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Para atender à crescente demanda do turismo brasileiro — que fechou o ano de 2005 
com um movimento US$ 3,861 bilhões, valor 19,83% maior com relação a 2004 — as 
empresas ligadas ao setor, como redes hoteleiras, grandes complexos turísticos e 
operadoras, tiveram que intensificar as suas práticas de desenvolvimento humano. 
Além de atrair novos profissionais, elas puderam moldá-los à realidade dos negócios e, 
ao mesmo tempo, garantiram a retenção deste público capacitado. Este é o caso da 
rede Atlantica Hotels , que investiu quase R$ 1 milhão em desenvolvimento humano 
em 2005 e inicia o ano com as atenções voltadas para o aprimoramento e retenção 
dos talentos de nível gerencial e profissionais de bar e restaurante.  
A executiva Dináurea Cheffins, vice-presidente de recursos humanos da Atlantica 
Hotels, que conta com mais de 2 mil funcionários, afirma que devido à escassez de 
capacitação do mercado, o seu grande desafio é desenvolver e manter profissionais 
que ocupam cargos estratégicos. “Os gerentes-gerais, de venda e controladoria 
representam a nossa maior dificuldade, pois levamos cerca de um ano e meio para 
moldá-los e, quando ficam prontos, a concorrência faz propostas tentadoras para 
roubá-los ”, afirma, ao explicar que a rede já conta com 36 profissionais altamente 
capacitados para atender esta demanda. 
A Atlantica Hotels conta hoje com 153 profissionais que ocupam estes cargos de 
gerência e já projeta a contratação de mais de 72 novos funcionários para estas 
funções estratégicas para a abertura de mais 12 unidades. “Passamos a adotar um 
programa de bônus mensal, atrelado aos resultados da empresa”, afirma, ao explicar 
que os gerentes chegaram a conseguir um incremento maior que 100% no salário 
mensal. 
Dináurea afirma que a capacitação para área de alimentos e bebidas também faz parte 
das prioridades deste ano.  
Certificação 
De acordo com o levantamento realizado com exclusividade para o DCI pelo Instituto 
de Hospitalidade (IH), certificador de profissionais do turismo no Brasil, dos 27 mil 
profissionais avaliados nos últimos quatro anos, mais de 14 mil conseguiram a 
certificação. “Ainda enfrentamos o problema da baixa escolaridade dos profissionais 
que moram nas localidades de grande potencial turístico”, diz Júlio Felix, diretor do IH. 
Felix ressalta que a maior demanda de certificação está voltada aos profissionais de 
bares e restaurantes. “Para atender às normas da vigilância e padrão de qualidade 
exigido pelos turistas estrangeiros, os profissionais e associações do setor pressionam 
por da ações voltadas ao segmento de alimentos e bebidas”, explica.  
O diretor presidente da Costa do Sauípe , Alexandre Zubaran, acaba de firmar parceria 
com o IH para a capacitação de profissionais da região. “Enfrentamos o grande desafio 
de capacitar a mão-de-obra local. Quando iniciamos nossas operações em 2000, 
tivemos que buscar em outras cidades quase todo o corpo funcional. Hoje, mais de 
45% dos nossos 3.000 funcionários já são compostos por mão-de-obra local”, afirma. 
Zubaran explica que, desde o ano passado, a Costa do Sauípe, complexo hoteleiro 
localizado na Bahia, tem direcionado a sua gestão para o público de seu entorno, pois 
só no ano de 2005 teve um gasto de R$ 4,5 milhões com o transporte de funcionários. 
“Também enfrentamos problemas para atrair e reter os altos executivos. Para isso, 
através de uma parceria com o Governo do Estado da Bahia, pretendemos até o final 
deste ano iniciar a implementação de um programa de extensão universitária que será 
realizado dentro do complexo para atrair jovens executivos para a região”, afirma. 
Já para a executiva Stela Medeiros Costa, diretora de recursos humanos do Costão do 
Santinho Resort , localizado em Santa Catarina, o maior desafio ainda está 
concentrado na capacitação dos níveis operacionais. “Para atender à crescente 



demanda turística de 2005, ano em que contratamos mais de 200 profissionais, 
iniciamos um programa de estágios realizados em outros complexos hoteleiros”, 
ressalta.  
Stela explica que a experiência de aprendizado na prática traz muitos resultados, pois 
a região do complexo ainda é deficitária na oferta de cursos profissionalizantes na área 
do turismo. “Os funcionários passam em média duas semanas em outros hotéis na 
baixa temporada e quando voltam têm a função de multiplicar o que aprenderam para 
toda equipe”, afirma.  
Agências de viagens 
O executivo Carlos Alberto Calmucci, gerente corporativo de gestão do conhecimento 
da Flytour , empresa que conta com 600 funcionários na corporação, também afirma 
encontrar dificuldades de formação no mercado. “Há 15 anos implantamos a Academia 
Flytour. Entretanto, com a deficiência de capacitação no mercado, passamos a atender 
também a demanda de treinamento de nossos clientes, franqueados e até parceiros 
indiretos”, afirma Calmucci, ao mencionar que até um grupo de secretárias da Avon 
participou de um dos módulos da Academia Flytour.  
A empresa investiu R$ 280 mil em treinamento em 2005, ano em que cresceu cerca de 
10%. “Em 2005, capacitamos mais de 4 mil pessoas e neste ano pretendemos ampliar 
este número, pois contaremos com uma nova unidade de treinamento da Academia 
Flytour na cidade de Manaus”, diz.  
Hoje, o executivo explica que a ênfase dos treinamentos é dada ao desenvolvimento 
de lideranças e ações comportamentais. “Mas contamos até com aulas de geografia 
básica, pois sentimos a deficiência do ensino fundamental”, diz.  
Poder público 
De acordo com Carla Maria Naves Ferreira, diretora de qualificação e certificação do 
Ministério do Turismo, foram investidos R$ 17,7 milhões pelo governo federal em 
ações de capacitação no setor e já há projeção de um investimento aproximado de R$ 
26 milhões neste ano. “Posso dizer que a maior procura está na capacitação em gestão 
e no setor de gastronomia”, avalia. 
A diretora explica que o Ministério do Turismo vem realizando um mapeamento das 
necessidades de capacitação do setor e através da demanda apontada por cada 
estado, desenvolve seus programas. “O empresariado precisa se sensibilizar para as 
questões de capacitação. É por esta razão que atuamos por demanda e agimos na 
capacitação de indivíduos que já estão empregados”, afirma. 
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