de grandes empresas; grandes empresas, e as suas 
redes auxiliares, comprometidas em parcerias estratégicas em vários projetos 
relativos a produtos, processos, mercados, funções, recursos, sendo cada um destes 
projetos específicos, e contudo, construindo uma rede específica em torno de 
determinado projeto, a rede dissolve-se e cada um dos seus componentes forma 
outras redes em torno de outros projetos. 

 

Nesse sentido, a terceirização da operação das atividades de lazer nos resorts se 

alinha às configurações flexíveis de formação de redes de empresas, haja vista que 67% dos 

estabelecimentos pesquisados mantêm aliança com uma ou mais empresas prestadoras de 

serviço, conforme expresso na Tabela 5. 

 
TABELA 5 

Número de empresas prestadoras de serviços de lazer contratadas por resort – fevereiro de 2010 
Número de empresas prestadoras de serviços de lazer contratadas por resort.  

Apenas uma;  1 (11%) 
Mais de uma;  5 (56%) 
Não contratam.  3 (33%) 
Fonte: dados da pesquisa 
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A pesquisa demonstra que os resorts demandam a terceirização de uma 

diversidade de atividades de lazer com competências altamente especializadas, o que pode 

justificar a necessidade de os hotéis estabelecerem alianças com mais de uma empresa 

prestadora de serviços de lazer. Outras hipóteses para explicar esse fato são a possibilidade de 

essas empresas não oferecerem uma linha diversificada de produtos de lazer ou a pouca 

disponibilidade de oferta qualificada desse tipo de empresa nas regiões geográficas dos 

empreendimentos, provocando uma rotatividade na formação de alianças. 

De qualquer maneira, quanto maior o número de empresas prestadoras de 

serviços, mais difícil para os resorts sintonizarem os valores, conceitos, qualidade e processos 

operacionais do lazer, dificultando todo o sistema de gestão do setor nos empreendimentos. 

Além dessas dificuldades, a terceirização confere desvantagens aos 

empreendimentos, como a dependência da empresa prestadora de serviços, a falta de controle 

das atividades terceirizadas e a dificuldade de acesso a informações competitivas importantes 

referentes a essa atividade (CHEN, 2008). Essas são razões possíveis para que 33% dos 

resorts pesquisados não terceirizam as atividades de lazer. 

Por outro lado, a natureza da relação entre os resorts e a empresa prestadora de 

serviços pode favorecer a eficiência e a sintonia necessárias à aliança. A tendência de 

estruturação de empresas na forma de rede, como “grandes empresas que se descentralizam a 

si próprias enquanto redes de unidades semi-autônomas” (CASTELLS, 2005, p. 21), parece 

manifestar-se também na realidade dos resorts pesquisados: considerando apenas os 

estabelecimentos que terceirizam a operação do lazer, 33% o fazem para empresas 

pertencentes ao mesmo conglomerado empresarial e outros 67% terceirizam para empresas 

independentes sem qualquer vínculo com a organização, como visualizado na Tabela 6. 

 
TABELA 6 

Relação do resort com a(s) empresa(s) prestadora(s) de serviço de lazer – fevereiro de 2010 
Relação do resort com a(s) empresa(s) prestadoras de serviço de lazer.  

Pertence ao mesmo conglomerado empresarial;  2 (33%) 
 
Sem vínculo com a organização, atuando apenas 
como parceira; 

 4 (67%) 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Segundo Castells (1999), as estratégias de formação de alianças e redes de 

empresas dão flexibilidade ao sistema produtivo, mas não garantem a adaptabilidade entre as 

empresas. Para favorecer esse ajustamento, grandes empresas estão se transformando em 
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redes, dinamizando os componentes de sua estrutura interna através da criação de unidades 

descentralizadas de negócio, com certa autonomia, mas dentro de uma estratégia comum, com 

missão, valores e objetivos compartilhados. Nesse sentido, a terceirização da operação das 

atividades de lazer a empresas de um mesmo grupo empresarial do resort tendem a ser mais 

sintonizadas, duradouras e eficientes do que a terceirização a empresas totalmente 

independentes. 

A opção de terceirizar ou não o lazer nos resorts não se restringe apenas à 

necessidade de flexibilização das operações. Segundo Lewis (1992), a terceirização oferece 

outras vantagens aos empreendimentos como, por exemplo, agregar valor ao produto. Isso 

acontece quando a empresa prestadora de serviço tem mais capacidade para criar e oferecer 

uma ampla linha de produtos e possui mais competência específica para produzi-los com 

qualidade e desempenho superior do que o próprio resort. A terceirização pode também 

proporcionar ganho tecnológico, quando ocorre transferência de tecnologia e conhecimentos 

entre as empresas, principalmente se envolver pesquisa e planejamento conjuntos de novos 

produtos e processos produtivos. 

Nesse sentido, considerando apenas os resorts que terceirizam o lazer, a pesquisa 

demonstra que a atuação das empresas terceirizadas vai além da “simples” tarefa de operar as 

atividades de lazer nos empreendimentos. A Tabela 7 demonstra que essas empresas 

participam do planejamento em 50% dos casos; da avaliação da qualidade em 33% dos casos 

e das decisões estratégicas em 33% dos casos. 

 
TABELA 7 

Atuação das empresas prestadoras de serviços de lazer nos resorts – fevereiro de 2010 
Atuação das empresas prestadoras de serviços de lazer nos resorts.  

Operação das atividades de lazer;  6 (100%) 
Planejamento das atividades de lazer;  3 (50%) 
Avaliação da qualidade do lazer;  2 (33%) 
Tomadas de decisão relacionadas às estratégias 
de lazer;  2 (33%) 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Esses dados revelam o baixo envolvimento das empresas terceirizadas em outras 

possibilidades de atuação que não a operação do lazer. Chama a atenção o fato de elas 

participarem do planejamento das atividades de lazer em apenas 50% dos resorts onde 

operam, denunciando o desequilíbrio e a fragilidade das alianças. 
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Nessa questão, vale ressaltar que as alianças estratégicas só ocorrem e obtêm êxito 

quando há necessidades, riscos e recursos compartilhados entre as partes envolvidas, e é 

exatamente no planejamento das atividades de lazer que são acordados os objetivos, 

partilhados os valores, estabelecidas as metodologias e definidos os recursos aplicados – 

quais, quanto, como, quando, onde, quem e para quê eles serão empregados. Ou seja, sem 

planejamento conjunto não há compromisso mútuo, muito menos sintonia entre o resort e a 

empresa terceirizada, e essa acaba se tornando uma mera cumpridora de tarefas. 

Com relação ao controle da qualidade de lazer, a pesquisa confirma o pouco 

envolvimento das empresas prestadoras de serviços: em apenas 33% das alianças elas 

participam da avaliação de qualidade. Esse dado parece demonstrar que os acordos entre os 

resorts e as empresas terceirizadas configuram-se em 77% dos casos como uma simples 

contratação de prestação de serviços, na qual cabe ao contratante pagar o serviço e verificar se 

ele foi executado corretamente, enquanto que ao contratado cabe apenas cumpri-lo da maneira 

combinada. Efetivamente esse não é o tipo de relação que caracteriza as verdadeiras alianças 

estratégicas, com alto envolvimento e comprometimento das partes. 

Ainda em relação à atuação das empresas terceirizadas nas alianças, 33% delas 

participam conjuntamente com o empreendimento das tomadas de decisão relacionadas às 

estratégias de lazer. Observo que, independente do nível estratégico, normalmente as decisões 

dizem respeito apenas à administração dos empreendimentos, mas essa participação das 

empresas terceirizadas sugere tamanha sintonia e comprometimento que indica a formação de 

organizações em rede que tomam decisões em conjunto. 

Todos os quesitos que envolvem as alianças estratégicas discutidos até aqui, 

seguramente, repercutem de alguma maneira no repertório de atividades de lazer oferecidas 

pelos resorts e na sua forma de operação. Terceirizar ou não a operação envolve questões 

estratégicas específicas de cada organização e características inerentes de cada atividade de 

lazer, principalmente no que tange a flexibilização operacional, a competência específica para 

operá-las, o valor que agregam ao produto lazer e o custo que representam. 

Os dados da Tabela 8 mostram que as atividades de lazer mais terceirizadas pelos 

resorts são os passeios turísticos, as atividades culturais internas e os eventos esportivos e 

culturais para o grande público. Presume-se, que, na decisão de terceirizar cada uma dessas 

atividades, foram consideradas as possibilidades e necessidades operacionais em relação à 

sazonalidade, ao volume e à diversificação do serviço; a disponibilidade de profissionais e 

empresas prestadoras de serviço com competência específica na região e o valor agregado ao 

produto lazer. 
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TABELA 8 
Atividades de lazer com operação terceirizada nos resorts – fevereiro de 2010 

Atividades de lazer com operação terceirizada nos resorts.  
Atividades recreativas internas (Ex: gincanas, 
brincadeiras, recreação na piscina, jogos, 
karaokê, etc.); 

 2 (22%) 

 
Atividades esportivas internas (Ex: fitness, 
futebol, volei, basquete, tênis, golfe, pesca, lutas, 
torneios entre hóspedes, etc.); 

 2 (22%) 

 
Atividades culturais internas (Ex: apresentações 
culturais locais, apresentações musicais, cinema, 
oficinas de circo, arte, dança, teatro, culinária, 
fotografia, trabalhos manuais, etc.); 

 5 (56%) 

 
Eventos culturais/esportivos para públicos 
externo e interno (Ex: grandes competições 
esportivas, festas, shows musicais, etc.); 

 5 (56%) 

 
Spa/relaxamento (Ex: massagens, terapias, 
tratamentos estéticos, meditação, etc.); 

 2 (22%) 

 
Atividades esportivas/aventuras externas (Ex: 
caminhadas, escaladas, rafting, windsurf, 
caiaque, pesca, etc.); 

 4 (44%) 

 
Passeios turísticos (Ex: visitas às atrações 
turísticas locais - cidades e povoados, mercados, 
lojas, igrejas, monumentos históricos, parques 
de diversão, reservas naturais, praias, mirantes, 
etc.); 

 5 (56%) 

Não responderam.  1 (11%) 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Por outro lado, as atividades de lazer mais operadas pelos próprios resorts são a 

recreação e as atividades culturais, seguidas de perto pelas atividades esportivas e de 

relaxamento, conforme demonstrado na Tabela 9.  
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TABELA 9 

Atividades de lazer com operação própria nos resorts – fevereiro de 2010 
Atividades de lazer com operação própria nos resorts.  
Atividades recreativas internas (Ex.: gincanas, 
brincadeiras, recreação na piscina, jogos, 
karaokê, etc.; 

 8 (89%) 

 
Atividades esportivas internas (Ex.: fitness, 
futebol, vôlei, basquete, tênis, golfe, pesca, lutas, 
torneios entre hóspedes, etc.); 

 7 (78%) 

 
Atividades culturais internas (Ex.: apresentações 
culturais locais, apresentações musicais, cinema, 
oficinas de dança, arte, teatro, circo, culinária, 
fotografia, trabalhos manuais, etc.); 

 8 (89%) 

 
Eventos culturais/esportivos para públicos 
externo e interno (Ex.: grandes competições 
esportivas, festas, shows musicais, etc.); 

 3 (33%) 

 
Spa/relaxamento (Ex.: massagens, terapias, 
tratamentos estéticos, meditação, etc.); 

 7 (78%) 

 
Atividades esportivas/aventuras externas (Ex.: 
caminhadas, escaladas, rafting, windsurf, 
caiaque, pesca, etc.); 

 6 (67%) 

 
Passeios turísticos (Ex.: visitas às atrações 
turísticas locais - cidades e povoados, mercados, 
lojas, igrejas, monumentos históricos, parques 
de diversão, reservas naturais, praias, mirantes, 
etc.); 

 3 (33%) 

Traslado para parque temático.  1 (11%) 
Todas.  1 (11%) 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Observando as tabelas 8 e 9, é interessante ressaltar que nenhuma das categorias 

de atividade de lazer destacou-se pela ocorrência absoluta de uma forma operacional, própria 

ou terceirizada, o que demonstra a complexidade ambiental e a particularidade que envolve 

cada opção de operação. Um dado curioso que pode ilustrar essa observação é a forma de 

operação das atividades culturais nos resorts: elas são, ao mesmo tempo, as mais terceirizadas 

e as mais operadas pelos próprios empreendimentos, segundo a pesquisa. 
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A opção por terceirizar ou não a operação das atividades de lazer também está 

relacionada a questões competitivas dos resorts. Segundo Quinn; Hilmer (2001), os produtos 

costumam ser vistos como parte integrante das “essências competitivas” do empreendimento, 

capaz de diferenciá-lo e proporcionar valor singular para os clientes. Dessa maneira, os 

resorts tendem a manter o máximo de suas “essências competitivas” dentro dos seus domínios 

internos, ou seja, seus produtos de maior relevância tendem a ser operados ou produzidos por 

eles mesmos. Portanto, é razoável afirmar que o produto básico de lazer dos resorts 

pesquisados é composto pela recreação, atividades culturais, esportivas e de relaxamento. 

