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RESUMO 

O presente trabalho procura proporcionar aos leitores as devidas 

informações, e possíveis noções de administração de uma empresa hoteleira e tem 

como principal objetivo adequar a ocupação profissional e as suas atribuições dando 

possibilidade de qualificação do setor de hospedagem. 

Ao decorrer do trabalho, iremos abordar algumas informações básicas dos 

cinco setores da hotelaria, cada um deve agir em perfeita sintonia com os outros, 

para que a empresa continue no mercado. Tais setores são: Administração, A&B 

(Alimentos e Bebidas), Comercial, Governança e Hospedagem. 

Palavras chaves: Administração, Economia, Comunicação, Turismo.  

 

ABSTRACT 

This paper seeks to provide readers with the necessary information, and 

possible management notions of a hotel company and aims to adjust the occupation 

and tasks giving possibility of qualification of the hosting industry. 

In the course of work, we will address some basic information of the five 

sectors of hospitality, each must act in perfect harmony with each other, for the 

company to continue in the market. These sectors are: Management, A & B (Food 

and Beverage), Trade, Governance and Hosting. 

Key words : management , economics, communication , tourism . 

 

RESUMEN 

Este documento tiene por objeto ofrecer a los lectores con la información 

necesaria y las posibles nociones de gestión de una empresa hotelera y su objetivo 

es ajustar la ocupación y tareas que dan posibilidad de cualificación de la industria 

de huespedaje. 

En el curso del trabajo, nos referiremos a algunos datos básicos de los cinco 

sectores de la hospitalidad, cada uno debe actuar en perfecta armonía unos con 

otros, para que la empresa continúe en el mercado. Estos sectores son: Gestión, A 

& B (Alimentos y Bebidas), Comercio, Gobierno y Alojamiento. 

Palabras clave: gestión , economía , comunicación , turismo. 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

A hotelaria envolve cinco setores de administração, tais como: 

Administração, A&B, Comercial, Governança e Hospedagem. Todos são importantes 

para bom funcionamento em um hotel/pousada. 

Com intuito de multiplicar os conhecimentos adquiridos ao decorrer do curso, 

de Técnico de Hospedagem, auxiliando e possibilitando soluções de problemas 

causados pela falta de capacitação de terceiros ou de logística e infraestrutura. 

Observa-se que a falta de qualificação profissional de funcionários na 

hotelaria pode ser um dos maiores problemas enfrentados por empreendedor na 

área, causando prejuízos financeiros e grandes consequências para o hotel. 

O objetivo principal deste trabalho é oferecer conhecimento acadêmico a 

estudantes, novos profissionais e empreendimentos do meio, possibilitando um 

enriquecimento profissional com a finalidade de aumentar o índice de profissionais 

qualificados na empresa. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A hotelaria envolve cinco setores de administração, tais como: 

Administração, A&B, Comercial, governança, hospedagem. Todos são importantes 

para bom funcionamento em um hotel. 

Tentaremos transmitir conhecimentos adquiridos ao decorrer do curso com o 

intuito de auxiliar e solucionar problemas causados pela falta de capacitação de 

terceiros. 

A falta de qualificação profissional de funcionários na hotelaria é um dos 

maiores problemas enfrentados por empreendedor na área, causando prejuízos 

financeiros e grandes consequências para o hotel. 

O objetivo principal do trabalho é oferecer conhecimento acadêmico a 

estudantes, novos profissionais e empreendimentos do meio, possibilitando um 

enriquecimento profissional com a finalidade de aumentar o índice de profissionais 

qualificados na empresa. 

Espera-se com esse trabalho atender uma expectativa que resulte em 

melhor atendimento nos meios de hospedagem, o que se torna possível a partir de 

uma administração em todos os setores da hotelaria.  
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo Geral: 

 Dispor de um procedimento de administração do meio de hospedagem que 

contribua com a formatação dos serviços a serem oferecidos. 

 

 

Objetivos específicos: 

 Oferecer base de conhecimento acadêmico a estudantes, novos profissionais 

e empreendimentos do meio. 

 Possibilitar enriquecimento profissional agregando valor ao currículo 

profissional. 

 Multiplicar e aperfeiçoar os conhecimentos adquiridos no meio educacional e 

profissional. 

 Possibilitar planejamento inicial para novos investimentos  

 Ter uma linha de procedimentos para gerenciar o meio de hospedagem 
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PROBLEMATIZAÇÃO 

 

 

Nosso “Trabalho de Conclusão de Curso” tem como finalidade oferecer um 

recurso de material acadêmico para auxiliar e diminuir o índice de profissionais não 

qualificados no setor hoteleiro como também apresentar a organização de maneira 

mais eficiente. 

Em algumas pesquisas exploratórias ao decorrer do curso de hospedagem 

supomos que há mais profissionais sem qualificação acadêmica, o que pode vim 

resultar numa deficiência no atendimento hoteleiro.  

Entendemos que a falta de qualificação no ramo da hotelaria tem uma 

quantidade significativa referente aos cargos e serviços oferecidos, e com isso, o 

objetivo do nosso trabalho tem como principal foco tentar diminuir este índice, e 

poder proporcionar um conteúdo padrão administrativo e operacional.  
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METODOLOGIA 

 

 

Tipos de Pesquisas; 

Para obter as devidas informações sobre a História, classificação e 

importância da hotelaria, será desenvolvida uma pesquisa exploratória e descritiva. 

Quanto à procedência de dados será primária e secundária, e quanto à análise será 

qualitativa. 

 

Técnicas de Pesquisas;  

Para descrever as informações obtidas sobre cada setor será realizada uma 

pesquisa exploratória e descritiva. Quanto à procedência de dados será primária e 

secundária, e quanto à análise será qualitativa. 

 

Instrumentos de Pesquisa; 

Para saber a opinião de empresários, será realizado um questionário 

profissional e público, a fim de apresentar gráficos que facilitem seu entendimento. 

Será utilizada pesquisa exploratória e descritiva para a elaboração dos mesmos; 

quanto à procedência de dados será secundária e quanto à análise será quantitativa.  

Para realização do Projeto Sustentável e para conclusão do TCC (Trabalho 

de Conclusão de Curso),obtivemos as devidas informações com uma pesquisa 

exploratória e descritiva. A procedência dos dados será primária e secundária e 

quanto à análise será quantitativa.  
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Pesquisa de Desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso de Hospedagem 
Tema do TCC: Os cinco setores da hospedagem e sua administração 

Aluno entrevistador:___________________________________________________ 
Entrevistado: ________________________________________________________ 
Cargo: _____________________________________Unidade:_________________ 
Empresa: ___________________________________________________________ 
Endereço:___________________________________________________________ 
E-mail:__________________________________________Tel.:________________ 
Data: ___/___/_____ 
 

Pesquisa ao Profissional do Setor de Hospedagem 

1- Existe na sua empresa algum setor terceirizado? Qual? 

(   ) Lavanderia  (   ) Estacionamento  (   ) Recepção  (   ) Governança  (   ) Eventos 

(   ) Recreação  (   ) Compras             (   ) Restaurante 

2- No estabelecimento tem algum funcionário que fale mais de um idioma? Se “sim” 
quais seria eles?    (   ) Sim        (   )  Não 

(   ) Inglês        (   ) Espanhol           (   ) Mandarim        (   ) Francês         (   ) Italiano 
(   ) Outros: _________________________________________________________ 
3- Você acredita que a capacitação é importante nos meios de hospedagem? 
(   ) Sim        (   )  Não      Por que: _______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
4- Você conhece algum curso para treinamento na área de hospedagem ? 
(   ) Sim        (   )  Não     Qual/onde? _____________________________________ 
___________________________________________________________________ 
5- Seu empreendimento, oferece “UH.s”preferenciais / adaptados / deficientes ou 
fumantes ?(   ) Sim        (   )  Não 
Qual ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
6- Na baixa temporada quais alternativas tomadas para atrair a clientela ao seu 
empreendimento? ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
7- É permitido ao cliente acompanhamento de animais domésticos? 
(   ) Sim       (   ) Não 
Quais serviços oferecidos: _____________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
8- Quais os mecanismos utilizados para fidelização e atrair novos clientes? 
___________________________________________________________________ 
9- Existe no seu empreendimento alguma ação voltada p/a sustentabilidade?  
(   ) Sim     (   )  Não      Caso afirmativo, qual?_______________________________ 
___________________________________________________________________ 
10 – Tem interesse em oferecer oportunidade de estágio técnico a alunos de Curso 
Técnico de Hospedagem?(   ) Sim       (   ) Não 
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CRONOGRAMA  

 

 

ATIVIDADES FEV MAR ABR MAIO JUN JUL 

Pesquisa Exploratória  X      

Coleta de dados  X x x X   

Assunto e tema  X      

Introdução e Justificativa  X   X   

Resumo   x      

Problematização  x     

Objetivo: Geral e Especifico    x    

Metodologia   x    

Desenvolvimento    x X   

Contatos Necessários    X   

Coleta de dados    X   

Análise de dados     X X  

Apresentação escrita      X  

Apresentação pública       X 
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CAPÍTULO I 

 

 

1.1 - Pequena História da Hotelaria:  

As observações feitas condizem com estudos de trabalhos acadêmicos de 

outras instituições de ensino técnicos em Hospedagem e nos leva a referencia e 

apresentar estes dados obtidos. É resultado direto do trabalho dos alunos do 5º 

período do curso de Bacharelado em Hotelaria da UFPB1. Tendo sido desenvolvido 

na disciplina de comunicação empresarial, com o intuito de divulgar o curso e os 

aspectos do setor hoteleiro. 

