
* Ramo da empresa
Seu último cargo nesta 

empresa
Seu último salário nesta 

empresa
Seus últimos benefícios 

nesta empresa
Como era trabalhar para esta empresa? Equipe, clima, 
transparência, comunicação interna?

De 1 a 10, você indicaria esta 
empresa para um amigo 

pessoal?

1 Agência eventos Assistente de eventos R$ 1.954,00 Atualmente, somente VR

Entre alguns colegas uma relação de companheirismo e 
equipe, alguns colegas (os mais "queridos" pelos chefes) 
"relatam" todos os acontecimentos na empresa, e são 
"queridos" por essa comunicação e não necessariamente 
pelo trabalho que desenvolvem - não desenvolvem.
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2 Eventos e Produção Cultural Estágiário Indicador R$ 1.384,00
VR, 13º, seguro de saúde e 
odonto.

Foi uma das melhores experiências profissionais que eu tive, 
chefias e colegas de trabalhos transparentes, mesmo 
trabalhando com uma equipe grande (mais de 30 pessoas 
por dia) tudo era muito bem organizado. Sobre remuneração, 
tinha promoção gradual do salário conforme o ano cursado 
da faculdade, sendo que quanto mais ao final do curso você 
estava, maior era sua remuneração (remuneração essa que 
era bem acima do teto para estágios que aceitavam pessoas 
com formação em turismo/eventos). Sempre que tinha 
necessidade de dar alguma noticia ruim a equipe, as chefias 
(lideres de equipe, produtoras chefe e gerente de eventos, por 
vezes os diretores da fundação) faziam questão de ir 
pessoalmente conversar conosco e explicar a situação, alem 
de nos dar espaço para propor soluções tambem).
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3 Agência viagens corporativas GERENTE DE CONTAS R$ 6.500,00 pagamento de quilometragem
Clima de competitividade interna entre os departamentos, 
causando a percepção desse fato pelo cliente.

4 Hotelaria Estágiario de Eventos R$ 800,00 nenhum

A principio era bom, com o passar do tempo houve acúmulo 
de funções, por diversas vezes havia falta de funcionarios 
(sobrecarregava a todos), a remuneração baixa desgastava 
ainda mais. Por fim, como de praxe em algumas empresas, 
você pede demissão e eles lhe apresentam uma proposta 
para ganhar um pouco mais em uma vaga efetiva que até 
então você não tinha sido cotado pra assumir. Os 
funcionários davam sinais de desgaste, porem nenhuma 
medida era tomada para minimizar os problemas e resolve-
los.Por fim, uma coisa eu não posso reclamar, eu aprendi 
MUUUITO nesse periodo dentro da empresa, afinal no 
mesmo dia eu era: estagiário, assistente e por vezes tomava 
decisões de coordenação (pois a pessoa que ocupava a 
posição não estava disponivel e o problema pedia solução 
imediata)
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5 Agência viagens corporativas Executivo de Contas R$ 3.200,00 Vale Refeição
Equipe: desfocada. Liderança: muito abaixo de esperado. 
Transparência: nenhuma. Comunicação Interna: falha
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6 Hotelaria Anfitriã de Hospedagem R$ 1.980,00
Plano de saúde e 
odontológico

Foi minha primeira experiência na Hotelaria. Paixão à primeira 
vista. A Rede Accor é fantástica. Aprendi muito. 
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7 Hotelaria Executivo de Contas R$ 6.000,00
Vale alimentação plano de 
saúde, ajuda de custo, vale 
refeição

Empresa humana, clima ótimo. 10

8 Agência viagens corporativas
Gerente de Estratégia e 
Operações

R$ 7.180,00 Vale alimentação

A empresa em si vinha numa crescente brilhante, onde 
passamos os últimos 4 anos ajustando/criando processos, 
metodologias, políticas internas, kpi´s e principalmente, 
atuando fortemente na gestão do sucesso de seus clientes. 
Um trabalho realmente personalizado. Em relação a 
benefícios e metodologias, ainda possui enraizado o sistema 
"familiar" de gestão, onde por muitas vezes dificulta a 
evolução profissional da empresa.
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9 Hotelaria Guest Relations R$ 2.400,00
VT, assistência médica e 
odontológica e cesta básica 

Foi minha primeiras experiência como Guest Relations. A 
filosofia da Sra. Chieko Aoki é maravilhosa, aprendi muito. 
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10 Hotelaria Guest Relations R$ 3.600,00

Só tive direito ao VT pois fui 
demitida durante o período de 
experiência. Eu teria direito 
aos demais benefícios após 
os 90 dias. 