Nesse ponto, as decisões operacionais se entrelaçam com outra importante 

questão de análise: as estratégias de produto dos resorts, que é o próximo assunto abordado 

no trabalho. 

 

 

3.3.  O lazer nas estratégias de produto 

 

 

Antes de se abordar efetivamente as estratégias de produto, é importante salientar 

que as análises realizadas nesse tópico baseiam-se nas informações sobre produto contidas 

nos sites dos empreendimentos, que merecem credibilidade pelo compromisso assumido 

publicamente com o consumidor e o caráter legal que contem.  

Segundo Kotler (2000), os sites são uma ferramenta institucional que pode ter 

caráter corporativo e de marketing, conforme o tipo de negócio e objetivos da organização. 

Do ponto de vista corporativo, funciona como canal de relacionamento entre a empresa e seus 

públicos, e pode oferecer informações básicas sobre a empresa, sua história, missão e 

filosofia, produtos, serviços e localização. Dentro das estratégias de marketing das empresas, 

além de atraírem clientes, funcionam como instrumento de distribuição, promoção e venda de 

seus produtos. Com relação aos produtos oferecidos pelos hotéis, especificamente, 

Guimarães; Poggi; Borges (2008) recomendam que os sites forneçam imagens em vídeos e 

fotos que mostrem as acomodações e ambientes existentes; utilizem ícones para descrever as 

facilidades oferecidas e apresentem os atrativos, instalações do estabelecimento, agenda de 

eventos e horários de funcionamentos dos serviços. 

Se, por um lado, as informações fornecidas pelos sites são limitadas para 

caracterizar de maneira fidedigna os produtos e principalmente os serviços oferecidos, por 

outro, elas revelam aspectos fundamentais das estratégias de produto dos empreendimentos. É 
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possível que existam discrepâncias entre o que se informa no site e o que de fato é oferecido 

aos hóspedes nos resorts, tampouco as informações conseguem traduzir como os serviços são 

realmente prestados. No entanto, esses fatores podem ser ponderados nas análises realizadas, 

mas não invalidá-las quando se está considerando as estratégias de produto dos 

empreendimentos. 

Quando nos referimos ao lazer como produto16, obrigatoriamente estamos lidando 

com uma atividade econômica correlata. Nesse sentido, a “indústria do lazer” consolida-se 

como uma das atividades mais rentáveis e dinâmicas na economia mundial, movimentando 

negócios no entretenimento, no esporte e no turismo (TRIGO, 2003). Para tanto, tecnologias 

arrojadas e um arsenal de equipamentos - salas de cinema, casas de espetáculo, arenas 

esportivas, parques temáticos, resorts - são desenvolvidos para oferecer um amplo repertório 

de atividades e experiências de lazer às pessoas. 

Para Pine II; Gilmore (1999), as experiências configuram uma nova atividade 

econômica, uma progressão natural em relação à economia de serviços, cujas matérias-primas 

são as sensações oferecidas e vendidas de forma planejada em qualquer ramo de negócio. 

Assim,  praticamente qualquer serviço pode se tornar uma experiência valiosa para o 

consumidor, desde que seja apresentado de forma particularmente relevante e memorável. Na 

economia da experiência, o principal valor que se entrega não é o caráter natural de um 

produto agrícola, a padronização de um bem industrial, nem a personalização de um serviço: é 

a pessoalidade, que somente a experiência consegue compreender. Por isso, mesmo que sejam 

oferecidos os mesmos recursos a dois sujeitos, eles nunca poderão vivenciar exatamente a 

mesma experiência, uma vez que ela é resultado das reações absolutamente pessoais e 

temporais que cada um tem diante dos acontecimentos. 

Veiga; Deister (2009) consideram que as experiências, assim como as práticas e 

ideias, podem ser objetos de consumo. As práticas dizem respeito ao comportamento das 

pessoas, como deixar de fumar ou participar de um programa de coleta seletiva, e representa 

um engajamento socialmente significativo que se difunde ou desaparece conforme o efeito de 

recompensas e punições. As ideias, seguindo a mesma dinâmica, podem referir-se a 

plataformas políticas, que podem ser “consumidas” e “compradas” por eleitores ou 

simpatizantes de uma causa. Já as experiências, compreendem as reações emocionais e 

valorativas do consumidor relativas àquilo que se consome, como uma refeição saborosa, um 

                                                
16 A rigor, a palavra "produto" deveria ser substituída pela expressão "produto ou serviço". No entanto, para 
tornar a leitura mais fácil, em determinadas ocasiões do texto será utilizada apenas a palavra "produto", mesmo 
quando a situação refira-se também ao ramo de serviços. 
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emocionante torneio esportivo ou um inesquecível passeio turístico. Nesse entendimento, os 

autores reconhecem o lazer como conotação especial de experiência: uma ocupação com valor 

pessoal, à qual se possa entregar de livre vontade em busca de prazer, após desincumbir-se 

das obrigações.  

De maneira semelhante, Pine II; Gilmore (1999) ressaltam o entretenimento como 

um domínio da experiência, junto com a educação, a estética e o escapismo. Salientam que o 

entretenimento ocorre quando as pessoas absorvem passivamente as sensações 

proporcionadas por um evento ou atividade em que participam, sem interferir diretamente no 

desempenho do acontecimento, como assistir a um conserto sinfônico ou ler um livro. 

Destacam que o entretenimento e demais domínios são mutuamente compatíveis, o que 

possibilita às empresas oferecerem uma diversa gama de experiências para consumo. Observo 

que as atividades de lazer podem abranger, de forma combinada ou não, todos esses domínios 

da experiência. 

Não obstante, 66% dos resorts pesquisados demonstram, através de seus sites, 

uma visão de lazer baseada na simples oferta de atividades e ocupação dos hóspedes. Em 

apenas 44% dos sites dos resorts, o lazer é apresentado na perspectiva da experiência, 

expressando o valor das sensações e emoções provocadas pelos produtos, como nas citações: 

“o rafting é ideal para quem procura emoção”, ou "chegando bem próximo dos animais, as 

pessoas podem ter a emoção do contato físico com eles”, e ainda “você pode passar uma 

experiência única na mandala de oito pontas”. Nesse sentido, o valor do lazer é ressaltado 

como uma “experiência única e inesquecível”, conforme menciona um resort, e seus 

benefícios são anunciados de forma a demonstrar o caráter pessoal das experiências e sua 

capacidade transformadora: “corpo e alma lavados”, ou “sair renovado, com mais vigor, 

entusiasmo e alegria de viver”, e ainda “aproveitar seu melhor momento” são citações 

encontradas nos sites para descrevê-los. 

Observa-se, nas expressões descritas, a opção dos resorts pela conotação 

superficial e puramente comercial para significar as experiências, visto que os sites são 

instrumentos promocionais e de venda dos produtos. Embora essa superficialidade esteja 

presente na forma de comunicação, apenas a observação in loco pode apontar como a 

experiência de lazer é efetivamente desenvolvida nos empreendimentos, o que merece uma 

investigação mais profunda da realidade nos próprios estabelecimentos. 

Mas é importante destacar que o produto lazer na perspectiva da experiência não 

se opõe aos três paradigmas fundamentais de conceituação de lazer observados por Melo; 

Alves Júnior (2003), que se baseiam na atividade cultural, no tempo livre das obrigações e na 
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busca de prazer dos sujeitos. Nesse sentido, o reconhecimento por parte dos resorts de que o 

lazer pode constituir-se em uma experiência pessoal transformadora pode ser o primeiro passo 

para aproximá-los um pouco mais da visão de experiência estética de Melo (2006), baseada na 

sensibilidade, no sentimento e na emoção dos sujeitos, mas ligada também ao conhecimento, 

ao intelecto, à razão. 

No entanto, é preciso reconhecer que a experiência de lazer no contexto de 

consumo envolve interesses e valores de gestão e mercado, que podem empobrecer uma 

perspectiva de lazer crítica e criativa. De qualquer maneira, o significado de experiência não 

se restringe à definição de um mero serviço, como “qualquer ato ou desempenho, 

essencialmente intangível, que uma parte pode oferecer a outra e que não resulta na 

propriedade de nada” (KOTLER, 2000, p. 448). 

Veiga; Deister (2009, p. 224) acrescentam que o lazer pode representar o objeto 

essencial de consumo quando é buscado “como fim em si mesmo, pois o sistema produtor 

(service scape) reúne pessoas, equipamentos, informações e outros recursos para que se 

vivencie a experiência de lazer prometida”, exatamente o que acontece nos parques temáticos, 

clubes e salas de cinema. Em outros casos, segundo os autores, o lazer é subproduto, 

oferecido como benefício adicional de um produto ampliado. Para avaliar essa questão nos 

resorts, é preciso conhecer alguns aspectos que norteiam o planejamento da oferta de 

produtos de um hotel. 

Kotler (2000) explica que o planejamento de um produto considera cinco níveis 

na hierarquia de valor do cliente: benefício central, produto básico, produto esperado, produto 

ampliado e produto potencial. Segundo o autor, o benefício central refere-se à solução básica 

do problema que motiva a compra de um produto, que, no caso de um hotel, é “descanso e 

pernoite”. Dessa maneira, o produto básico é composto pelos recursos essenciais para se 

realizar a tarefa e inclui um quarto com cama, banheiro, escrivaninha, espelho, armário e uma 

recepção para check-in e check-out. Já o produto esperado de um hotel baseia-se nas 

condições que os compradores imaginam encontrá-lo, isto é, cama arrumada, toalhas limpas, 

equipamentos que funcionem, recepção 24 horas e relativo grau de tranquilidade. O produto 

ampliado é aquele que oferece diferenciações em relação à concorrência e podem incluir um 

televisor HD, flores frescas no quarto, registro rápido, check-out expresso, cardápio 

internacional nas refeições e vários serviços de quarto. No quinto nível, está o produto 

potencial, abrangendo todos os mimos, conveniências, equipamentos e instalações que 

oportunamente podem ser oferecidos para superar a expectativa dos clientes, considerando a 

percepção que eles tiveram em relação à experiência vivenciada no hotel. 
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Nesse entendimento e com base nas definições de resort apresentadas no trabalho, 

é bastante razoável reconhecê-lo como um produto ampliado de hotel de lazer, no qual o 

benefício central é proporcionar descanso e divertimento para os usuários, através da oferta 

diferenciada de confortos e conveniências em hospedagem, bem como de serviços e espaços 

específicos para lazer. Assim, conforme Kotler; Bowen; Makens (2004), o produto resort 

configura-se por um conjunto de atributos ou características que, em princípio, são capazes de 

proporcionar benefícios em relação ao uso ou funções buscados pelo hóspede e satisfazer suas 

necessidades. 