Assim se apresenta este estudo com base nos Autores: SANTOS, Jocilene 

Santos e ROSENSTEL, Adônis:2 

“[...] Acredita-se que a hotelaria teve início a partir da 
necessidade que as pessoas tinham de ter um lugar pra ficar e 
ter um lugar para se alimentar durante suas viagens”. Um marco 
de extrema importância que impulsionou a hotelaria foi os 
Jogos Olímpicos3. Na Grécia Antiga, várias pessoas iam até a 
cidade para as Olimpíadas, as competições duravam dias, 
portanto, as pessoas precisavam de um lugar para ficar.  
No Brasil, a hotelaria surgiu a partir dos Portugueses, Em solo 
brasileiro pessoas passaram a receber viajantes em suas casas. 
Por sua vez, os colégios e mosteiros, como o mosteiro de São 
Bento, no Rio de Janeiro, recebiam viajantes ilustres no período 
colonial. Das redes hoteleiras no Brasil, o estado de São Paulo é 
o pioneiro no desenvolvimento hoteleiro, pois as primeiras 
hospedagens ocorreram na capital paulista por volta do século 
XVII. Detalhe interessante: Hospedarias mais requintada de São 
Paulo só recebiam pessoas importantes e com carta de 
apresentação, como acontecia em outros países. No Rio de 
Janeiro o primeiro hotel de classe internacional foi inaugurado 
em 1816 pelo francês Louis Pharoux. E o marco da hotelaria 
carioca veio com a inauguração de dois hotéis que existem até 
hoje: Hotel Glória, em 1922, e no ano seguinte, o Copacabana 
Palace. 
Notamos que a hotelaria já passou por alguns altos e baixos na 
década de 1940, mas os incentivos do governo fizeram a 
hotelaria crescer. 

                                                             
1
UFPB: Universidade Federal da Paraíba  

Fonte: http://www.ccsa.ufpb.br/ppgci 
Obtido:24/05/2016 
2
Fonte: http://hotelando.blogspot.com.br/2011/05/pequena-historia-da-hotelaria.html 

Obtido: 10/05/2016 
3
Jogos Olímpicos: festival religioso e atlético da Grécia Antiga, que se realizava de quatro em quatro 

anos no santuário de Olímpia, em honra de Zeus. 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Ol%C3%ADmpicos_da_Antiguidade 
Obtido: 10/05/2016 
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Em 1970, a criação da EMBRATUR (Empresa Brasileiro de 
Turismo), aliada a incentivos fiscais alavancou ainda mais o 
mercado nessa época, surgindo os primeiros flats em São 
Paulo. 
Momento importante para o fortalecimento das redes de luxo no 
país. Desde as primeiras hospedarias até os hotéis mais 
sofisticados, um ponto comum, que vai além das razões 
econômicas, permeou o desenvolvimento e a consolidação do 
mercado hoteleiro no Brasil. Atualmente o mercado encontra-se 
em momento de expansão, formar-se em hotelaria e turismo não 
constitui modismo de ocasião. ” 

 

De acordo com o texto podemos ver que a hospedagem ou o ato de 

‘’hospedar-se’’ começou da necessidade de abrigo dos viajantes em suas viagens, 

porém, com o tempo, alguns empresários como Cezar Ritz, viram que poderiam 

ganhar dinheiro modificando e melhorando a qualidade dessas hospedagens, e com 

isso, a hotelaria foi criando forma.Segundo ele, os hóspedes precisavam muito mais 

do que uma cama para dormir e um banheiro para tomar banho, e com essa visão 

pôde fazer historia e mudar o pensamento de muitos empresários do ramo. Hoje em 

dia, São Paulo, está entre os pioneiros neste setor e sempre visando no crescimento 

de suas empresas, e aproveitando ter algumas das cidades mais turísticas do país, 

vem investindo sempre para que não fique para trás dos outros estados.  

 

Imagem: n°01  
Hotel Glória – Rio de Janeiro – Anos 40 

 
Fonte: http://hotelando.blogspot.com.br/2011/05/pequena-historia-da-hotelaria.html 

Obtido: 26/04/2016 
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1.2 - Importâncias da organização dos setores na hotelaria  

Entendemos que os empreendimentos hoteleiros vêem crescendo muito nos 

“dias de hoje” e por sua vez é importante organizar e padronizar cada setor para que 

a empresa “siga corretamente” e não venha trazer prejuízos futuros, a organização 

trata-se de administrar cada tipo de ação do hotel, seja a parte administrativa ou 

operacional. A organização de processos e controles de trabalho de cada 

funcionário, para que o hotel consiga cumprir todos os seus objetivos.  

A organização, sempre contando com uma boa administração, proporciona 

ao empreendedor mais confiança, seja em implantar um novo serviço oferecido 

como até mesmo retirar. 

 

1.3 - Classificação Hoteleira 

Conforme o sistema brasileiro de meios de hospedagens elaborado pela 

EMBRATUR4, objetivando a padronização junto a outros países que tem seu 

desenvolvimento voltado ao setor turístico e prevendo usufruir deste conceito junto 

ao turista estrangeiro para a copa de 2014 no Brasil, as paraolimpíadas de 2015 e 

olimpíadas de 2016.  

A classificação dos meios de hospedagem tem a sua formatação conforme 

divulgação seguir: 5 

. 

1.3.1 - Para o tipo Hotel: 

O SBClass6 estabelece as categorias de uma estrela (mínimo) a cinco 

estrelas (máximo). 

O Hotel de categoria uma estrela deve atender a requisitos mínimos de 

infraestrutura, serviços e sustentabilidade. Para cada estrela adicional, o Hotel deve 

atender a uma série de requisitos adicionais que diferenciam as categorias entre si. 

Por meio da comparação entre a infraestrutura e serviços oferecidos, assim como 

das ações de sustentabilidade executadas pelo meio de hospedagem, o consumidor 

poderá fazer uma melhor escolha. 

 

                                                             
4
Fonte: Empresa Brasileira de Turismo.  

Obtido: 24/05/2016 
5
Fonte: http://www.classificacao.turismo.gov.br/MTUR-classificacao/mtur-site/Sobre.action 

Obtido: 24/05/016 
6
Fonte: http://www.classificacao.turismo.gov.br/MTUR-classificacao/mtur-site/Entenda?tipo=1 

Obtido: 24/05/2016 
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1.3.2 – Para o tipo Resort:  

Hotel com infraestrutura de lazer e entretenimento que disponha de serviços 

de estética, atividades físicas, recreação e convívio com a natureza no próprio 

empreendimento. 

Para o tipo Resort, o SBClass estabelece as categorias de quatro estrelas 

(mínimo) a cinco estrelas (máximo). 

O Resort de categoria quatro estrelas deve atender a requisitos mínimos de 

infraestrutura, serviços e sustentabilidade. Para a categoria cinco estrelas, o Resort 

deve atender a uma série de requisitos adicionais que diferenciam as categorias 

entre si. Por meio da comparação entre a infraestrutura e serviços oferecidos, assim 

como das ações de sustentabilidade executadas pelo meio de hospedagem, o 

consumidor poderá fazer uma melhor escolha. 

 

1.3.3 – Para o tipo de Hotel Fazenda:  

Localizado em ambiente rural, dotado de exploração agropecuária, que 

ofereça entretenimento e vivência do campo. 