Estava radiante, fiz 3 entrevistas com gestoras incríveis, era 
o “emprego dos sonhos”. Seria um grande desafio para 
minha carreira, mas durou apenas 40 dias. No dia 30 de abril, 
fui demitida por conta da pandemia. 
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11 Agência eventos Analista Financeiro Jr R$ 1.750,00 VR,VT, CONVÊNIO MÉDICO 

Uma das melhores empresas que já trabalhei. Equipes 
sempre muito unidas, ambiente de trabalho harmonioso, os 
líderes estavam a frente sempre. Só tenho a agradecer e 
esperar que possamos retornar para retomarmos de onde 
paramos. 
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12 Hotelaria Estagiária de A&B R$ 800,00
Vale transporte, alimentação 
grátis e tiquet alimentação 

Foi uma experiência enriquecedora e gratificante. Fui muito 
bem acolhida por toda a equipe. Clima organizacional ótimo, 
devido o entrosamento entre colaboradores, RH e Gerencia. 
O serviço fluia de maneira exemplar. 
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13 Agência eventos Consultora de Eventos R$ 3.000,00
Convênio médico e 
odontológico 

A empresa visa lucro, sobrecarregava os funcionários, 
pedíamos para aumentar o quadro de funcionários, porém 
não acontecia, éramos sobrecarregados, trabalhávamos 
além do horário sempre e a cobrança por negociar com os 
fornecedores parceiros visando lucro para a empresa e 
empurrar produtos nos clientes era enorme, para gerar 
comissão. Caso tínhamos algum erro por conta do volume de 
trabalho, era descontado do nosso salário. Empresa vida 
lucro e não qualidade de trabalho dos funcionário.
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14 Agência eventos Coordenadora de Eventos Sr R$ 3.600,00
VT, VR, Convenio saúde e 
dental, PLR

Foi bem complicado. Muitos desafios em lidar com a gestão, 
processos não eram claros e colegas não eram 
amigáveis/colaborativos. 
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15 Hotelaria
Assistente de Grupos e 
Eventos

R$ 1.800,00
Plano de saúde, alimentação 
no local

Antes de ser efetivada, fui estagiária de banquetes (salário 
R$1.000,00) e era uma carga de trabalho bem alta para 
estágio, fora zero reconhecimento e inclusão em reuniões. 
Fiquei apenas 2 meses e meio como assistente (por conta da 
crise do covid), portanto mal tive tempo de ter plano de 
saúde. O ambiente, clima de trabalho, inclusão eram BEM 
diferentes. Acredito que pra estágio, não tem como aumentar 
muito a bolsa, mas seria interessante ter mais funcionários 
pra dosar melhor as atividades e não sobrecarregar ninguém. 
Considerando todos os descontos, o salário de assistente 
acabava ficando meio baixo.
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16 Hotelaria Executiva de Opeerações R$ 5.500,00
Empresa moderna e arrojada, porém ainda em formatação 
de normas e procedimentos

17 Agência eventos Líder de atendimento R$ 6.500,00 PJ
Empresa com excelente estrutura, mas diretoria confusa 
sem alinhamentos, total falta de relatórios e plano de 
estratégico indefinido
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18 Agência viagens corporativas Operadora de turismo R$ 4.000,00 O ambiente era bom . O clima entre colegas também . 10

19 Agência de incentivos Estagiária R$ 1.200,00 VT e VR 

Empresa incrível, definitivamente melhor empresa que 
trabalhei até hoje, sou apaixonada por todos que lá 
trabalhavam, apesar de não estar mais na equipe. A cultura 
interna empresarial era sensacional, sempre se 
comemoravam aniversários dos colaboradores, os diretores 
sempre tentavam nos valorizar, eu como estagiária era 
permitida de fazer o melhor que podia, eles realmente 
acreditavam em mim, o que foi sensacional para o meu 
crescimento. Não tenho nada, mas nada mesmo a reclamar
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20 Hotelaria Gerente de Vendas R$ 6.000,00
Plano de saúde, vale 
refeição, vale alimentação e 
reembolso combustível 

Complexo, pois havia um desalinhamento entre a gestão 
operacional e minha gestão, gestão direta sem foco e tóxica
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21 Agência viagens corporativas Analista Bronze R$ 1.900,00
VR, VT, CONVENIO 
MÉDICO, ODONTOLÓGICO