Embora as definições de resort considerem o lazer como objeto essencial de 

consumo, ele pode se apresentar como produto agregado nas ocasiões em que é vendido como 

um benefício acessório na estrutura de eventos empresariais. Nessa situação específica de 

consumo agregado, o lazer exerce a função de coadjuvante no negócio, seja para auxiliar na 

dinâmica dos trabalhos ou melhorar o bem-estar dos participantes dos eventos. Trata-se de um 

lazer imposto ou compensatório que pode ocorrer em todos os empreendimentos, 

normalmente oferecido como recurso para vivências laborais ou para amenizar o estresse dos 

hóspedes. 

Para Veiga; Deister (2009, p. 225), “a equação produtos (ou serviços) + elementos 

de lazer redunda em maiores vendas e na intensificação do fetichismo dos objetos de 

consumo, reforçando o materialismo, aliciando os consumidores, mantendo-os 

constantemente receptivos aos estímulos comerciais”. Baseado nisso, é bastante aceitável 

inferir que, também no mercado de eventos empresariais, muitas vezes são os recursos de 

lazer que diferenciam os resorts, não a estrutura espacial e tecnológica disponível para o 

evento. 

Segundo Kotler (2000), o produto é o primeiro e mais importante elemento do mix 

de marketing de um empreendimento. A estratégia de produto pode ser bastante complexa, 

além de basear-se na hierarquia de valor do cliente, envolve decisões coordenadas sobre o 

composto de produto, sua qualidade, design e aspectos. 

O composto de produtos de um empreendimento refere-se ao conjunto de todos os 

produtos e itens ofertados que podem estar organizados em várias linhas de produtos 

interligadas pelo uso final do consumidor e pelas exigências de produção e distribuição 

(KOTLER, 2000). Já as linhas de produtos formam um grupo de produtos estreitamente 

relacionados, principalmente porque têm função similar e são vendidos ao mesmo grupo de 

consumidores, aproveitando os mesmos pontos de distribuição. 
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Em 100% dos resorts pesquisados, o composto de produto é formado pelas 

seguintes linhas de produtos: “acomodações”, “eventos”, “gastronomia” e “lazer”. Os 

produtos estão relacionados em um menu-padrão na página principal de seus sites, ressaltando 

que, para o “lazer”, foram observadas variações na denominação, como “esporte e lazer” ou 

“atividades”. 

Cada linha de produto é composta por vários itens que são oferecidos aos 

consumidores: as “acomodações” oferecem os serviços de quarto e tipos de unidades 

habitacionais disponíveis, com variações principalmente em conforto e localização; os 

“eventos” disponibilizam a estrutura física e os serviços de apoio para realização de 

acontecimentos empresariais e festivos; a “gastronomia” oferta os restaurantes e bares 

existentes e a culinária a qual se dedicam; o “lazer” oferece principalmente os espaços 

disponíveis para a sua vivência e algumas atividades monitoradas disponíveis, sobretudo 

aquelas fora do resort. Todos os produtos são apresentados com belas produções de imagens. 

Observa-se que as linhas de produtos estão consistentemente estruturadas pelo 

conceito de hospitalidade, dentro de um contexto profissional, que Camargo (2004) define 

como o ato humano de recepcionar, hospedar, alimentar e entreter pessoas temporariamente 

fora do seu habitat. Dessa maneira, cada linha exerce funções específicas, que devem estar em 

sintonia umas com as outras para satisfazer as necessidades do hóspede. Por exemplo, se a 

necessidade do hóspede for lazer, ele pode encontrar possibilidades, além da linha de produtos 

de lazer, também nas “acomodações”, na “gastronomia” e nos “eventos”, através do descanso, 

da experiência gastronômica ou das festas. 

Observo, que nesse contexto de linha de produtos, as estratégias de lazer podem 

apoiar-se na categorização dos domínios da experiência de Pine II; Gilmore (1999) ou nas 

funções e interesses culturais do lazer categorizados por Dumazedier (1973; 1979), de modo a 

contribuir na qualificação do lazer como experiência plural e sensível dentro dos resorts. No 

entanto, não cabe nessa pesquisa elencar, caracterizar nem analisar individualmente cada 

produto de lazer oferecido pelos empreendimentos nessa possibilidade de classificação dos 

autores, até mesmo porque os sites oferecem pouca informação para tal. Ainda sim, baseado 

apenas pela forma como eles apresentam as possibilidades de lazer, não enxergo uma 

estratégia estruturada dentro de alguma dessas concepções. 

Quase todos os resorts pesquisados apresentam o produto de lazer de maneira 

superficial, aleatória e desordenada, misturando-se motivações, atividades, espaços e serviços, 

sem uma conceituação ou intencionalidade aparente, a não ser de mostrar ao cliente a 

diversidade de possibilidades de lazer existentes. Essas possibilidades são oferecidas pelos 
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sites normalmente através da relação dos espaços de lazer disponíveis e da exposição de 

imagens, destacando as áreas externas do empreendimento. As atividades monitoradas 

geralmente são apresentadas apenas em relação às possibilidades de lazer fora dos 

empreendimentos, como passeios aos pontos turísticos locais e atividades na natureza. Já as 

atividades monitoradas de lazer internas, quando apresentadas, raramente são detalhadas. No 

entanto, 33% dos empreendimentos pesquisados destacam seu corpo de monitores, 

curiosamente cada um de uma maneira bastante representativa: um resort destaca os serviços 

profissionais da empresa terceirizada que monitora as atividades de lazer; outro hotel 

apresenta uma família de personagens fictícios que vive no estabelecimento, que é 

representada pelos monitores; um terceiro empreendimento apresenta nominalmente a equipe 

de profissionais e as habilidades que possuem para monitoramento das atividades de lazer que 

participam. Digno de nota apenas um resort pesquisado, que oferece de forma organizada e 

detalhada ampla informação sobre as atividades de lazer, apresentando a equipe de monitores, 

especificando os benefícios e os cuidados no planejamento de cada atividade.  

Assim, a estratégia de produto comporta decisões complexas sobre o composto de 

produto, linhas de produto e itens de produtos, que são tomadas observando-se especialmente 

as questões financeiras e de mercado. Segundo Kotler (19993, 2000), a posição de destaque 

dada a determinados produtos ou linha de produtos normalmente é devida a sua importância 

para atrair e satisfazer os clientes, simbolizar a empresa e seus produtos ou auferir lucros para 

o empreendimento. 

Não por acaso, em 67% dos resorts pesquisados, o lazer se anuncia no próprio 

nome do empreendimento, que sugere um produto oferecido, como esporte, atividade ou 

espaço: “Golf Resort”, “Eco Resort” ou “Resort & Spa” são exemplos de nomes encontrados. 

Essa estratégia busca identificar e diferenciar o resort no mercado, apresentando o produto de 

lazer como âncora do empreendimento e seu principal atrativo. 

Chama atenção, nos estabelecimentos pesquisados, que, em 33% deles, o “spa” ou 

as “thermas” são oferecidos no menu principal do site como uma linha de produtos 

independente, minuciosamente detalhada, no mesmo nível das principais linhas – 

“acomodações”, “eventos”, “gastronomia” e “lazer”. A estratégia de conferir esse status ao 

spa e aos produtos para relaxamento destaca-os conceitualmente e comercialmente dos outros 

produtos de lazer e a razão para isso pode estar na distinção do público-alvo, no conceito 

elaborado do produto ou na importância que exercem como atrativo e gerador de receitas para 

o empreendimento. 



 

 

89 
 

 

Mas os spas não são os únicos equipamentos que ancoram as atrações dos resorts 

pesquisados. No total, 67% dos empreendimentos oferecem pelo menos um grande 

equipamento de lazer, que representa vultosos investimentos e podem estar localizados dentro 

ou fora dos estabelecimentos: 22% oferecem campo de golfe, 22% parques temáticos e um 

estabelecimento oferece “a maior piscina do Brasil”. 

Também se observa nos sites dos resorts a ampla exposição de imagens 

relacionadas ao lazer, como fotografias dos espaços e equipamentos destinados às atividades, 

principalmente os externos. Imagens de “clientes” também são exploradas, seja em um 

momento feliz de reunião familiar ou em alguma atividade movimentada de lazer. Assim, pela 

intensidade de exposições dessas imagens, conclui-se que a linha de produtos de lazer é a 

escolha preferencial dos resorts para se promoverem, e a piscina é o equipamento de lazer que 

melhor o representa na maioria das vezes. 

A forma como os resorts pesquisados promovem o lazer denuncia uma 

característica importante do produto: os aspectos tangíveis e intangíveis que o compõe. Os 

espaços oferecidos para as vivências de lazer representam a parte tangível do produto e são 

amplamente valorizados na promoção, enquanto que as atividades e serviços de animação 

caracterizam seu lado intangível, pouco promovido. Kotler (2000, p. 455) afirma que as 

empresas continuam tentando demonstrar a qualidade dos seus serviços por meio de prova 

física e apresentação. Isso acaba refletindo também na concepção do produto de lazer dos 

resorts, que atribui uma importância desproporcional para o equipamento em relação à 

atividade de lazer. Barbosa (2005) ressalta que as estratégias de marketing dos resorts, 

inclusive relativas ao produto, baseiam-se muito mais nas possibilidades de lazer que o 

produto oferece do que na capacidade e possibilidade de experiência de seus usuários. 

Segundo Kotler; Armstrong (1993), em termos individuais, os produtos são 

planejados levando-se em conta os benefícios que irá oferecer. Os benefícios do produto são 

comunicados e fornecidos por seus atributos tangíveis, tais como qualidade, aspectos e 

design. A qualidade de um produto representa a capacidade que ele tem em desempenhar sua 

função e satisfazer seu consumidor, e deve estar num nível que apoie a posição competitiva 

do produto no mercado. Os aspectos do produto podem incluir seu tamanho, forma, estrutura 

física e outras características variáveis que completam sua função básica, a partir da opinião 

de compradores recentes que configuram o produto potencial. O design é responsável pelo 

estilo e imagem do produto, mas define também o custo, a facilidade de utilização e produção 

do mesmo. 
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Nesse sentido, os resorts pesquisados oferecem benefícios singulares que variam 

bastante pelos aspectos particulares e design que compõem o produto. A localização e o 

cenário natural que os envolvem, o tamanho e infraestrutura dos empreendimentos, a 

arquitetura de suas edificações são exemplos de benefícios únicos que cada empreendimento 

oferece. 

No entanto, há quem diga que os resorts são iguais em qualquer lugar do mundo, 

principalmente aqueles pertencentes a redes internacionais que estandardizam suas 

edificações, instalações e até mesmo o paisagismo. Nesse ponto, principalmente quando há 

uma padronização criteriosa dos espaços e até repetição de projetos arquitetônicos, não há 

como negar a afirmativa. Mas de uma maneira geral, acredito que os lugares são sempre 

diferentes - uma paisagem nunca é igual a outra, uma arquitetura sempre é diferente da outra 

e, principalmente, a experiência de estar em um lugar jamais é a mesma. 

Mas Certo; Peter (2005) ressaltam que, para muitas classes de produto, o que é 

oferecido no mercado é relativamente homogêneo quanto ao seu valor de uso para o 

consumidor, tornando difícil a escolha. Eleger um resort para as férias ou uma atividade de 

lazer dentro dele também se enquadram nessa questão. Como o consumidor pode optar por 

um ou outro resort se as atividades de recreação infantil oferecidas por eles parecem tão 

iguais segundo as informações contidas nos sites? Ou então, que novo esporte devo 

experimentar, tênis ou vôlei de praia? 