Para que o tipo Hotel Fazenda, o SBClass estabelece as categorias de uma estrela 

(mínimo) a cinco estrelas (máximo). 

O Hotel Fazenda de categoria uma estrela deve atender a requisitos 

mínimos de infraestrutura, serviços e sustentabilidade. Para cada estrela adicional, o 

Hotel Fazenda deve atender a uma série de requisitos adicionais que diferenciam as 

categorias entre si. Por meio da comparação entre a infraestrutura e serviços 

oferecidos, assim como das ações de sustentabilidade executadas pelo meio de 

hospedagem, o consumidor poderá fazer uma melhor escolha. 

 

1.3.4 – Para o tipo de Cama e Café: 

Hospedagem em residência com no máximo três unidades habitacionais 

para uso turístico, com serviços de café da manhã e limpeza, na qual o possuidor do 

estabelecimento resida. 

Para o tipo Cama e Café, o SBClass estabelece as categorias de uma estrela 

(mínimo) a quatro estrelas (máximo). 

O tipo “Cama e Café” de categoria uma estrela deve atender a requisitos 

mínimos de infraestrutura, serviços e sustentabilidade. Para cada estrela adicional, o 

Cama & Café deve atender a uma série de requisitos adicionais que diferenciam as 
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categorias entre si. Por meio da comparação entre a infraestrutura e serviços 

oferecidos, assim como das ações de sustentabilidade executadas pelo meio de 

hospedagem, o consumidor poderá fazer uma melhor escolha. 

 

1.3.5 – Para o tipo de Hotel Histórico:  

Instalado em edificação preservada em sua forma original ou restaurada, ou 

ainda que tenha sido palco de fatos histórico-culturais de importância reconhecida. 

Entende-se como fatos histórico-culturais aqueles tidos como relevantes pela 

memória popular, independentemente de quando ocorreram, podendo o 

reconhecimento ser formal por parte do Estado brasileiro, ou informal, com base no 

conhecimento popular ou em estudos acadêmicos. 

Para o tipo Hotel Histórico, o SBClass estabelece as categorias de três 

estrelas (mínimo) a cinco estrelas (máximo). 

O Hotel Histórico de categoria três estrelas deve atender a requisitos 

mínimos de infraestrutura, serviços e sustentabilidade. Para cada estrela adicional, o 

Hotel Histórico deve atender a uma série de requisitos adicionais que diferenciam as 

categorias entre si. Por meio da comparação entre a infraestrutura e serviços 

oferecidos, assim como das ações de sustentabilidade executadas pelo meio de 

hospedagem, o consumidor poderá fazer uma melhor escolha. 

 

1.3.6 – Para o tipo de Pousada: 

Empreendimento de característica horizontal, composto de no máximo 30 

unidades habitacionais e 90 leitos, com serviços de recepção, alimentação e 

alojamento temporário, podendo ser em um prédio único com até três pavimentos, 

ou contar com chalés ou bangalôs. 

Para o tipo Pousada, o SBClass estabelece as categorias de uma estrela 

(mínimo) a cinco estrelas (máximo). 

A Pousada de categoria uma estrela deve atender a requisitos mínimos de 

infraestrutura, serviços e sustentabilidade. Para cada estrela adicional, a Pousada 

deve atender a uma série de requisitos adicionais que diferenciam as categorias 

entre si. Por meio da comparação entre a infraestrutura e serviços oferecidos, assim 

como das ações de sustentabilidade executadas pelo meio de hospedagem o 

consumidor poderá fazer uma melhor escolha. 
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1.3.7 – Para o tipo de Flat/Apart-Hotel: 

Flat/Apart-hotel; Constituído por unidades habitacionais que disponham de 

dormitório, banheiro, sala e cozinha equipada, em edifício com administração e 

comercialização integradas, que possua serviço de recepção, limpeza e arrumação. 

Para o tipo Flat/Apart-Hotel, o SBClass estabelece as categorias de três 

estrelas (mínimo) a cinco estrelas (máximo). 

O Flat/Apart-Hotel de categoria três estrelas deve atender a requisitos 

mínimos de infraestrutura, serviços e sustentabilidade. Para cada estrela adicional, o 

Flat/Apart-Hotel deve atender a uma série de requisitos adicionais que diferenciam 

as categorias entre si. Por meio da comparação entre a infraestrutura e serviços 

oferecidos, assim como das ações de sustentabilidade executadas pelo meio de 

hospedagem, o consumidor poderá fazer uma melhor escolha. 

Sobre o assunto abordado, entendemos que o sistema de classificação é 

usado para padronizar todos os tipos de serviços de hospedagem oferecidos no 

Brasil, para um melhor entendimento à turistas que por sua vez tem uma confiança 

em saber que os serviços são fiscalizados por empresas especializadas com o 

atendimento, com mais qualidade de serviço e um conforto especial para o hóspede.  

Entende-se que este sistema de classificação feito pela EMBRATUR tem 

como foco adaptar os empreendimentos e padronizar cada um com sua devida 

categoria com o intuito de transmitir informação e conseguir confiança de turistas 

interessados e determinados a conseguir o serviço desejado. Sua função é fiscalizar 

empresas e checar se o serviço oferecido se encontra com qualidade e o máximo de 

conforto, sendo assim uma empresa de renome e que tem a confiança de milhares 

de turistas.  

Quadro: nº 01 

Organograma dos setores do Hotel 

 

Fonte: Gestão de Hotéis: técnicas, operações e serviços. pág 55 
Obtido: 31/05/2016 
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CAPITULO II 

 

 

2.0 - Composição dos Setores de Hospedagem: 

A hotelaria envolve cinco setores de administração, tais como: 

Administração, Hospedagem, Comercial, A&B, Governança. Todos são importantes 

para bom funcionamento em um hotel. Tomamos como referência de 

aproveitamento os conhecimentos adquiridos ao decorrer do curso de Hospedagem 

na Escola Técnica ETEC Alberto Santos Dumont e tomamos como base a Biografia 

Gestão de Hotéis “Técnicas de operações e serviços”. 

 

2.1 - Administração 

Na área administrativa competem os seguintes setores: departamento de 

pessoa, controle de custo, manutenção, almoxarifado, compras, contabilidade, 

tesouraria e lojas cujos estão vinculados a gerencia e direção do hotel. 

Sem essa parte o hotel não teria uma base gerencial e não saberia 

administrar uma empresa, importante para o bom funcionamento de todos os 

setores mantendo uma ordem de trabalho distribuindo as funções para seus 

subordinados e manter a satisfação do cliente sempre. 

 

2.1.1 -. Profissionais:  

Gerencia Geral e Gerencia Administrativa. O administrador tem de conhecer 

a empresa suas tendências no mercado, oferta e demanda na procura, preferência, 

concorrência, fornecedores, recursos ativos e passivos, conhecer os limites do 

funcionário no trabalho, cuidar da imagem, seus lucros e perdas, manter a satisfação 

do bom atendimento dos clientes e fornecedores assim tendo de ser passivo nas 

resoluções de problemas. 

Ser visto como um líder pela equipe, promover integração para o bem-estar 

de todos, vistoriarem os setores pessoalmente e saber se comunicar com os 

integrantes de trabalho e hóspedes, ouvindo sempre opiniões tais como: críticas 

elogios e sugestão para a melhoria do local e seu atendimento. 

Saber mostrar um erro aos funcionários dos demais cargos abaixo dele no 

momento oportuno, corrigindo-o com uma possível solução e elogiá-lo também ao 
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fazer algo certo, ser respeitado, humilde, educado, exigir sempre a perfeição, buscar 

melhorias, novidades, tendências e sempre está atualizado em novas tendências da 

hotelaria. 

 Compras: 

Trabalho conjunto com o responsável pelo almoxarifado podendo ser 

realizado pelo gerente geral, A&B, compras ou até mesmo o próprio dono 

dependendo do porte do hotel. O responsável pelo setor tem de saber 

negociar valores, o que tem no estoque, controlar datas, receber fornecedores 

e representantes, digitalizar listas de compras, mercadorias, relação de notas, 

requisições e solicitações de compra, ver a satisfação dos outros setores com 

os produtos, procurar novos fornecedores e ver mercadorias mais em conta. 

