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RESUMO
O presente trabalho possui como intuito principal estabelecer relações entre a
hospitalidade e a comunicação organizacional. Nessa perspectiva, a pesquisa aplicada
ocorreu em um restaurante na cidade de Porto Alegre. As relações analisadas transitam
entre a comunicação interpessoal, passando igualmente pelos relacionamentos entre
colaboradores, postura, cordialidade e aperfeiçoamento profissional. O estudo
específico dessa organização procura revelar se o empreendimento gastronômico em
questão faz (ou não) uso desses recursos, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional
e organizacional. A metodologia utilizada neste trabalho foi o Estudo de Caso, através
de aplicação de instrumento de coleta de dados ao gestor do estabelecimento, e a
Observação Participante, a partir da realização de sucessivas visitas do autor da
pesquisa ao referido local. Os resultados obtidos sinalizam que a hospitalidade
constitui-se em um meio importante para o aprimoramento das comunicações no
ambiente gastronômico, tanto no trato para com seus funcionários, como quanto seus
fornecedores e clientes.
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