Nesse momento, o consumo de alguns produtos pode depender mais do seu 

significado social do que de sua utilidade funcional. Entra em cena o simbolismo do produto, 

que é o seu significado para os consumidores e o que eles sentem ao comprá-lo ou usá-lo. O 

simbolismo surge a partir das experiências vivenciadas com o produto, mas muitas vezes é 

criado por outros elementos do mix de marketing, incluindo preço, promoção e canais de 

distribuição (CERTO; PETER, 2005).  

Os valores simbólicos contidos nos produtos e nas marcas representam metas 

gerais da vida das pessoas, por exemplo: “Quero ser reconhecido”; “Preciso de segurança”. 

Esses valores normalmente envolvem o afeto emocional associado a essas metas e 

necessidades dos sujeitos, acompanhado de fortes sentimentos e emoções quando são 

atingidos (PETER; OLSON, 2009). Nessa perspectiva, as estratégias de produto de lazer dos 

resorts procuram planejar e oferecer produtos que simbolicamente traduzam valor para seus 

clientes. Daí talvez se explique, em parte, a tamanha oferta de campos de golfe e quadras de 

tênis nos resorts, em um país que tão pouco pratica esses esportes. 
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Portanto, o “produto lazer” dentro dos resorts pesquisados oferece diferentes 

possibilidades de vivências, seja pelas motivações e ocasiões de uso, pelos diversos espaços 

ofertados, pelos comportamentos dos usuários, pelas reações afetivas que provocam ou pelas 

características do tempo social quando são utilizados, considerando que nesse tempo a 

estrutura social se manifesta através de normas, relações sociais, valores e símbolos. 

Essa estrutura social se manifesta internamente nos resorts nas tomadas de 

decisões em relação aos produtos de lazer que oferecem, quando envolvem interesses de 

várias ordens, inclusive profissionais e pessoais, que destaco, baseado em Baxter (1998, p. 2): 

 
Os consumidores desejam novidades, melhores produtos, a preços razoáveis; os 
vendedores e profissionais de marketing desejam diferenciações e vantagens 
competitivas; os gerentes de setor desejam facilidade nas operações; os animadores 
preferem processos simples e autonomia de ação; os arquitetos gostam de criar 
novos espaços e soluções autênticas; e os investidores querem poucos investimentos 
e retorno rápido de capital. 

 

Portanto, as estratégias de produto são necessariamente uma decisão de 

compromisso. No mínimo, um compromisso entre os fatores que adicionam valor ao produto 

e aqueles que conferem rentabilidade aos empreendimentos. Elas requerem pesquisa, 

planejamento cuidadoso, controle meticuloso e o uso de abordagem interdisciplinar, 

envolvendo profissionais de várias formações e interesses. 

 

 

3.4.  O lazer e as decisões estratégicas 

 

 

Nos dois tópicos anteriores que versam sobre as alianças estratégicas e as 

estratégias de produto em relação ao lazer, por várias vezes foi usada a palavra decisão para se 

designar alguma escolha dentro das estratégias. Nesse sentido, chamo atenção para a 

importância de reconhecer as estratégias como resultado de decisões tomadas dentro das 

organizações. 

Quinn (2001) destaca que as decisões estratégicas determinam a direção geral de 

um empreendimento e, em última análise, sua viabilidade. Definem tanto os recursos que o 

empreendimento terá acesso para suas tarefas, quanto os principais padrões nos quais esses 

recursos serão alocados. Ajudam a formar as verdadeiras metas dos empreendimentos e 

delinear os limites nos quais a organização opera. 
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Robbins (2005) explica que, na maioria das organizações, as decisões são tomadas 

pelos profissionais seguindo uma ordem hierárquica de cargos, e acrescenta que, dentro das 

tarefas profissionais atribuídas a cada cargo, estão as decisões sobre determinados assuntos. 

Para Wright; Kroll; Parnel (2007) o diretor-executivo é o responsável final pela 

decisão estratégica nas empresas e naquelas com estrutura setorial por produto, como é o caso 

dos resorts, geralmente os gerentes de setor participam do processo decisório. Porém, em uma 

perspectiva mais ampla, a maioria das decisões estratégicas resulta de um fluxo de insumos, 

de decisões e de ações de muitas pessoas. Portanto, observo que existem basicamente três 

maneiras de uma pessoa participar de uma decisão: ou ela delibera efetivamente a partir de 

uma decisão solitária, ou participa de qualquer mecanismo decisório com direito a voto, ou 

simplesmente influencia as pessoas que decidem. 

Segundo Hampton (1992), as decisões em grupo podem ser tomadas de modo 

informal por grupos em trabalho, por comitês formais, temporários e permanentes. Acrescento 

a essa lista as assembleias e os conselhos administrativos. Além disso, as decisões em grupo 

costumam ser mais precisas que as individuais e mais aceitas, uma vez que as pessoas estão 

mais propensas a aceitar uma decisão que ajudaram a tomar (HAMPTON, 1992). 

Nesse sentido, as decisões sobre o lazer poderiam ser investigadas a partir dos 

profissionais de lazer e seus cargos nos resorts, baseadas nas tarefas que desempenham e nos 

assuntos que decidem. No entanto, considerando que os setores funcionais dos resorts 

trabalham bastante interligados, a pesquisa baseia-se numa ordem inversa, que é descobrir 

quem está envolvido nas decisões sobre o lazer, segundo três esferas: estratégia, planejamento 

e controle. A primeira esfera diz respeito às tomadas de decisão que estabelecem as 

estratégias de lazer; a segunda esfera refere-se ao planejamento das atividades de lazer 

decorrentes das estratégias estabelecidas e a terceira esfera reporta o controle de qualidade das 

atividades de lazer implementadas. 

Como estamos tratando da participação de pessoas nas tomadas de decisão, a 

primeira pergunta contida no questionário de pesquisa refere-se ao cargo e à formação do 

profissional responsável pelo lazer nos resorts. No entanto, nenhum empreendimento 

pesquisado passou essas informações, fato que chama atenção porque pouquíssimas questões 

do questionário ficaram sem resposta e essa foi a única não respondida por 100% dos resorts. 

Outras perguntas “mais sigilosas” foram feitas e respondidas, o que permite acreditar que a 

omissão não tenha ocorrido por necessidade de sigilo das organizações. Considerando que a 

maioria dos questionários foi respondida pela alta administração dos empreendimentos, pode-

se inferir que o desconhecimento dos dados do profissional de lazer tenha ocorrido pelo pouco 
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relacionamento profissional direto entre as partes ou pela pouca importância atribuída pelo 

respondente à formação do profissional de lazer para exercer a função. No entanto, quaisquer 

que sejam os motivos, é crucial que a alta administração reconheça a participação do lazer na 

estrutura organizacional e as competências específicas para desempenhar as tarefas da área 

para a composição do sistema de tomadas de decisão em relação às estratégias 

organizacionais para o setor. 

Mas a pesquisa é clara quando informa os participantes diretos nas tomadas de 

decisão em relação às estratégicas de lazer (Tabela 10). A gerência/coordenação de lazer 

participa das decisões estratégicas referentes ao lazer em 100% dos resorts, enquanto que a 

gerência-geral e a direção participam em 78% dos empreendimentos. Pesquisando 

individualmente cada resort, observo que, em apenas um resort, não participou da decisão o 

diretor ou o gerente- geral, junto ao gerente de setor. Essa participação expressiva da alta 

administração nas decisões estratégicas de lazer pode conter dois significados: para os hotéis 

que terceirizam a atividade, comprova-se que as alianças estratégicas se decidem no nível 

empresarial da organização e para os resorts que operam diretamente a atividade, comprova-

se a importância estratégica do lazer para o empreendimento. 

 
TABELA 10 

Participantes diretos nas tomadas de decisão relacionadas às estratégias de lazer nos resorts – fevereiro de 2010 
Participantes diretos nas tomadas de decisão relacionadas às estratégias de lazer.  
Empresa terceirizada que opera as atividades de 
lazer;  2 (22%) 

Direção;  7 (78%) 
Gerência geral;  7 (78%) 
Gerência/coordenação de lazer;  9 (100%) 
Monitores de lazer;  1 (11%) 
Outros.  1 (11%) 
Fonte: dados da pesquisa 

  

Quanto aos participantes do planejamento das atividades de lazer, o setor 

responsável pelo lazer participa em 89% dos empreendimentos, o setor de marketing, em 44% 

e a empresa terceirizada, em 33%, conforme expresso na Tabela 11. Chamo a atenção para a 

participação representativa do setor de marketing no planejamento do lazer, indicando a 

cooperação entre os setores dos resorts e a possibilidade de uma fecunda troca de 

conhecimentos. 
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Para o setor de lazer, é muito bom que essa cooperação possibilite aos 

profissionais de marketing conhecer melhor os significados do lazer, de modo que suas 

estratégias de promoção e produto possam ser planejadas de maneira adequada. No 

planejamento dos produtos de lazer, a contribuição entre os setores pode ser bastante benéfica, 

já que um dos maiores desafios é conciliar as questões de mercado aos valores do lazer. Além 

disso, aproveitando as técnicas e canais de comunicação disponíveis, o setor de marketing 

pode contribuir no estabelecimento de estratégias de relacionamento com os clientes de lazer 

e na constituição de uma base de dados específica para o setor.  

 
TABELA 11 

Participantes diretos no planejamento das atividades de lazer dos resorts – fevereiro de 2010 
Participantes diretos no planejamento das atividades de lazer.  

Setor responsável pelo lazer na organização;  8 (89%) 
Setor de marketing da organização;  4 (44%) 
Empresa terceirizada que opera as atividades de 
lazer.  3 (33%) 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Em relação aos participantes do controle de qualidade do lazer nos resorts 

pesquisados, chama atenção o baixo envolvimento do nível operacional do lazer, tanto das 

empresas terceirizadas quando dos monitores de lazer, e o alto envolvimento da média e alta 

gerência, descritos na Tabela 12. 

 
TABELA 12 

Participantes na avaliação da qualidade das atividades de lazer nos resorts – fevereiro de 2010 
Participantes na avaliação da qualidade das atividades de lazer.  
Empresa terceirizada que opera as atividades de 
lazer;  2 (22%) 

Direção;  6 (67%) 
Gerência geral;   8 (89%) 
Gerência/coordenação de lazer;  8 (89%) 
Monitores de lazer.  2 (22%) 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 

3.5.  O lazer no negócio 

 



 

 

95 
 

 

 

Drucker (1999a) afirma que, em todos os países desenvolvidos, a sociedade 

transformou-se em uma “sociedade de organizações”, na qual todas ou quase todas as tarefas 

são feitas por uma organização, concebida intencionalmente e sempre especializada. Nessa 

sociedade, a finalidade e a função de cada organização são a integração de conhecimentos 

especializados numa tarefa comum. A partir da tarefa, a organização determina o seu sistema 

de valores, que são os princípios orientadores de todas as formas de atuação dentro dela. 

Os resorts, como tantas outras organizações, existem para realizar uma tarefa 

altamente especializada e contribuir de alguma maneira para o bem da sociedade. Pois é 

exatamente nesse sentido de tarefa que a pesquisa se propõe a analisar o lazer dentro deles, 

identificando quais são as tarefas desses empreendimentos e como o lazer participa desse 

sistema de valores da organização, ou seja, qual a participação do lazer no negócio. Para 

tanto, é importante reconhecer como esses princípios se formam e como são transmitidos 

pelas organizações. 

Mintzberg (2001b) explica que os princípios orientadores ou o que ele chama de 

ideologia organizacional se inicia quando um grupo de pessoas se junta em torno de uma 

tarefa. Ao sentimento e motivação desse grupo para executá-la, dá-se o sentido de missão. A 

partir daí, a ideologia da organização se desenvolve com o tempo através do 

compartilhamento das crenças e valores que validam essa missão. 