 Contador: 

Setor importante na hotelaria, responsável por coletar dados por gráficos, 

números, valores e clientes, e como o resultado prever metas e objetivos a 

empresa, cuidar da parte administrativa, renda do hotel, procurar por 

melhorias no custo assim tendo clientes em baixa temporada também.  

 Almoxarife:  

Responsável por receber, conferir, controlar, organizar e distribuir 

mercadorias e produtos para cada setor destinado do hotel, a pessoa 

responsável tende ter o conhecimento de todas as mercadorias, embalagens, 

características, validade, perecibilidade7,jeito certo de estocar,cuidados, forma 

de manuseio correto,e transporte 

 Técnico de manutenção:  

Pessoa responsável pela manutenção dos setores do hotel e bem está dos 

hóspedes, mantendo os equipamentos sempre em boas condições de uso, 

garantir um atendimento rápido e eficiente em uma ocorrência, orientar outros 

funcionários de como utilizar corretamente o aparelho, se não for possível ser 

feito o conserto por si próprio ver uma empresa terceirizada e supervisionar o 

trabalho. 

 

 

 

                                                             
7
 Fonte: Produto perecível  

Obtido: 24/04/2016 
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 Técnico de segurança:  

No trabalho tende ficar responsável pela CIPA8,criação e manutenção de 

programa (CIPAT)9, pelas condições ambientais  (ventilação, iluminosidade, 

ruídos, temperatura, limpeza, periculosidade10, higiene, insalubridade, 

poluição), equipamentos de proteção,cuidados com a saúde tais como 

exames médicos obrigatórios e institucionais da empresa. 

 

Imagem: n° 02 
Almoxarifado 

Imagem: n° 03 
Contabilidade 

  
Fonte: 

http://www.relatodeumempreendedor.com.br/cat
egoria/dica-cursos/producao-e-logistica-curso/ 

Obtido: 

Fonte: 
http://www.csempresarial.com.br/ideal/consultore

s-associados.aspx 
Obtido: 

 

2.1.2 - Equipamentos 

Voltados para a área de informática, formulários, pastas de arquivos, 

máquinas para escrever, pesquisar e imprimir arquivos, computador, papel, caneta, 

materiais do estoque de matérias orgânicas e não orgânica, prateleira, monitor de 

TV, lousa para apoio, projetor, mesas de tamanhos diferentes, cadeiras, 

ferramentas, bancadas e produtos para venda.   

 

2.1.4 Espaços 

Sala ampla onde possa ser aplicadas reuniões, com mesas e cadeiras para 

os gerentes gerais e administrativos com o diâmetro de 18 por 23 metros quadrados 

                                                             
8Fonte: Comissão interna de prevenção de acidentes 
Obtido: 24/04/2016 
9
Fonte: Semana de prevenção de acidentes do trabalho 

Obtido: 24/04/2016 
10

Trabalho que pode oferecer algum risco a saúde do funcionário e clientes 
Fonte: http://www.dicionarioinformal.com.br/periculosidade/ 
Obtido: 24/04/2016 
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por pessoa, maquinários e porta documentos, pode ser unida com a área de estoque 

e/ou almoxarifado dependendo do tamanho do hotel. Essa medida pode ser aplicada 

nos outros setores e áreas do hotel. Quanto maior a quantidade de pessoas na sala, 

maior ela deverá ser. 

 

Imagem: n°04 
Espaços para reuniões 

 
Fonte: http://guiaimob.classificadoes.com.br/?p=cariacica-tera-primeiro-hotel-de-grande-porte/ 

Obtido: 

 

2.2 –Alimento e Bebidas - A&B11: 

Com bases no estudo, compreendemos que a área de A&B é de excelência 

importância em um hotel, pois com esse espaço o hotel teria uma rentabilidade 

maior pela grande procura de hotéis com esse tipo de serviço. Sem esse espaço o 

hotel não teria uma demanda tão grande, pois um hospede não iria se agradar com 

um hotel sem café da manhã/ sem restaurante e desvalorizaria o valor da diária. No 

entanto, nem todo hotel possui esse espaço, pois isso exige a contratação de 

profissionais fixos, o que gera um custo elevado e a maioria dos hóspedes não 

realiza suas refeições no hotel. Vale ressaltar que fora do período de sazonalidade 

isso causaria prejuízo, pois não teria demanda suficiente. 

 

 

                                                             
11

 Fonte: Conhecimentos adquiridos com o decorrer do curso. Alimento e Bebidas: Um setor de 
grande importância que envolve toda parte de alimentação do hotel. 
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2.2.1 Profissionais: 

No setor de A&B, todo profissional tem sua rotina e suas 

responsabilidades, observemos os funcionários que compõem esse setor e 

suas respectivas funções na hotelaria tem como profissionais, através de site 

especializado:12 

 

Imagem nº 05 
Cozinha de hotel 

Imagem nº 06 
Equipe de cozinha 

  
Fonte: 

http://pt.123rf.com/photo_20925525_doi
s-chefs-no-trabalho-em-equipe---

homem-e-mulher---em-um-restaurante-
ou-hotel-cozinha-cozinhar-comi.html 

Obtido: 25/05/2016 

Fonte: 
http://jornalperiscopio.com.br/site/index.ph
p/salto-plaza-hotel-abre-suas-portas-com-

restaurante-e-centro-de-convencoes/ 
 

Obtido: 25/05/2016 
 

 Gerente de A&B:13 

Tem a responsabilidade de gerenciar e organizar os processos da cozinha, do 

bar, do salão, da limpeza, estoque e compras, coordenar o trabalho das 

equipes da cozinha, do bar, do salão, da limpeza, estoque e compras. 

Coordenar o processo de compras. Assegurar o melhor atendimento ao 

cliente, elaborar e atualizar o cardápio de clientes/funcionários, definir 

promoções do cardápio para os clientes. Coordenar equipes. Prezar pela 

qualidade de todos os serviços que dizem respeito ao alimento e as bebidas 

dentro da empresa. 

 

                                                             
12

 Especializado: Exclusivo, próprio para algo, autêntico, personalizado.  
Fonte: http://www.dicionarioinformal.com.br/especializado/ 
Obtido: 24/05/2016 
13

Fonte: CÂNDIDO. VIEIRA. Pagina 255 Gerente de A&B: Funcionário responsável pela área de 
alimentos e bebidas que engloba todos os setores de alimentação. 
Obtido: 24/05/2016 
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 Coordenador:14 

Verifica a qualidade e aparência de pratos servidos, delega e supervisiona 

atividades aos garçons, verifica a validade dos alimentos e bebidas. Monitora 

a limpeza do restaurante e áreas, efetua requisições de materiais e insumos, 

supervisiona inventários, administra custos e receitas do setor. Elabora e 

prepara cardápios, acompanha resultados e índices de satisfação dos 

hóspedes, negocia eventos e orçamentos. 

 Cozinheiro: 

O cozinheiro é um dos funcionários mais importante nesse setor, onde ele é 

responsável pela execução das atividades de confecção de pratos. Coordena 

as atividades relacionadas ao preparo das refeições, acompanha a evolução 

dos cozinhados, executa preparações culinárias simples, faz o cozimento de 

legumes, verduras e frutas, prepara sobremesas, doces, lanches e saladas, 

preparam carnes, aves e peixes para cozimento, cortando-os, limpando-os. 

Coordena as atividades relacionadas ao preparo das refeições, acompanha a 

evolução dos cozinhados, executa preparações culinárias simples, faz o 

cozimento de legumes, verduras e frutas, prepara sobremesas, doces, 

lanches e saladas. 

 Chefe de cozinha:15 

É responsável por coordenar toda equipe de cozinha, ele também prepara 

alimentos, organiza a rotina da cozinha, tem a maior responsabilidade de 

capacitar seus funcionários, checar todos os custos gastos, dentre outras 

atividades.  

 Auxiliar de cozinha:16 

Ele é responsável pela a higienização dos utensílios, responsável pelo pré-

preparo, higienização, organização e pequenas produções de alimentos dos 

                                                             
14

Coordenador: Pessoa que organiza e orienta um projeto em grupo.  
Fonte: http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/coordenador 
Obtido: 24/05/2016 
15

Fonte: CÂNDIDO. VIEIRA.Pagina 365. Chefe de cozinha:  É o responsável pela gerencia geral e a 
direção por todas atividades da cozinha. 
Obtido: 24/05/2016 
16

Fonte: http://www.sine.com.br/vagas-empregos-em-sao-jose-dos-campos-sp/auxiliar-de-
cozinha/1340294 
Obtido: 20/05/2016 
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vários setores de cozinha.Um Auxiliar de Cozinha, lava, descasca, corta, rala 

os alimentos sob a orientação do cozinheiro e nutricionista.  

