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RESUMO 

Existe uma lacuna entre a academia e o mercado de trabalho. Seus ingressantes sofrem 
com desinformação e falta de suporte, o que faz esta tarefa pender às empresas cidadãs, 
aquelas que se dedicam a um propósito de benefício coletivo, não diretamente 
comercial. O portal [RH em Hospitalidade] disponibiliza gratuitamente – por meio de 
seu weblog – artigos, e-book’s, e-magazine, vídeos motivacionais e para treinamento, 
além de gravações em áudio que visam colaborar na qualificação profissional para o 
acesso ao mercado de trabalho. O espaço dispõe de Ambiente Virtual de Aprendizagem 
para a realização de cursos gratuitos e pagos sobre gestão de pessoas. O portal está 
ligado a um grupo de troca de e-mail’s entre seus participantes sob o intuito de 
socializar informações e oportunidades de trabalho e qualificação. É vinculado a serviço 
de assessoria, mas objetiva, por meio de material multi mídia, proporcionar a 
profissionais do setor de Turismo & Hotelaria informação, indicadores, índices e 
tendências do mercado de trabalho sem custo de acesso. 
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Santa Catarina (UFSC). 
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