Esses princípios ou ideologia estão presentes em todas as organizações, mas 

quando eles não são identificados muito claramente pelos seus membros, as organizações 

geralmente tratam de comunicá-los, através de declarações formais de missão, objetivos, 

crenças e valores (MINTZBERG, 2001b), tornando compreensíveis a importância da 

continuidade desses propósitos e a consistência de aplicação que assegura uniformidade em 

toda a organização. 

Certo et al. (2005) acrescentam que a declaração de missão geralmente apresenta 

informações como os tipos de produto e serviços que a empresa oferece, quem são seus 

clientes e que valores importantes possui.  Para os autores, é importante estabelecer e 

documentar a missão organizacional, porque ajuda a concentrar os esforços em uma direção 

comum e a evitar que a organização persiga propósitos conflitantes. Serve como referência 

para a alocação de recursos organizacionais e estabelece áreas amplas de responsabilidades 

por tarefa na organização. A missão ainda funciona como base para o desenvolvimento de 

objetivos organizacionais que fundamentam o planejamento, as tomadas de decisão, a 
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motivação e o controle na organização, ou seja, a partir da missão é que se desenvolve uma 

série de estratégias funcionais das organizações. 

Os resorts, como organizações, possuem também seus princípios orientadores ou 

ideologia que podem estar anunciados em declarações formais que contenham informações a 

respeito da participação do lazer. 

Nesse propósito, buscando indicadores formais da participação do lazer nos 

resorts, foram investigadas quatro possibilidades de declaração dos empreendimentos: 

declaração da missão da organização, dos objetivos gerais, de crenças e valores e do conceito 

de lazer. Essas declarações podem estar contidas em documentos internos dos resorts, como 

regimento interno, manuais de normas e procedimentos, apostilas de treinamento de 

profissionais, dentre outros. 

Entre os resorts pesquisados, apenas 44% declaram sua missão, e desses, um terço 

tem administração independente e dois terços pertencem a redes hoteleiras. Os 56% de 

empreendimentos restantes não têm uma missão declarada, conforme explicitado na Tabela 

13. Observo que é previsível que, nos resorts pertencentes a redes hoteleiras, houvesse maior 

número de declarações de missão, uma vez que as empresas administradoras de hotéis 

precisam comunicar seus princípios de negócios e manter certa unidade entre os diversos 

empreendimentos que compõem a rede. No entanto, esses resorts apresentaram na pesquisa 

apenas a declaração de missão da própria rede, e não uma missão individual de cada 

empreendimento. 

 
TABELA 13 

Declaração da missão organizacional dos resorts – fevereiro de 2010 
Declaração da missão organizacional dos resorts.  

Sim;   4 (44%) 
Não.  5 (56%) 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Nas missões declaradas pelos resorts, nenhuma delas faz qualquer menção 

explícita ao lazer ou atividade correlata na sua tarefa. Duas missões tratam de objetivos 

genéricos da hotelaria, como “hospedar e atender as pessoas da melhor forma possível” e “ser 

líder em franquias e administração hoteleira internacional”. Outras duas missões sequer 

explicitam sua atividade principal: uma menciona “enriquecer a vida das pessoas com 

experiências e realização de sonhos através de soluções criativas” e outra cita algo que parece 

mais um slogan promocional, “Sempre perto de si”. 
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Os dados permitem inferir apenas que 22% dos resorts possuem missões 

declaradas que se referem à atividade hoteleira como o negócio das organizações. As outras 

missões citadas são imprecisas e não se pode afirmar a qual negócio elas se referem: poderia 

ser uma academia de ginástica, uma agência de viagens, uma escola. 

Se as missões dos resorts não são muito claras, o mesmo pode-se dizer dos 

objetivos organizacionais, que segundo Chiavenatto (2005) são desencadeados a partir da 

missão e de uma visão de futuro pretendido do empreendimento. 

Entre os resorts pesquisados, apenas 33% afirmaram possuir objetivos 

organizacionais declarados, como demonstra a Tabela 14. No entanto, os objetivos declarados 

não correspondem exatamente a um estado futuro desejado, tampouco fazem alguma menção 

a atividade de lazer. 
TABELA 14 

Declaração formal dos objetivos gerais dos resorts – fevereiro de 2010 
Declaração formal dos objetivos gerais dos resorts.  

Sim;   3 (33%) 
Não;  4 (44%) 
Não responderam.  2 (22%) 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Os resultados apresentados pela declaração das crenças e valores também não 

foram reveladores. Na Tabela 15, pode ser verificado que apenas 33% dos empreendimentos 

declaram suas crenças e valores, mas nada que se possa fazer uma relação direta com o lazer. 

 
TABELA 15 

Declaração formal das crenças e valores dos resorts – fevereiro de 2010 
Declaração formal das crenças e valores dos resorts.  

Sim;   3 (33%) 
Não;  5 (56%) 
Não responderam.  1 (11%) 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Na Tabela 16, observa-se que, com relação a alguma declaração formal do 

significado do lazer, nenhum resort apontou a existência de qualquer relato. 

 
TABELA 16 

Declaração formal do significado/conceito de lazer dos resorts – fevereiro de 2010 
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Declaração formal do significado/conceito de lazer dos resorts.  

Não;  7 (78%) 
Não responderam.  2 ( 22% ) 
Fonte: dados da pesquisa 

 

De uma maneira geral, as declarações formais do sistema de valores dos resorts 

foram muito pouco reveladoras em relação à presença do lazer nas suas estratégias, ou talvez 

reveladoras demais, no sentido de que as organizações simplesmente o desconhecem. Não 

obstante, a pesquisa demonstrou que essa forma de comunicação não vem sendo muito 

utilizada pelos resorts para definir seu negócio e divulgar as diretrizes e valores que movem a 

organização, ao contrário do que sugerem as teorias organizacionais. 

Entretanto, não são apenas as declarações formais de missão e objetivos 

organizacionais que podem revelar o negócio dos resorts e a participação do lazer dentre dele. 

Conforme Mintzberg; Ahlstrand; Lampel (2000), as estratégias apresentam-se em diferentes 

níveis - empresarial, de negócios e funcional, e esses níveis representam o mapa de como as 

estratégias são encontradas e implementadas dentro de uma estrutura organizacional. 

As estratégias empresariais definem os negócios em que a empresa irá se dedicar, 

abrangendo, por exemplo, decisões relativas a fusões e alianças estratégicas (WRIGHT; 

KROLL; PARNEL, 2007). Já as estratégias funcionais nada mais são do que desdobramentos 

da estratégia de negócios em tarefas específicas, desempenhadas em campos setoriais da 

organização, como operação/produção, marketing, recursos humanos, finanças e pesquisa de 

desenvolvimento (CERTO; PETER, 2005). Dessa maneira, conhecendo a participação do 

lazer nas estratégias empresariais e funcionais, estaremos conhecendo sua participação no 

negócio dos resorts. 

Nesse sentido, duas temáticas já analisadas nesse trabalho apresentam-se como 

fontes de informação importantes para compreender a participação do lazer no negócio. A 

primeira delas, a aliança estratégica, mais especificamente a terceirização estratégica do lazer, 

refere-se a uma estratégia de nível empresarial, tomada quando se decide o negócio do resort. 

Nessa ocasião, a alta administração decide o negócio da organização e define quais são suas 

tarefas principais e quais podem ser terceirizadas. 

Na visão de negócio de Drucker (1999), as organizações devem realizar apenas os 

trabalhos focalizados em sua missão, para aumentar sua capacidade de desempenho, melhorar 

a qualidade e diminuir custos.  São trabalhos que as organizações tendem a reconhecer, 

valorizar e recompensar de forma mais satisfatória e tudo o mais que não diz respeito à 
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essência do negócio pode ser contratado de terceiros, conforme apontam Quinn; Hilmer 

(2001). 

Nesse sentido, considerando que 67% dos empreendimentos terceirizam alguma 

atividade de lazer, pode-se inferir que, para esses empreendimentos, o lazer não faz parte da 

essência do negócio, ou pelo menos essas atividades terceirizadas. Entretanto, essa inferência 

não é incontestável, ressaltando que nenhum resort pesquisado terceiriza todas as suas 

atividades de lazer. Segundo Mintzberg; Ahlstrand; Lampel (2000), as organizações 

terceirizam alguma tarefa sempre quando carecem de competência essencial, o que pode ser o 

caso de resorts que oferecem atividades de aventura ou certa atividade cultural, por exemplo, 

que exigem profissionais altamente especializados. 

Além do mais, conforme Quinn; Hilmer (2001), a terceirização do lazer pode vir 

associada com outra estratégia organizacional dos resorts, que focaliza as essências 

competitivas para conferir superioridade em relação à concorrência e proporcionar valor 

singular para os clientes. Significa dizer que os resorts podem estar concentrados na pré-

produção (pesquisa e desenvolvimento de produtos) das atividades de lazer e nas atividades 

de pós-produção (promoção, distribuição e vendas), deixando a produção para uma empresa 

terceirizada que, no entanto, deve estar extremamente sintonizada com o negócio, 

funcionando como uma organização em rede. Todavia, o que se verificou na avaliação das 

alianças estratégicas é que a maioria das empresas terceirizadas de lazer não está muito 

envolvida com os resorts, e que nenhum deles dispõem de um departamento de pesquisa e 

desenvolvimento que trabalhe com o lazer. A conclusão que se pode chegar nesses termos é 

que alguns resorts talvez estejam buscando esse tipo de estratégia, porém não se encontram 

organizados para tal. 

A convicção é de que apenas essas informações coletadas sobre a terceirização do 

lazer não nos permite conclusões definitivas sobre a sua participação dentro do negócio dos 

resorts. Uma investigação individual nos termos em que essas alianças ocorrem seria 

importante para uma observação mais conclusiva. 

 Dando continuidade à investigação do lazer no negócio, é importante conhecer 

como ele se apresenta dentro da estrutura organizacional dos empreendimentos, que é uma 

decisão tomada dentro da estratégia de negócio. A Tabela 17 demonstra que o lazer representa 

um setor específico em 67% das organizações e em 33% está associado ao setor de 

hospedagem. 

 
TABELA 17 
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Participação do lazer na estrutura organizacional dos resorts – fevereiro de 2010 
Participação do lazer na estrutura organizacional dos resorts.  

Representa um setor específico/exclusivo;  6 (67%) 
Está vinculado ao setor de hospedagem.  3 (33%) 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Essa informação é bastante relevante, uma vez que a estruturação da organização 

hoteleira normalmente é feita por meio de áreas ou divisões funcionais representadas pelos 

produtos oferecidos. De acordo com as análises sobre produto, o lazer junto com as 

acomodações, os eventos e a gastronomia compõem os produtos oferecidos pelos resorts e 

seria razoável que representassem um setor dentro da organização. Entretanto, o lazer 

encontra-se vinculado ao setor de hospedagem em 33% dos empreendimentos pesquisados, 

permitindo inferir com certa propriedade que, nesses, ele não faz parte da essência do 

negócio. 

Nesse sentido, a estratégia de produtos é um importante indicador para se 

entender o negócio de uma organização. Segundo Kotler (2000), a maioria das empresas 

opera vários negócios e frequentemente os definem em termos de produtos: “alugamos 

quartos”, “fazemos eventos”, “vendemos alimentos”. Dessa maneira, o composto de produtos 

oferecido pelos resorts diz muito em relação ao negócio que desenvolvem. Conforme 

pesquisado, os resorts oferecem quatro linhas de produto: “acomodações”, “eventos”, 

“gastronomia” e “lazer”, que são os produtos básicos que representam a hospitalidade como 

negócio. 