 Subchefe: 

Com bases nos estudos adquiridos, um subchefe tem a função de substituir o 

chefe de cozinha quando necessário. Recebe e controla todas as 

mercadorias, cuida da higiene, olha a qualidade da alimentação dos 

funcionários e supervisiona o fechamento da cozinha. 

 Padeiros:17 

Um profissional dessa área precisa ao menos saber mexer com a massa e 

fazer a sua receita com amor. Ele precisa saber da fabricação do pão, mexer 

com os equipamentos de panificação e o mais importante, é a higiene, ele 

precisa se preocupar muito com isso, antes de fazer qualquer coisa. 

 Faxineiros: 

O faxineiro executa todos os serviços de limpeza e mantém sempre a cozinha 

conservada, deixando tudo organizando e sempre se preocupando com os 

modelos de rodos e vassouras para que não force a coluna. 

 

Outros profissionais participam deste setor, tornando os serviços 

especializados e requintados como:aboyeur18, entremetier19, gardemanger20, 

pâtissier21, cumins22, boulanger, garçom e, mâutres.É necessário todos saberem 

trabalhar em equipe, pois um sempre irá precisar do outro.  

                                                             
17

Fonte: http://perfecta.itwfeg.com.br/blog/funcoes-de-um-padeiro/p/ 
Obtido: 00/00/0000 
18

Aboyeur::Pessoa responsável em mandar as comandas com pedidos de pratos trazidos pelos 
garçons até a boqueta do restaurante. 
Fonte: http://www.dicionarioinformal.com.br/significado/aboyer/10016/ 
Obtido: 26/04/2016 
19

 Entremetier: A única função de um entremetier é preparar sopas, legumes, ovos e produtos com 
farinhas. 
Fonte: http://www.portaleducacao.com.br/nutricao/artigos/41246/profissionais-da-cozinha-e-suas-
funcoes 
Obtido: 26/04/2016 
20

Gardemanger: Ele é responsável pelas saladas, por cortar, limpar e desossar as carnes, organizar e 
preparar pratos frios, molhos frios e separar os gêneros alimentícios e acondicioná-los em locais 
apropriados e supervisioná-los . 
Fonte: http://www.portaleducacao.com.br/nutricao/artigos/41246/profissionais-da-cozinha-e-suas-
funcoes 
Obtido: 26/04/2016 
21

 Pâtissier: É conhecido como um confeiteiro e tem a função de preparar massas doces e salgadas, 
modelar, rechear, montar, assar massas da confeitaria, decorar os pratos de sobremesa e todos os 
produtos do setor.  
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Devido às especialidades profissionais e os cuidados com atividade, 

podemos observar que este setor tem uma grande importância e responsabilidade 

dentro de um hotel, necessitando de um maior cuidado e carinho, que como 

promove o estabelecimento, também pode prejudicá-lo e muito. 

 

2.2.2 - Equipamentos: 

A cozinha de um hotel merece uma atenção maior com equipamentos de 

qualidade, é preciso também de um espaço amplo para que os profissionais possam 

trabalhar. Local próprio para guardar os pratos, uma área apropriada para lavar 

todos os equipamentos; coifa para aspirar fumaça, geladeiras, fogões, prateleiras ou 

armários para conservar todos os alimentos até que eles sejam lavados e usados. 

 
Imagem n° 07 

Equipamentos de cozinha 
Imagem n° 08 

Equipamentos de cozinha 

  
Fonte: http://www.rendabranca.com.br/wp-

content/uploads/image-import/hotel-restaurant-
kitchen.jpg 

Obtido: 25/04/2016 

Fonte:http://www.ucs.br/site/tourvirtual/galeria/fot
os/1558850621a5ad30d9.jpg 

 
Obtido: 25/04/2016 

 
2.2.3 - Espaços 

O espaço de uma cozinha é de grande importância, pois ela precisa de um 

espaço para todos os equipamentos, para todos os funcionários trabalharem sem 

bater um no outro. Esse espaço é adaptado de acordo com cada hotel, existem 

hotéis com portes maiores e com isso tem a necessidade de ter uma cozinha 

grande, ao contrário disso, cada hotel decide o espaço adequado para ele.  

                                                                                                                                                                                              
Fonte:http://www.portaleducacao.com.br/nutricao/artigos/41246/profissionais-da-cozinha-e-suas-
funcoes 
Obtido: 26/04/2016 
22

Cumins: Ajudante de garçom; aquele que auxilia o garçom, ou maitrê, antes e depois de por a 
mesa. 
Fonte: http://www.dicionarioinformal.com.br/cumim/ 
Obtido: 26/04/2016 
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Imagem n°09 –Layouts de Cozinha 

 
Fonte: http://www.decorsalteado.com/2016/02/cozinhas-com-plantas-irregulares-veja.html 

Obtido: 24/05/2015 

 

Como observamos a imagem nº 09 mostra os espaçamentos de cozinha, 

tipos de cozinha que podem ser feitos. Mas isso vai de acordo com cada tipo de 

hotel.  

 

2.3 – Comercial: 

Dados os conhecimentos adquiridos em sites hoteleiros e literaturas, este 

setor tem por objetivo ser responsável por toda a parte comercial da empresa, um 

exemplo é a propaganda e marketing, um departamento que tem como finalidade 

criar propagandas, anúncios, promoções e estar atendo as melhores oportunidades 

a serem utilizadas. Por ser um setor objetivo, é muito importante ter profissionais 

qualificados e focados a ter um bom desempenho e fazer com que a empresa por 

sua vez tenha um bom lugar no mercado hoteleiro.   

 

2.3.1 – Profissionais: 

Entendemos que o setor comercial é todo e qualquer meio de comunicação, 

seja em vendas, propaganda, promoções preços e por fim responsável por toda 

divulgação dentro e fora da empresa, e é de suma importância que os profissionais 
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direcionados a este setor estejam determinados a fazer com que a empresa cresça 

financeiramente. 

 

Conforme bibliografia sobre “Funções e cargos na área comercial” 

apresentado pela empresa ADM Abrangent. Dispõem os seguintes cargos::23 

 Diretor comercial:  

É o profissional responsável por alinhar a área e equipe com os objetivos e 

posicionamento estratégico da empresa. Um Diretor Comercial define a 

estratégia comercial da empresa, determinando os acordos e as condições de 

venda interna, supervisionando a administração das vendas, coordenando a 

estratégia de marketing como: lançamento de novos produtos e serviços, 

acompanhando o mercado, política de preços, seguindo as negociações 

comerciais de alto nível e as principais contas da empresa. Está Sob as 

responsabilidades de um Diretor Comercial propor o conjunto de indicadores 

de desempenho da área comercial, responder pela direção da empresa nas 

atividades relacionadas a vendas e planejando, organizando e controlando os 

programas e sua execução, avaliando resultados segundo a política 

específica e a política comercial para assegurar a venda dos produtos 

fabricados em condições que atendam aos resultados previstos, montar 

sistema de informações comerciais, propor e manter rituais de 

acompanhamento do desempenho dos indicadores da área comercial, avaliar 

as necessidades e o grau de satisfação dos usuários, clientes e 

revendedores, interpretar os dados constantes nas pesquisas para orientar o 

setor de desenvolvimento de novos produtos, definir mudanças na política 

comercial e reorganização dos processos, definir o cenário para a elaboração 

dos planos de vendas internas, elaborar plano de lançamento de novos 

produtos, realizar o planejamento operacional de vendas internas, elaborar o 

plano de margem de contribuição, plano de precificação, comunicação, plano 

promocional, e elaborar o orçamento por área funcional. 