De início foi extremamente motivador, entrei como estagiária 
no RH, fui efetivada após árduos dois anos de contrato, 
promovida a Trainee e depois para Bronze (conhecido como 
Jr no mercado), o clima de início era muito bom, até perceber 
que existia uma questão de favoritismo muito instalada e que 
o processo de crescimento era mais difícil ainda, tendo sido 
colocada duas pessoas com experiências inferiores as 
minhas (adquiridas dentro do próprio grupo, do qual sempre 
falaram que eram ótimas), não me vi mas sendo reconhecida 
de maneira verdadeira.
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22 Agência viagens corporativas Supervisor de operações R$ 7.000,00 Plano de saúde, TR e VT

Empresa de grande porte, indicada em Salvador e localizada 
em SP, empresas familiar, onde o objetivo maior é ter 
clientes de grande escala, porém é uma empresa que não 
trata os funcionários como equipe, não entende que 
funcionário satisfeito trabalha melhor e até de melhor ao 
cliente. Empresa com baixo capital de giro, com faturamento 
sempre atrasado. Fui agregada a empresa por decisão do 
cliente, mas com menos de 1 mês de implementação do 
cliente na agência já se falava em demissões para diminuição 
de custo, algo que não foi pensado anteriormente pelos 
diretores e presidente. A agência movimentou o ramo no RJ 
com altos salarios, fez aquelas promessas, tirou vários 
profissionais de seus empregos garantidos, mas em menos 
de 90 dias de contratados vários foram demitidos.
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23 Agência viagens corporativas Agente de Viagens $1500 Comissão
Bom ambiente, transparência, clima agradável, exigência na 
excelência em atendimento e oferta. Treinamento efetivo.
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24 Agência de viagens de lazer Assistente Financeiro R$ 2.500,00
Plano de Saúde (50%), Plano 
Odontológico, VA e VT

O ambiente de trabalho era muito bom de se trabalhar, todos 
envolvidos e engajados com o trabalho. A comunicação 
interna não era tão eficiente entre os setores.Trabalhei por 7 
anos e saí pela "porta dos fundos" com uma "casinha" feita 
para ocuparem meu lugar, apesar de ser Assistente 
Financeiro, era o responsável pelo setor. 
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25 Hotelaria Key Account Manager R$ 9.564,00
Home Office, VR, Noites 
Cortesia, Seguro Saúde, 
Bônus por Desempenho

Como organização e benefícios não tenho do que reclamar, 
porém com o passar do tempo e troca de lideranças, a 
meritocracia nos hotéis em que trabalhei foi se perdendo e as 
oportunidades e promoções eram concedidas aos mais 
próximos e bem relacionados com a Diretoria de Vendas & 
MKT. Presenciei situações em que oportunidades não foram 
concedidas à quem merecia de fato ou por esta pessoa 
representar "ameaça à posição da liderança" ou pelo fato de 
não ser "amigo pessoal" das lideranças.
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26 Distribuição Hoteleira Sales Manager R$ 13.800,00
CLT, vale alimentação, conta 
de celular paga pela 
empresa, PNL

Eu fazia parte da xxxx, que tinha uma cultura, comunicação e 
valorização do cliente totalmente diferente da xxxx, ainda 
mais após a aquisição dos 2 maiores concorrentes. Decidi 
não continuar na empresa por falta de clareza de um plano de 
carreira e mesmo das metas a serem atingidas em termos 
de vendas ou redução de gastos. 
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27 OTA Coordenadora de Operações R$ 8.600,00
Bônus semestral, vale 
refeição e assistência médica 

Sempre foi ótimo trabalhar na xxxx, trabalhei 11 anos lá e me 
desliguei em março de 2019. Dê 2 anos para cá, mais ou 
menos, a empresa perdeu o rumo na minha opinião, não 
souberam direcionar a empresa e nem os funcionários. 
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28 Hotelaria
Gerente de Contas Sênior - 
MICE

R$ 4.700,00
VR, Plano de Saúde, Day-off 
no dia do aniversario

1. Equipe: fantástica ! Profissionais super competentes e 
comprometidos. 2. Clima: tranquilo! 3. Comunicação Interna: 
tínhamos uma forte comunicação entre os departamentos.
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29 Hotelaria Gerente de Contas R$ 4.000,00

VR, VT, Convenio médico e 
odontológico, tarifa para 
colaborador nos hotéis da 
rede.

Ótimo ambiente de trabalho, harmônico e saudável. 
Possibilidades de crescimento profissional interno; a 
empresa prioriza colaborador interno para carreira. 
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