As estratégias em relação à qualidade dos produtos de lazer também podem ser 

reveladoras. Segundo Wright; Kroll; Parnel (2007), a qualidade não é apenas algo a ser 

medido no processo de produção, mas um componente essencial do produto ou serviço que é 

oferecido para aumentar a satisfação do cliente. Consequentemente, a qualidade faz parte da 

abordagem geral das operações de negócio e costuma envolver toda a organização, desde a 

alta administração até o mais “simples” funcionário. 

A pesquisa indica que 44% dos empreendimentos contam com algum programa 

de qualidade, mas em apenas 22% dos resorts ele abrange as atividades de lazer, como mostra 

a Tabela 18, expondo a diferença de tratamento dado ao lazer em relação a outros setores. 

Considerando a tese que toda a organização deve estar envolvida nos processos de gestão da 

qualidade, pode-se supor uma série de motivações para o baixo índice: o lazer não faz parte 

do negócio da organização ou elas acreditam que o lazer não necessita desse tipo de gestão; a 
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organização praticamente não opera atividades de lazer regulares e praticamente todas elas 

são terceirizadas a empresas prestadoras de serviço; o sistema de gestão de qualidade 

implantado na organização não está adaptado para gerir as atividades de lazer. 

 

 

 
TABELA 18 

Gestão da qualidade nos resorts – fevereiro de 2010 
Gestão da qualidade nos resorts.  
Certificação ou programa de qualidade 
implantado, abrangendo inclusive as atividades 
de lazer;  

 2 (22%) 

Certificação ou programa de qualidade 
implantado, sem abranger as atividades de lazer;  2 (22%) 

Não possui;  4 (44%) 
Não responderam.  1 (11%) 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Porém, outro dado da pesquisa parece agravar uma das suposições aventadas 

acima em relação à falta de controle da qualidade do lazer. A pesquisa aponta que, dentre os 

resorts que terceirizam a operação do lazer, nenhum exige uma chancela de qualidade da 

empresa prestadora de serviços, ratificando a pouca ou nenhuma atenção dada à questão pelas 

organizações, conforme demonstra a Tabela 19. 

 
TABELA 19 

Critério de qualidade para contratação das empresas de lazer nos resorts – fevereiro de 2010 
Exigência de programa ou certificação de qualidade das empresas prestadoras de 
serviços de lazer nos resorts.  

Não exigem.  4 (100%) 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Se os resorts não investem na gestão da qualidade do lazer, o mesmo pode-se 

dizer em relação à capacitação dos recursos humanos de lazer. De acordo com os dados 

apresentados na Tabela 20, nas estratégias de RH, não há programa de cursos/treinamentos 

específicos para os profissionais de lazer em 89% dos resorts. Em 22% dos resorts, não há 

qualquer ação de qualificação dos profissionais da área e em 67% dos empreendimentos, 

apenas realizações esporádicas de cursos e treinamentos.  
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TABELA 20 

Qualificação dos profissionais da área de lazer dos resorts – fevereiro de 2010 
Qualificação dos profissionais da área de lazer dos resorts.  
Incentivo através de bolsa de estudo para que os 
profissionais façam cursos externos em áreas 
relativas ao lazer; 

 1 (11%) 

 
Programa de cursos/treinamentos internos 
específicos para os profissionais da área de 
lazer; 

 1 (11%) 

 
Realização esporádica de cursos/treinamentos 
internos específicos para os profissionais da área 
de lazer; 

 6 (67%) 

Curso de idioma;  1 (11%) 
 
Não existem ações específicas para a 
formação/qualificação dos profissionais da área 
de lazer. 

 2 (22%) 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Os planos de carreira para os profissionais de lazer confirmam o baixo 

investimento da organização nos recursos humanos do setor. Na Tabela 21, é possível 

verificar que 66% dos empreendimentos oferecem plano de carreira para seus profissionais, 

mas em apenas 33% dos resorts, os planos se estendem aos profissionais de lazer. 

 
TABELA 21 

Plano de carreira para os profissionais da área de lazer dos resorts – fevereiro de 2010 
Plano de carreira para os profissionais da área de lazer dos resorts.  
Plano de carreira para todos os profissionais, 
inclusive da área de lazer;  3 (33%) 

Plano de carreira apenas para profissionais de 
outras áreas;  3 (33%) 

Não há plano de carreira.  3 (33%) 
Fonte: dados da pesquisa 
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O baixo investimento na capacitação dos profissionais de lazer e a diferença de 

tratamento dado ao setor em relação a outros setores do hotel têm explicação. Segundo 

Guerrier (2000, p. 202), o grupo central que desempenha as atividades-chave de uma 

organização hoteleira é o pessoal que interessa à organização cuidar e reter, porque suas 

qualificações fazem real diferença no sucesso do empreendimento e porque eles precisam ser 

treinados nos requisitos específicos do negócio. Normalmente, esses profissionais têm 

remuneração relativamente alta para os padrões do mercado, segurança de emprego e acesso a 

oportunidade de carreira dentro da empresa, mas, em troca, devem ser funcionalmente 

flexíveis. Espera-se, por exemplo, que os gerentes, em determinadas situações, possam 

executar tarefas normalmente realizadas por seus subordinados. Ante a essas observações e 

pelos dados da pesquisa, é possível concluir que poucos profissionais de lazer se encontram 

nessa situação e que o lazer não participa dos requisitos específicos do negócio. 

Guerrier (2000) acrescenta que esse pessoal é auxiliado por um grupo periférico 

que desempenha tarefas que não são muito essenciais para o sucesso do empreendimento. 

Esse grupo é relativamente mal remunerado, pouco qualificado, têm menos segurança de 

emprego e poucas oportunidades de carreira, mas espera-se que sejam numericamente 

flexíveis, ou seja, possam trabalhar temporariamente nos estabelecimentos. Drucker (1999a) 

reitera que os trabalhos cuja carreira não conduz os trabalhadores à alta administração e não 

se encaixam no sistema de valores da organização devem ser terceirizados. Essa pode ser a 

interpretação de alguns resorts em relação à maioria do pessoal de lazer. 

Entretanto, as formas de contratação dos profissionais de lazer parecem não 

confirmar totalmente essa tese. Um número substancial de contratados (67%) se dá pelo 

vínculo do emprego e apenas 33% das contratações acontecem por um regime flexível de 

tempo de trabalho, conforme os dados da Tabela 22. Acredito que a existência de resorts que 

não terceirizam o lazer e a possível baixa remuneração dos profissionais de lazer justifique o 

índice razoável de empregabilidade da categoria. 

 
TABELA 22 

Forma mais utilizada de contratação dos profissionais de lazer nos resorts – fevereiro de 2010 
Forma mais utilizada de contratação dos profissionais de lazer nos resorts.  

Contrato de prestação de serviço;  3 (33%) 
Contrato de emprego. 6 (67%) 
Fonte: dados da pesquisa 
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Para se conhecer como os resorts investem financeiramente nos seus produtos, 

foram investigados os orçamentos destinados às atividades de hospedagem, alimentos & 

bebidas, lazer, eventos empresariais e de negócios, demonstrados na Tabela 23. Importante 

ressaltar que o orçamento compreende a verba destinada ao desenvolvimento e operação dos 

produtos, bem como treinamento e remuneração do pessoal envolvido.  Os resultados 

mostram que, em 67% dos empreendimentos, as atividades de lazer recebem o menor 

orçamento entre as outras atividades da organização. Nos 33% restantes, as atividades de lazer 

recebem o segundo menor orçamento da organização. 

Interessante observar que o comportamento das organizações pouco variou em 

relação ao orçamento para o lazer, o que permite considerar uma análise geral para a questão. 

Pode-se afirmar que, desde a concepção até a operação dos empreendimentos, as estratégias 

organizacionais dos resorts baseiam-se muito mais nas possibilidades de lazer que o produto 

oferece do que na capacidade de experiência de seus usuários, haja vista os altos 

investimentos em equipamentos e o baixo orçamento para a operação do setor. A experiência 

é um bem intangível, com percepção variável, difícil de descrever e de vender, levando as 

organizações a investirem principalmente nas estruturas físicas disponíveis para o lazer, na 

condição de atração principal do resort. Dessa maneira, as atividades de lazer planejadas e 

monitoradas por profissionais adquirem uma importância secundária, que refletem no seu 

orçamento, na desvalorização das competências específicas para o desenvolvimento das 

atividades e também nas dificuldades de gestão para o setor nos resorts. 

 
TABELA 23 

Posição das atividades no orçamento dos resorts – fevereiro de 2010 
Posição das atividades no orçamento dos resorts.  

Hospedagem; 

1º  5 (56%) 
2º  3 (33%) 
3º  1 (11%) 

A&B; 

1º  4 (44%) 
2º  4 (44%) 
3º  1 (11%) 

Eventos empresariais e de negócios; 

2º  2 (22%) 
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3º  4 (44%) 
4º  3 (33%) 

Lazer. 

3º  3 (33%) 
4º  6 (67%) 
Fonte: dados da pesquisa 

  

A Tabela 24 nos mostra que, entre as atividades que geram mais custos para os 

resorts, o lazer ocupa o último lugar em 67% dos empreendimentos e o penúltimo lugar em 

33%. 

Numa primeira análise, pode-se estabelecer uma relação de causa/efeito bastante 

simples: o orçamento das atividades apenas acompanha seus custos ou vice-versa. Entretanto, 

como o fluxo de clientes na hotelaria tem momentos de picos e baixas, vale salientar que os 

empreendimentos precisam manter todas as atividades em funcionamento com custos 

mínimos de acordo com a ocupação. Assim, algumas atividades são mais essenciais do que 

outras para manter o resort funcionando: não há, por exemplo, como reduzir a oferta básica de 

serviços de hospedagem que envolve a recepção, limpeza e arrumação de quartos ou os 

serviços de alimentação, em contrapartida pode-se reduzir drasticamente a oferta de 

atividades de lazer monitoradas. Nesse ponto, mais uma vez, evidencia-se a importância dada 

pelos empreendimentos aos espaços de lazer em detrimento das atividades planejadas do 

setor. 

 
TABELA 24 

Posição das atividades nos custos operacionais dos resorts – fevereiro de 2010 
Posição das atividades nos custos operacionais dos resorts.  

Hospedagem; 

1º  4 (44%) 
2º  5 (56%) 

A&B; 

1º  5 (56%) 
2º  4 (44%) 

Eventos empresariais e de negócios; 

3º  6 (67%) 
4º  3 (33%) 
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Lazer. 

3º  3 (33%) 
4º  6 (67%) 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Já com relação às receitas geradas pelas atividades, os dados que compõem a 

Tabela 25 demonstram que o lazer ocupa a última posição em 89% dos resorts e o penúltimo 

lugar em 11%. Isso se explica porque a maioria das atividades de lazer nos resorts 

normalmente não são cobradas à parte, isto é, não geram receita direta. Nesse caso, as receitas 

das atividades de lazer estão embutidas na diária do resort e são contabilizadas na conta das 

receitas de hospedagem. Essa contabilização certamente errônea prejudica a reputação e o 

poder de reivindicação de orçamento e investimento do setor de lazer. 

A baixa participação na receita, no custo e no orçamento do lazer confere um 

desprestígio à atividade dentro do negócio. Apesar de os resultados não apresentarem 

balanços financeiros, eles são importantes no sentido de verificar como os gerentes dos 

resorts percebem a participação do lazer no negócio e no desempenho financeiro do 

empreendimento. 

 
TABELA 25 

Posição das atividades nas receitas diretas dos resorts – fevereiro de 2010 
Posição das atividades nas receitas diretas dos resorts.  