 
 

                                                             
23

Fonte: 
https://docs.google.com/document/d/1d4p8RGgTR90jM7Wn6_M6w4B33HznTKjhNS5nu_2ZT1Y/edit 
Obtido: 01/04/2016 
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 Gerente comercial: 

O Gerente de Atendimento Comercial é o profissional que atua dentro de uma 

empresa, atendendo o cliente, negociando interesses e coordenando a equipe 

responsável pela realização de um serviço. Um Gerente de Atendimento 

Comercial será o responsável por organizar os recursos humanos e materiais 

disponíveis, alocando-os de acordo às necessidades do cliente, além de 

elaborar um cronograma de ações e disponibilizá-lo para todos os envolvidos 

no serviço.Está sob as responsabilidades de um Gerente de Atendimento 

Comercial realizar treinamentos para nivelar seus funcionários com as normas 

de atender o cliente na empresa, coordenar os funcionários, gerenciar as 

atividades de vendas relativas a estratégias e diretrizes para comercialização 

dos produtos da empresa, desenvolver estudos sobre potencial de vendas por 

região, visando à ampliação do volume de negócios, atuar na correção e 

implantação de procedimentos, garantir o planejamento de como os clientes 

devem ser atendidos e também a coordenação dos funcionários responsáveis 

por esse atendimento, visando corrigir comportamentos dos colaboradores 

dentro do ambiente de trabalho, além de posicionar melhorias para o setor. 

 Gerente de marketing24: 

É o profissional responsável por elaborar pesquisas de mercado e estratégias 

para aumentar as vendas. Um Gerente de Marketing elabora estratégias para 

aumentar a venda de produtos e serviços, realizando pesquisas de mercado 

para detectar as necessidades dos consumidores e elaborar projetos que 

visem satisfazê-las, aumentando o alcance e melhoria da imagem de algumas 

marcas, estabelecendo o público- alvo, sugerindo preços.Está sob as 

responsabilidades de um Gerente de Marketing estudar o comportamento do 

consumidor, relacionar as necessidades do consumidor e realizar mudança a 

fim de saciá-las, produzir relatório destacando o público alvo, o preço, a 

promoção e o local de venda de cada produto, elaborar estratégias de venda 

de acordo com as observações feitas, examinar contratos de compra e venda, 

adequar os contratos ás exigências do vendedor e do comprador, objetivando 

                                                             
24

Marketing Hoteleiro são todo o planejamento e ação para pesquisar as possíveis fontes de 
negócios. O responsável pelo marketing de um hotel deve descobrir quem são seus hóspedes em 
potencial e seus desejos, para poder vender o produto da melhor maneira possível. 
Fonte: http://hotelariahospitalidade.blogspot.com.br/2008/02/o-que-marketing-hoteleiro.html 
Obtido: 18/03/2016 
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o benefício de ambos, prestar assessoria a pequenas e médias empresas, 

elaborando estratégias para melhorar a imagem e maximizar o lucro, 

coordenar campanhas publicitárias, promover qualquer imagem, seja de um 

produto, serviço, empresa pública ou privada, pessoa pública, acompanhar o 

processo de negociação, incluindo ideias que visem à melhoria da imagem do 

cliente, elaborar tática de venda, de acordo com as necessidades do cliente, 

propor ações de venda interna e externa, elaborando projetos de 

microlocalização de pontos de atendimento, merchandising e programas de 

publicidade e propaganda, planejar e conduzir as pesquisas de marketing da 

empresa, definindo as ferramentas e instrumentos de pesquisa e o publico 

alvo, planejar e conduzir o desenvolvimento de novos produtos, supervisionar 

a execução das atividades desta área, pesquisar e analisar a concorrência, 

elaborando relatórios periódicos para a diretoria da área, criar e programar um 

plano de desenvolvimento das diferentes linhas do portfólio observando as 

oportunidades de mercado, pesquisar e apontar as tendências de mercado 

analisando e traduzindo todas as informações coletadas no mercado, 

indicando os pontos fortes e fracos. 

 Representante:  

O Representante Comercial é o profissional responsável atuar diretamente na 

área de vendas de produtos de uma determinada empresa. Um 

Representante Comercial é responsável por manter a imagem da empresa 

que representa, realizando visitas constantes, seja por vendas ou pela 

necessidade de alcançar metas. Está sob as responsabilidades de um 

Representante Comercial manter a boa imagem do produto projetada pelo 

fabricante, fazer visitas periódicas aos clientes, manter atualizado seu 

cadastro de clientes, avisarem à contratada sobre a qualidade de crédito do 

comprador na cidade, enviar relatórios solicitados nos prazos definidos, enviar 

pedidos conforme procedimento e prazos definidos pela contratada, conhecer 

os procedimentos de crédito, expedição e entrega encontrar e contatar novos 

clientes em potencial, tratar reclamações e coordenar manutenção e 

devolução dos produtos com defeitos, fazer recomendações baseado nas 

necessidades dos clientes, arquivar os pedidos de vendas e elaborar 

relatórios, prever tendências de mercado e desenvolver novas ideias para 

atrair mais clientes. 
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 Vendedor interno:  

Sobre nosso entendimento este é todo o funcionário que esta responsável por 

vender o produto dentro da empresa, na hotelaria seria os funcionários que 

estão encarregados de algum produto a parte da diária, como venda do 

frigobar, cobrada a parte na recepção. 

 Assistente Comercial: 

O Assistente Comercial é o profissional responsável pelo acompanhamento 

de pedidos e controle de vendas. Ele sugere políticas de vendas, participando 

de eventos, planeja vendas especializadas, demonstra produtos e serviços, 

acompanha clientes na pós-venda. Está Sob as responsabilidades de um 

Assistente Comercial Interno realizar o fechamento, cancelamento e abertura 

de vendas, fazer o acompanhamento de pedidos de venda, nos resumos de 

verificação e controle de vendas por vendedor ou representante, realiza o 

controle de vendas por item, por volume e características, controlando 

também as comissões a pagar, informando o fechamento e abertura das 

vendas internas aos representantes ou vendedores, cancela vendas de itens, 

informa embarques, esclarece dúvidas aos representantes e vendedores, e, 

efetuam a compilação de dados para a apuração de cotas e vendas 

individuais de cada elemento da equipe. 

 Supervisor comercial: 

O Supervisor Comercial é o profissional que supervisiona as atividades 

comerciais, orientando e controlando a execução das atividades, para 

assegurar a realização dessas atividades de acordo com a política 

estabelecida. Um Supervisor Comercial por exercer a função de controle, 

supervisão e acompanhamento deve estar presente na rotina profissional dos 

vendedores ou representantes comerciais dentro de uma empresa. Cabe ao 

Supervisor Comercial Externo observar, analisar e orientar negociações e 

vendas, dialogando com os profissionais responsáveis pelo processo em si, 

para que sejam discutidos e avaliados aspectos positivos, negativos e 

possíveis correções. 

 Vendedor externo:  

Um Vendedor Externo é o profissional responsável por executar atividades 

relacionadas à venda de produtos ou serviços externos.O Vendedor Externo é 
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responsável por contatar, visitar e entrevistar clientes, pela negociação do 

preço do produto ou serviço, negociação do prazo, das condições de 

pagamento e dos descontos da pós-venda.Está sob as responsabilidades de 

um Vendedor Externo demonstrar os produtos, avaliar o perfil dos clientes e 

fechar contratos de vendas, orientar, informar e visitar clientes na pós-venda, 

acompanhar a entrega dos produtos, entender o produto ou serviço, analisar 

os dados do público-alvo, para elaborar assim uma estratégia de vendas, 

organizar uma agenda de principais clientes, organizar pedidos negociar 

prazos e condições de pagamentos, além de possíveis descontos ou pacotes 

promocionais que podem ser oferecidos, organizar as datas de entrega ou 

retirada dos produtos ou de instalação de serviços, dependendo de cada 

caso. 

 

De acordo com cada empresa, esse número de funcionários, poderá ser 

limitado, pois uma pequena empresa não terá condições de contratar tantos 

profissionais. Com isso, cada funcionário deve ser bem preparado e estar apto para 

atuar em qualquer função da sua área, sendo necessários só um diretor comercial, 

um gerente e um vendedor, ou ate mesmo um funcionário que seja capaz de dar 

conta de ambos os cargos. 

Imagem n° 10 
Funcionários do setor comercial da empresa. 

 
Fonte: 

https://www.google.com.br/search?q=funcionarios+de+um+ambiente+comercial+de+uma+em
presa&espv=2&biw=1242&bih=606&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwioo6PMk-
DMAhVLl5AKHTeqAnsQ_AUIBigB#tbm=isch&q=setor+comercial+da+empresa&imgrc=fCvri6

Z0zof-UM%3A 
Obtido: 09/05/2016 



38 

 

2.3.2 – Equipamentos: 

Entendemos através da disciplina de “Marketing” do curso Técnico em 

Hospedagem que esta área necessita de bons equipamentos, como um escritório 

amplo que possam ser arquivados inúmeros documentos, computadores em bom 

estado, e materiais de escritório, como papéis, sulfite, canetas, carimbos, 

impressoras, entre outros, além de ter contatos com inúmeros fornecedores, para 

propaganda, troca de informações e experiências. 