Hospedagem; 

1º  7 (78%) 
2º  2 (22%) 

A&B; 

2º  5 (56%) 
3º  3 (33%) 
4º  1 (11%) 

Eventos empresariais e de negócios; 

1º  2 (22%) 
2º  2 (22%) 
3º  5 (56%) 

Lazer. 

3º  1 (11%) 
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4º  8 (89%) 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Segundo Drucker (1999a, p. 39), as empresas precisam aprender a medir seu 

desempenho.  “Dentro de uma empresa só existem centro de custos, os lucros só existem 

quando um cliente comprou o produto ou serviço e pagou por ele”. Nesse sentido, o resultado 

de um resort são os hóspedes satisfeitos com a experiência vivenciada e que podem retornar 

em outra ocasião. 

Isso significa que os resultados de uma organização estão muitas vezes distantes 

da contribuição de cada profissional ou setor. Nos resorts, todas as atividades e profissionais 

têm importância, mas é difícil identificar sua verdadeira contribuição para qualquer resultado 

particular: qual a quantidade de satisfação gerada por cada atividade de um hóspede durante 

uma semana em um resort, e qual a parcela de contribuição de cada uma delas para a 

satisfação final dele? As mesmas perguntas podem ser feitas em relação à participação dos 

profissionais. 

Muito provavelmente os resorts não têm essas respostas, mesmo porque seria 

impraticável medir cada atividade de cada hóspede ao longo de um período de dias. Talvez os 

empreendimentos realizem pesquisas abordando a satisfação dos hóspedes com relação às 

atividades – hospedagem, alimentação, eventos e lazer – mas, ainda assim, os resultados 

seriam bastante imprecisos, uma vez que provavelmente não se tem mapeado todo o percurso 

que o cliente fez durante a estadia. 

Em outras palavras, cada atividade e cada profissional de uma organização têm 

uma contribuição vital sem a qual não pode haver resultados, mas nenhum deles pode 

produzi-los sozinho. Devido a isso, um pré-requisito crucial para o desempenho de uma 

organização é que sua tarefa e sua missão sejam muito claras, de maneira que os resultados 

possam ser definidos também de forma clara e inequívoca (Drucker, 1999a). 

Assim, retornamos ao ponto inicial dessa parte do estudo, que se refere à 

participação do lazer no negócio, observando-se as declarações de missão das organizações. 

As análises sobre as declarações formais do sistema de valores dos resorts e as outras que se 

seguiram referentes às estratégias funcionais revelam um ambiente de negócio confuso em 

relação à participação do lazer, que, em determinadas situações, assume o papel de 

protagonista dos resorts, mas em outras parece ser apenas um simples coadjuvante. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Antes de me ater às considerações protocolares, concluir este trabalho de pesquisa 

levou-me a retroceder no tempo e na trajetória percorrida como pesquisador. O tema de 

pesquisa surgiu naturalmente para mim, já envolvido profissionalmente com os 

empreendimentos hoteleiros e intelectualmente com os saberes do lazer, do planejamento 

estratégico e da hotelaria. Nada me parecia ser tão novo assim. A princípio, a investigação 

científica apresentava-se como um desafio muito menor do que percebo hoje, mas apenas a 

trajetória de pesquisa pôde revelar realmente a dimensão da empreitada. 

Nesse trajeto, convivi com certezas superficiais, dúvidas profundas, curiosidades 

efêmeras, visões transformadoras, preconceitos ocultos, limitações intelectuais, enfim, uma 

infinidade de inquietações que, no entanto, provaram ser o combustível que move a busca do 

conhecimento. Um conhecimento sempre inacabado, pois dele surgem novas versões, novas 

questões, que, se pesquisadas, multiplicam-se em outras tantas, no movimento sem fim que 

caracteriza sua busca. 

Mas é certo que os ciclos de conhecimento precisam ser finalizados para depois 

serem retomados e os trabalhos de pesquisa, mais do que exigem, merecem conclusões. Desse 

modo, inicio minhas considerações renovando o objetivo desse trabalho, que é realizar um 

diagnóstico do lazer nos resorts brasileiros, identificando como ele é compreendido, tratado e 

desenvolvido na perspectiva da estratégia organizacional. Essa tarefa só foi possível ouvindo-

se os resorts a partir de sua lógica e exposição de razões, naquilo que os levam singularmente 

a agirem como agem em relação ao lazer. 

A primeira importante constatação da pesquisa refere-se à complexidade dos 

ambientes de negócio e organizacional no qual estão imersos os resorts e, por conseguinte, o 

lazer. A conjuntura social e econômica, o mercado consumidor, os investidores, a natureza do 
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negócio, a administração de cada organização e as alianças estratégicas estabelecidas 

mostraram uma intricada rede de relações que influem decisivamente na participação do lazer 

nas estratégias organizacionais dos empreendimentos. 

Nessa perspectiva, observo o lazer como componente estruturante crucial do 

negócio resort, recebedor de grandes investimentos, submetido à composição dos 

investidores, influente e dependente do planejamento hoteleiro, sujeito à forma de 

administração do empreendimento, exposto a alianças estratégicas e imerso num mercado 

consumidor altamente competitivo. 

Pois é nesse turbilhão de interesses que o lazer se encaixa nas estratégias 

organizacionais de nível empresarial, de negócio e funcional dos resorts. Nas estratégias de 

implantação desses empreendimentos, o lazer é um dos maiores protagonistas, um 

componente estruturante crucial, pelo vulto dos investimentos financeiros, tanto quanto pelo 

apelo que representa ao mercado investidor. Entretanto, a partir do funcionamento dos resorts, 

a participação e o significado do lazer nas estratégias organizacionais ganham contornos 

imprecisos. 

A primeira grande incerteza refere-se à terceirização, ainda que parcial, das 

atividades de lazer que ocorre na maioria dos resorts. Considerando as teorias 

organizacionais, a empresa só deve terceirizar um produto quando esse não é relevante para o 

negócio e está fora do seu sistema de valores, de maneira que a ela possa se dedicar as suas 

tarefas essenciais. Nesse entendimento, o lazer pode ser interpretado como uma atividade não 

essencial dentro dos resorts. Em contrapartida, as teorias sobre alianças organizacionais 

defendem a terceirização como uma estratégia competitiva para as empresas, que pode 

conferir valor ao produto pela possibilidade de flexibilização operacional e pela competência 

específica de uma empresa prestadora de serviço. Nesse sentido, o lazer pode representar uma 

atividade essencial dos resorts, mesmo com sua operação terceirizada. 

Acredito que o principal ponto em questão não é a opção de terceirizar ou não 

uma atividade de lazer, mas os modelos de alianças estratégicas possíveis para efetivá-la. Um 

resort pode, por exemplo, simplesmente delegar suas estratégias e atividades de lazer a uma 

empresa terceirizada, ou pode também se dedicar a atividades pré-operacionais do lazer, como 

o planejamento e desenvolvimento de produtos, e terceirizar suas operações a empresas 

prestadoras de serviços sem, no entanto, abdicar da participação no treinamento e controle das 

atividades. 

É bem verdade que terceirizar ou não a operação do lazer envolve questões 

estratégicas específicas de cada organização e características inerentes de cada atividade de 
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lazer, principalmente no que tange à flexibilização operacional, à competência específica para 

operá-las, ao valor agregado ao “produto lazer” e ao custo que representa. Não obstante, a 

principal tendência que se apresenta à realidade corporativa reside na formação de redes de 

empresas, baseadas em alianças com compromisso mútuo e possibilidades de programar a 

produção, personalizar produtos e compartilhar novas tecnologias, de maneira a sustentar a 

competitividade das empresas envolvidas. Possivelmente assim, as empresas prestadoras de 

serviços possam participar em vários âmbitos, de forma comprometida e construtiva, na 

condução do lazer nos resorts.  

Também merecem reflexões algumas questões contraditórias, relacionadas à 

participação do lazer nas estratégias de produto e no negócio dos resorts. Embora os 

empreendimentos ofereçam ampla estrutura de lazer e as definições de resort o considerem 

como produto principal e essência do negócio, as análises das estratégias organizacionais não 

dizem o mesmo. 

O lazer representa uma linha de produtos junto com outras três dentro dos 

empreendimentos: hospedagem, alimentação e eventos. Entre os setores que representam 

esses produtos, o lazer é o menos valorizado internamente, conforme comprovam as 

estruturas organizacionais, as estratégias financeiras e de recursos humanos dos 

empreendimentos. Contraditoriamente, o lazer é bastante valorizado e reconhecido como 

atrativo principal nas estratégias de promoção. Essa prática promocional, comum nas 

empresas, escolhe um produto com maior apelo simbólico e comercial para representá-la. No 

entanto, mesmo sendo o lazer o maior atrativo dos resorts, as linhas de produtos são 

consistentemente estruturadas pelo conceito de hospitalidade comercial, isto é, dentro do 

sistema de valores da hotelaria convencional, que a princípio tem a hospedagem como 

negócio principal. 

Outro ponto de destaque da pesquisa refere-se às estratégias de produto de alguns 

resorts, que passaram a reconhecer o produto lazer na dimensão de experiência e não apenas 

no significado restrito de atividade para ocupação dos hóspedes. No entanto, há que se 

verificar se a mudança do nome de “atividade” de lazer para “experiência” de lazer não 

configura apenas um estratagema promocional. Mas o importante é ressaltar que a visão de 

experiência como produto pode agregar conceitos que, bem aplicados ao negócio resort, têm a 

possibilidade de convergir significados do lazer e interesses do mercado, enriquecendo a 

possibilidade de suas práticas nos empreendimentos. Além disso, o reconhecimento da 

experiência como produto torna evidente a necessidade de novos conceitos de gestão do lazer 
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para os resorts, da mesma forma como os sistemas administrativos evoluíram da economia 

industrial para a economia de serviços. 

A percepção que fica é que os novos movimentos econômicos e sociais 

defendidos na “sociedade das organizações” (DRUCKER, 1999), na “economia da 

experiência” (PINE II; GILMORE, 1999) e na “sociedade em rede” (CASTELLS, 1999) vêm 

confirmando tendências nas estratégias organizacionais, como a especialização das tarefas nas 

organizações, a formação de redes de empresas e a transformação de produtos em 

experiências. 

Observo ainda que as “tendências” defendidas pelos autores parecem estar 

transformando o ambiente estratégico do lazer e dos resorts, ainda que lentamente. Nesse 

processo de transformação organizacional, os resorts têm a urgência de se posicionarem com 

mais consistência em relação ao lazer, definindo um papel claro para ele dentro do negócio. 

Há ainda a possibilidade de estabelecerem modelos inovadores de alianças estratégicas para a 

área e a oportunidade de enriquecerem suas experiências de lazer, envolvendo novos valores e 

competências. No entanto, até que essas mudanças possam se concretizar, acredito que o lazer 

continuará exercendo papéis ambíguos ou contraditórios nos resorts: ora como principal 

produto dos empreendimentos, ora como um produto acessório, ora como atividade de 

ocupação dos hóspedes, ora como potencial experiência transformadora. 

Nesse sentido, o trabalho deixa como possibilidades para novos estudos três eixos 

temáticos: a participação do lazer no negócio; a terceirização das operações de lazer e a 

experiência de lazer como produto. Vislumbrando futuras pesquisas para a área de lazer, 

considero indispensável desenvolver estudos de casos que abordem essas temáticas nos 

resorts, aprofundando as questões levantadas no trabalho e inserindo novas possibilidades de 

análise. 

Por fim, acredito que lazer e negócio não encerram conceitos nem práticas 

necessariamente excludentes. Mesmo diante de um quadro tão complexo e dos problemas 

levantados na pesquisa, as possibilidades para o melhor desenvolvimento do lazer nos resorts 

são inúmeras. Nesse propósito, são necessários estudos que estabeleçam conexões entre as 

áreas de conhecimentos envolvidas, buscando vencer preconceitos e abandonando velhos 

paradigmas. Para avançar nos conhecimentos, é preciso conhecer com profundidade os 

problemas enfrentados, enxergar a convergência de interesses, estabelecer conexões teóricas e 

não apenas destacar as divergências "intransponíveis". 
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APÊNDICE - QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

 

1. Nome do resort: 

 

2. Nome do profissional que responde o questionário: 

 

3. Cargo do profissional que responde o questionário: 

 

4. Qual a natureza do investimento no empreendimento? Marque quantas opções achar 

necessário. 

a(   )Individual; 

b(   )Fundo de pensão; 

c(   )Fundo imobiliário; 

d(   )Pool hoteleiro; 

e(   )Time share; 

f(   )Outro: ___________. 

 

5. O resort possui qual tipo de administração? Marque apenas uma opção. 

a(   )Própria/independente; 

b(   )Terceirizada. 

 

6. (Apenas para quem marcou “b” na questão nº5). No caso de haver administração 

terceirizada, qual é a forma? Marque apenas uma opção. 

a(    )Contrato de administração; 
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b(    )Franquia; 

c(    )Arrendamento; 

d(    )Outra: ___________. 

 

7. O resort é integrante de alguma rede hoteleira? Marque apenas uma opção. 

a(   )Sim, rede internacional; 

b(   )Sim, rede nacional; 

c(   )Não. 

 

8. A organização possui uma declaração formal de sua missão? Marque apenas uma 

opção. 

a(   )Sim. Transcrever ou “colar” a declaração. 

____________________________________________________________________________ 

b(   )Não. 

 

9. A organização possui uma declaração formal de seus objetivos gerais? Marque apenas 

uma opção. 

a(   )Sim. Transcrever ou “colar” a declaração. 

____________________________________________________________________________ 

b(   )Não. 

 

10. A organização possui uma declaração formal de suas crenças e valores? Marque 

apenas uma opção. 

a(   )Sim. Transcrever ou “colar” a declaração. 

____________________________________________________________________________ 

b(   )Não. 

 

11. A organização possui alguma declaração formal do significado/conceito de lazer que 

ela adota? Marque apenas uma opção. 

a(   )Sim. Transcrever ou “colar” a declaração. 

____________________________________________________________________________ 

b(   )Não. 
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12. Como o lazer participa na estrutura organizacional do resort? Marque apenas uma 

opção. 

a(   )Representa um setor específico/exclusivo; 

b(   )Está vinculado ao setor de hospedagem; 

c(   )Está vinculado ao setor de eventos; 

d(   )Está vinculado ao setor de A&B; 

e(   )Está vinculado ao setor de marketing; 

f(   )Não representa um setor específico/exclusivo, nem está vinculado a um setor do resort; 

g(   )Outra maneira: ___________. 

 

13. Qual o cargo e formação do profissional responsável pelo lazer no resort? 

Cargo: ___________; 

Graduação: ___________; 

Pós-graduação: ___________; 

Outros cursos: ___________. 

 

14. Como as atividades de lazer são operadas no resort? Marque apenas uma opção. 

a(   )Operação totalmente própria; 

b(   )Operação totalmente terceirizada; 

c(   )Operação própria e terceirizada, conforme o tipo de atividade de lazer e/ou época do ano. 

 

15. (Apenas para quem marcou “a” ou “c” na questão nº14). Existe algum programa ou 

certificação de qualidade implantado no resort? Marque apenas uma opção. 

a(   )Sim, abrangendo inclusive as atividades de lazer do resort. Citar: ___________; 

b(   )Sim, mas não abrange as atividades de lazer do resort; 

c(   )Não existe programa ou certificação de qualidade implantado no resort. 

 

16. (Apenas para quem marcou “a” ou “c” na questão nº14). Existe algum plano de 

carreira para os profissionais da área de lazer que os conduzam até a gerência geral do 

resort? Marque apenas uma opção. 

a(  )Sim, existe um plano de carreira para os profissionais da área de lazer que pode conduzi-

los até a gerência geral do resort;  

b(  )Sim, existe um plano de carreira para os profissionais da área de lazer que pode conduzi-

los no máximo até a média gerência do resort; 
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c(  )Não existe um plano de carreira para os profissionais da área de lazer, mas existe para 

outras áreas da organização; 

d(   )Não existe nenhum plano de carreira na organização. 

 

 

 

 

 

17. (Apenas para quem marcou “a” ou “c” na questão nº14). Quais são as ações da 

organização para a formação/qualificação dos profissionais da área de lazer? Marque 

quantas opções achar necessário. 

a(   )Incentivo através de bolsa de estudo para que os profissionais façam cursos externos em 

áreas relativas ao lazer; 

b(  )Programa de cursos/treinamentos internos específicos para os profissionais da área de 

lazer; 

c(   )Realização esporádica de cursos/treinamentos internos específicos para os profissionais 

da área de lazer; 

d(    )Outras: ___________; 

e(   )Não existem ações específicas para a formação/qualificação dos profissionais da área de 

lazer. 

 

18. (Apenas para quem marcou “a” ou “c” na questão nº14). Em relação aos 

profissionais de lazer contratados diretamente pelo resort, qual a forma mais utilizada de 

contratação? Marque apenas uma opção. 

a(   )Contrato de prestação de serviço com o resort; 

b(   )Contrato de emprego com o resort; 

c(   )Contrato de emprego temporário com o resort; 

d(   )Contrato de estágio com o resort. 

 

19. (Apenas para quem marcou “a” ou “c” na questão nº14). As atividades de lazer 

operadas pelo próprio resort se encaixam em qual(s) tipo(s)? Marque quantas opções 

achar necessário. 

a(   )Atividades recreativas internas (Ex: festas, gincanas, brincadeiras, recreação na piscina, 

jogos, karaokê, etc.); 
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b(  )Atividades esportivas internas (Ex: fitness, futebol, volei, basquete, tênis, golfe, pesca, 

lutas, torneios entre hóspedes,  etc.) ; 

c(  )Atividades culturais internas (Ex: apresentações culturais locais, apresentações musicais, 

cinema, oficinas de dança, arte, teatro, circo, culinária, fotografia, trabalhos manuais, etc.); 

d(  )Eventos culturais/esportivos para públicos externo e interno (Ex: grandes competições 

esportivas, festas, shows musicais, etc.); 

e(   )Spa/relaxamento (Ex: massagens, terapias, tratamentos estéticos, meditação, etc.); 

f(  )Atividades esportivas/aventuras externas (Ex: caminhadas, escaladas, rafting, windsurf, 

caiaque, pesca, etc.); 

g(  )Passeios turísticos (Ex: visitas às atrações turísticas locais: cidades e povoados, mercados, 

lojas igrejas, monumentos históricos, parques de diversão, reservas naturais, praias, mirantes, 

etc.); 

h(   )Outras: ___________; 

i(   )Todas. 

 

20. (Apenas para quem marcou “b” ou “c” na questão nº14). As atividades de lazer 

terceirizadas pelo resort se encaixam em qual(s) tipo(s)? Marque quantas opções achar 

necessário. 

a(   )Atividades recreativas internas (Ex: festas, gincanas, brincadeiras, recreação na piscina, 

jogos, karaokê, etc.); 

b(  )Atividades esportivas internas (Ex: fitness, futebol, volei, basquete, tênis, golfe, pesca, 

lutas, torneios entre hóspedes,  etc.) ; 

c(  )Atividades culturais internas (Ex: apresentações culturais locais, apresentações musicais, 

cinema, oficinas de circo, arte, dança, teatro, culinária, fotografia, trabalhos manuais, etc.); 

d(  )Eventos culturais/esportivos para públicos externo e interno (Ex: grandes competições 

esportivas, festas, shows musicais, etc.); 

e(   )Spa/relaxamento (Ex: massagens, terapias, tratamentos estéticos, meditação, etc.); 

f(   )Atividades esportivas/aventuras externas (Ex: caminhadas, escaladas, rafting, windsurf, 

caiaque, pesca, etc.); 

g(  )Passeios turísticos (Ex: atrações turísticas locais: cidades e povoados, mercados, lojas 

igrejas, monumentos históricos, parques de diversão, reservas naturais, praias, mirantes, etc.); 

h(   )Outras: ___________; 

i(   )Todas. 
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21. (Apenas para quem marcou “b” ou “c” na questão nº14) No caso de a operação do 

lazer ser terceirizada, o resort exige da empresa prestadora do serviço algum programa 

ou certificação de qualidade para as atividades de lazer desenvolvidas? Marque apenas 

uma opção. 

a(   )Sim. 

Qual? ___________. 

b(   )Não. 

22. (Apenas para quem marcou “b” ou “c” na questão nº14). No caso de a operação do 

lazer ser terceirizada, quantas empresas são responsáveis pela prestação dos serviços de 

lazer no resort? Marque apenas uma opção. 

a(   )Apenas uma; 

b(   )Mais de uma. 

 

23. (Apenas para quem marcou “b” ou “c” na questão nº14). Qual a relação entre a(s) 

empresa(s) prestadora do serviço de lazer e o resort? Marque quantas opções achar 

necessário. 

a(   )A empresa pertence à organização; 

b(   )A empresa é independente, mas pertence ao mesmo conglomerado empresarial; 

c(  )A empresa é independente,  sem vínculo com a organização,  atuando apenas como 

parceira; 

d(   )Outra relação: ___________. 

 

24. Enumerar por ordem decrescente as atividades do resort que geram mais receitas 

diretas para a organização (Marque “1” para a atividade que gera mais receita e assim 

por diante). 

a(   )Hospedagem; 

b(   )A&B; 

c(   )Eventos empresariais e de negócios; 

d(   )Lazer. 

 

25. Enumerar por ordem decrescente as atividades do resort que geram mais custos 

operacionais para a organização (Marque “1” para a atividade que gera mais custos 

operacionais e assim por diante). 

a(   )Hospedagem; 
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b(   )A&B; 

c(   )Eventos empresariais e de negócios; 

d(   )Lazer. 

 

 

 

 

26. Enumerar por ordem decrescente as atividades do resort que recebem maior 

orçamento da organização, considerando sua operação; desenvolvimento dos produtos; 

remuneração e treinamento de pessoal (Marque “1” para a atividade que recebe mais 

orçamento e assim por diante). 

a(   )Hospedagem; 

b(   )A&B; 

c(   )Eventos empresariais e de negócios; 

d(   )Lazer. 

 

27. Quem participa diretamente da tomada de decisão em relação às estratégias de lazer 

do resort? Marque quantas opções achar necessário. 

a(   )Empresa terceirizada que opera as atividades de lazer; 

b(   )Consultoria especializada em lazer; 

c(   )Investidores; 

d(   )Conselho administrativo; 

e(   )Direção; 

f(   )Gerência geral;  

g(   )Gerência/coordenação de lazer; 

h(   )Monitores de lazer. 

i(   )Outros:__________________. 

 

28. Quem participa diretamente do planejamento das atividades de lazer no resort? 

.Marque quantas opções achar necessário. 

a(   )Setor responsável pelo lazer na organização; 

b(   )Setor de marketing da organização; 

c(   )Setor de P&D da organização; 

d(   )Consultoria especializada em lazer; 
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e(   )Empresa terceirizada que opera as atividades de lazer; 

f(   )Outro setor: ____________________. 

 

 

 

 

29. Quem avalia a qualidade das atividades de lazer oferecidas aos hóspedes? Marque 

quantas opções achar necessário. 

a(   )Empresa terceirizada que opera as atividades de lazer; 

b(   )Consultoria especializada em lazer; 

c(   )Direção; 

d(   )Gerência geral;  

e(   )Gerência/coordenação de lazer; 

f(   )Monitores de lazer; 

g(   )Outros:__________________. 

h(   )Ninguém. 

 

 