 

2.3.3 – Rotinas: 

No mesmo conceito enquanto estudiosos. Entendemos que diferentemente 

de outros ramos, o departamento comercial de um hotel é muito proativo25. Não 

espera o cliente e persiste em achar um serviço personalizado. Normalmente o 

trabalho de um gerente comercial divide-se em visitas de potencial ao cliente, feiras 

de turismo e hotelaria, trabalhos online26 (como as centrais de reservas por internet), 

acordos tarifários27 com grandes clientes, e atendimento a visitas ao hotel.  

Podemos dizer que o gerente comercial de um hotel é como um vendedor de 

uma loja de roupas, mas sua função é sair com as roupas e apresentar elas a uma 

determinada quantidade de pessoas, determinadas promoções, descontos, 

oportunidades, e com isso fazer uma boa venda. O setor comercial de um hotel, é 

composto pela  junção de marketing, de vendas, de compras, e de atendimento ao 

cliente, todos aglomerados28 entre si, e seu dever é fazer com que cada um tenha 

uma rotatividade adequada para não causar prejuízos à empresa. 

                                                             
25

 Proativo: O ato de uma pessoa proativa, chamado de pro-atividade, é uma das grandes qualidades 
que várias empresas e instituições buscam na personalidade de um indivíduo na hora da contratação 
para um trabalho.  
Fonte: http://www.significados.com.br/proativo/ 
Obtido: 18/03/2016 
26

 O termo online, ou on-line (em português significa "em linha" ou "conectado"), é um termo com 
origem inglesa e que se popularizou com o advento da Internet. Pode ser utilizado para designar ou 
caracterizar várias situações e em diversos contextos. 
Fonte: http://old.knoow.net/ciencinformtelec/informatica/online.htm  
Obtido: 18/03/2016 
27

 Acordos tarifários: 
tabelacomosvalorescobradosporserviçosdetransportes,comunicações,etc.;tarifário, ou algum 
determinado serviço. 
Fonte: http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/tarifa 
Obtido: 18/03/2016 
28

Reunido; amontoado; concentração de pessoas ou de coisas. 
Fonte: http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/aglomerado 
Obtido: 01/04/2016 
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2.3.4 – Espaços: 

Os espaços devem ser adaptados de acordo com cada empresa, de uma 

grande empresa, por exemplo, o escritório deve ser muito mais amplo e com 

capacidade para muito mais funcionários, equipamentos e arquivos, e o espaço de 

uma pequena empresa, no máximo dois funcionários e os equipamentos. 

 

Imagem: n° 11 
Departamento Comercial do hotel 

 
Fonte: 

https://www.google.com.br/search?q=fun%C3%A7%C3%A3o+de+um+diretor+comercial+no+ramo+d
a+hotelaria&espv=2&biw=1242&bih=606&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjw48Tl-

t7MAhWDfpAKHQFvAzUQ_AUICCgD&dpr=1.1#tbm=isch&q=funcionarios+comerciais+da+hotelaria&i
mgrc=LovDTyEnW-SWBM%3A 

Obtido: 09/05/2016 

 

2.4 – Governança 

Segundo o A “governanta moderna”, com status gerencial nos grandes 

hotéis (governanta executiva ou gerente de governança), é responsável pela 

administração e gerenciamento, geralmente, do maior quadro de funcionários do 

hotel, estoque de materiais, compra de enxovais, equipamentos, artigos de 

decoração, lavanderia e serviços terceirizados. Para tudo isto funcionar bem, são 

requisitos básicos planejamento, logística, organização, metodologia e boa 

administração de pessoal. E, é claro, saber lidar com o público.  Tem como 

principais atribuições coordenar as atividades de arrumação diária dos apartamentos 

e planejar as atividades de faxina, com objetivo de manter as dependências sempre 

em bom estado de higiene, conservação e limpeza. A Governança também é 

responsável pela rouparia e lavanderia. 
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E, portanto, a economia de um pouco de shampoo ou sabonete e a 

utilização racional dos produtos de limpeza, que podem parecer insignificantes se 

analisadas em pequena escala, fazem grande diferença quando computadas de 

uma forma global. Assim, a chave do sucesso das operações da governança é um 

bom planejamento das atividades e um efetivo controle da mão de obra e 

suprimentos. 

Entendemos que a governanta é a responsável por toda a parte de limpeza 

e enxovais, ou seja, toda a parte de conforto do hóspede está relacionada à 

governanta e é ela que vai fiscalizar o serviço dos outros funcionários do setor para 

ter certeza de que o trabalho anda de acordo com o planejado, também cabe a ela 

saber se o hospede esta satisfeito com o serviço e estar atenta para saber se tem 

funcionários pronto para atendê-los. 

Este setor é o que trabalha direto com o hóspede, então seus funcionários 

devem sempre estar atentos a imprevisto, como qualquer pedido do hóspede, e 

estar preparado para resolver qualquer problema relacionado. 

 

2.4.1 - Profissionais 

De acordo (CANDIDO. VIEIRA) na bibliografia “Gestão de Hotéis”, a 

governança de um hotel se difere nas devidas funções:  

 Governanta geral ou executiva:29 

Dependerá da estrutura do hotel e nomenclatura utilizada em seu plano de 

cargo e salário. Nas grandes estruturas hoteleiras poderão ser encontrados 

os dois cargos; a governanta geral responsável pela parte operacional, e a 

executiva pela parte administrativa. 

 Governantas assistentes:30 

A figura da governanta assistente está presente em hotéis de grande porte, 

ela desempenha quase todas as funções da governanta geral, mas destaca 

sua atividade operacional com as camareiras, pessoal de limpeza e 

lavanderia, prestando-lhes um auxílio e uma coordenação mais direta, 

operacionalizando sua atividade quando necessário executando, orientando, 

ensinando e agilizando as atividades. É substituta eventual da governanta 

                                                             
29CÂNDIDO.VIEIRA.Pag 149. 
30CÂNDIDO.VIEIRA.Pag 155.  
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geral ou executiva. Para tanto, deve conhecer todas as atividades do 

departamento. 

 Assistente de andares:31 

Sua atividade principal é dirigir, coordenar e supervisionar as tarefas da área 

de andares (apartamentos, mais precisamente). Seu chefe imediato é a 

governanta geral e executiva. É a responsável direta pelas camareiras, 

limpadoras de vidro, lavadoras de carpete e pelos moços de andares (valete).  

 Assistente de higiene e limpeza:32 

Sua atividade principal é coordenar e supervisionar os trabalhos de limpeza e 

higienização efetuados nas áreas sociais e de serviço de hotel. Em alguns 

hotéis é chamada de “chefe de limpeza”. Subordinada a governanta geral ou 

executiva, ela será responsável pelo pessoal da limpeza, pelas limpadoras e 

auxiliar de serviços gerais.  

 Camareira:33 

Sua função principal é manter em ordem e asseados os apartamentos do 

hotel.  

 Valete:34 

É o funcionário encarregado de efetuar o transporte de roupas limpas e 

servidas nos andares até a lavanderia e vice-versa. Desempenham funções 

em ambas as áreas, interligando uma com a outra: andares/lavanderia. Nas 

horas em que não está efetuando o transporte de roupas, o valete é um 

colaborador polivalente na área de andares e lavanderia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
31CÂNDIDO.VIEIRA.Pag 155. 
32CÂNDIDO.VIEIRA.Pag 158. 
33CÂNDIDO.VIEIRA.Pag 172. 
34CÂNDIDO.VIEIRA.Pag 173. 



42 

 

Imagem n° 12 - Equipe de Governança 

 
http://www.hoteliernews.com.br/especiais/nos-bastidores-a-governanca-e-fundamental-para-

encantar-aponta-ana-lucia-tassinari-69079 
Obtido: 25/05/2016 

2.4.2 Equipamentos 

Entendemos que na governança são necessários equipamentos que 

auxiliem nos serviços prestados, são eles: Carrinho de limpeza, MOP35, vassoura, 

rodo, detergente,desinfetante, pano de chão, multiuso, saco de lixo, papel higiênico 

para reposição, amenities36, alimentos para a reposição do frigobar, cloro, esponja, 

limpa vidro, flanelas, balde, toalhas, lençóis, colchas, fronhas, travesseiros, protetor 

de colchão, entre outros.  

 

2.4.3 Rotinas 

Com os conhecimentos adquiridos ao decorrer do curso, entendemos que 

cada funcionário deve estar apto para exercer suas respectivas funções, mas deve 

estar atento se caso necessário cobrir funções alheias, portanto, é indispensável um 

conhecimento adequado nos demais setores da governança. Para que suas tarefas 

sejam cumpridas de forma adequada, no tempo certo, a camareira deve realizar seu 

trabalho de forma mitótica e organizada. A camareira deve arrumar o carrinho de 
                                                             
35

MOP: Equipamentos para Movimentação e Operação de Produtos 

Fonte: Conhecimentos adquiridos ao decorrer do curso de hospedagem. 
Obtido: 31/05/2016 
36

 São comésticos tamanhos pequenos destinados hospedes de empresas hoteleiras.  
Fonte: www.hotelselmamota.com.br/2013/01/amenities-sabe-o-que-e.html 
Obtido: 31/05/2016 
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serviço, colocando todos os itens necessários. Em seguida, começará a arrumação 

dos apartamentos, seguindo a ordem de prioridade especificada pela governanta. Ao 

final do expediente, deverá preencher um relatório e entregá-lo á supervisora ou a 

governanta, juntamente com a chave-mestra37 de andares. 

 

2.4.4 Espaços 

Entendemos que cada empreendimento deve estar devidamente organizado, 

mas deve focar no espaço de governança, pois é lá que ficarão os equipamentos 

necessários para arrumação das UH’s. Portanto, o espaço deve ser amplo e 

organizado com espaço necessário para organizar os devidos equipamentos. Alguns 

empreendimentos usam quartos estreitos, porém, arejados para estocar tais objetos, 

e de acordo com o porte do hotel/pousada o espaço utilizado varia de acordo com o 

que vai ser necessário.  

 

2.5 – Setor de Hospedagem: 

Hospedagem, de acordo com o dicionário tem por sua definição: 

‘’atendimento de pessoas com ou sem remuneração’’38. 

De acordo com o conhecimento adquirido no decorrer do curso, 

compreendemos que hospedagem é um dos setores mais importante do hotel, por 

ser o responsável pelo desenvolvimento das atividades como: realização de 

reservas, check in e check out, entre outras exercidas dentro da empresa. 

 

2.5.1 –Profissionais: 

Os profissionais da hotelaria devem possuir uma postura profissional39 de 

acordo com o meio, para se trabalhar nessa área é necessário que haja seriedade e 

comprometimento. O setor Hospedagem é o setor que está responsável pelo 

                                                             
37

Chave que abre todas as portas do hotel.  
Obtido: 31/05/2016 
38

Pessoas que recebem através do trabalho uma recompensa monetária ou não. 

Fonte: http://www.significados.com.br/atividade-remunerada/ 
Obtido: 19/05/2016 
39

Relativo, próprio ou pertencente a profissão. 
Fonte: http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=profissional 
Obtido: 19/05/2016 
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atendimento ao hóspede, pelo período de sua estadia até o momento do check 

out40. 

Por ser o setor que mais tem contato com o hóspede, é indispensável que o 

profissional possua um bom humor e seja flexível, pois terá que lidar com diferentes 

tipos de pessoas.Diante os funcionários que trabalham dentro desse setor, cada um 

possui sua rotina e suas respectivas funções. 

Observando cargos e funções, podemos apresentar: 

 Recepcionista:41 

A recepcionista de um hotel é quem mais irá ter contato com o hóspede, ela é 

responsável por informar, orientar, encaminhar e filtrar informações. O 

primeiro contato do hóspede no hotel será a recepção, portanto, a 

recepcionista realiza o “check in”42, tira dúvidas dos hóspedes, transmite toda 

a informação necessária como a localização do quarto, a senha do wifi43 e 

etc, com o intuito de passar confiança para o cliente. Ela também é 

responsável por realizar reservas, responder e-mail, fazer o “check out” e 

solucionar problemas de maneira rápida, sábia e eficiente.  

 Telefonista:44 

O telefonista é responsável por todo o sistema telefônico da empresa, ela 

recebe e transfere ligações, efetua ligações nacionais e internacionais. É de 

extrema importância que o profissional que atua nessa área domine línguas 

estrangeiras, pois irá falar com pessoas de diferentes nacionalidades. O 

telefonista é o "cartão de visitas" da empresa, portanto, deve estar apto a 

responder perguntas e tirar as dúvidas do público, ou encaminhar as 

perguntas a funcionários aptos a respondê-las. 

 

                                                             
40

Processo de encerramento da estadia do hóspede no hotel. 
Fonte: Conhecimentos adquiridos no decorrer do curso. 
Obtido:24/04/2016 
41

Tecnológia de comunicação que não faz uso de cabos. 

Fonte: http://www.significados.com.br/wi-fi/ 
Obtido: 19/05/2016. 
42

Processo de entrada do hóspede no hotel. 
Fonte: Conhecimentos adquiridos no decorrer do curso. 
Obtido: 19/05/2016 
43

Tecnológia de comunicação que não faz uso de cabos. 
Fonte: http://www.significados.com.br/wi-fi/ 
Obtido: 19/05/2016. 
44

 Fonte: http://www.brasilprofissoes.com.br/profissao/telefonista 
Obtido: 19/05/2016. 
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 Mensageiro: 45 

Esse profissional é responsável por auxiliar os hóspedes com suas bagagens, 

no momento do check in ele as leva até o quarto e no momento do check out 

ele leva as malas até o lobby46, táxi ou estacionamento. O mensageiro 

também tem por função guiar o hóspede até o seu quarto e checar se está 

tudo funcionando em perfeito estado, além disso, também são responsáveis 

por levar pacotes, encomendas ou cartas para os hóspedes.  

 Manobrista: O manobrista tem por função manobrar os carros dos hóspedes e 

deixar a chave em um local seguro, auxiliar no estacionamento do hotel, 

controlar o fluxo de entrada e saída de veículos e impedir acidentes. Esse 

profissional tem que ser honesto e ter habilidade de dirigir qualquer modelo e 

tipo de carro. 

 Porteiro: 47 

O porteiro é a porta de entrada do hotel, ele é quem recebe os hóspedes e os 

orienta, ele também é responsável pela segurança do hotel para que não 

entre pessoas com más intenções. Embora nem todo hotel possua um 

porteiro, os de grande porte não descartam essa idéia pela questão da 

segurança. 

 

Embora exista esse número elevado de funcionários, não é uma regra 

padrão que tenham todos esses profissionais dentro de uma empresa, portanto, 

podemos concluir que o número de funcionários de um hotel ou pousada irá variar 

de acordo com o seu porte e com a situação financeira de cada empreendedor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
45

 Fonte: http://www.servicosdeportaria.com.br 
Obtido: 19/05/2016 
46

Espaço localizado próximo à recepção. 
Fonte: Conhecimentos adquiridos no decorrer do curso. 
Obtido: 19/05/2016. 
47

 Fonte: http://www.portaleducacao.com.br/turismo-e-hotelaria/artigos/29443/a-portaria-social-de-
hoteis 
Obtido: 31/05/2016 
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Imagem n° 13 
Profissionais de cada setor 

 
Fonte: http://euquerotrabalho.com/a-carreira-de-um-hoteleiro.html 

Obtido: 25/04/2016 

 

2.5.2 - Equipamentos: 

Dentro de uma visão de prestação de serviços, entendemos que esse setor 

necessita de equipamentos para auxiliar em um bom atendimento. O uso de 

computadores é indispensável, pois neles que estará o programa do hotel e todos os 

arquivos necessários; impressora, ficha para preenchimento de dados dos 

hóspedes, carimbo, canetas, telefone, bloco de anotação, cadeira, um balcão para a 

recepção e pastas para armazenar documentos importantes como as fichas dos 

hóspedes. Por ser um setor de extrema importância no hotel, todos os equipamentos 

devem ser de alta qualidade, para obter um resultado positivo.  

 

2.5.3 - Espaços 

Observamos que para esse setor, necessita-se de um espaço amplo, 

suficiente para todos os equipamentos e funcionários, pois lá estarão os arquivos 

mais importantes do hotel. O tamanho do ambiente varia de acordo com o porte de 

cada empresa, se for uma empresa de grande porte, exige um ambiente maior, e se 

for uma empresa de porte pequeno ou médio, não exige tanto que o espaço seja 

grande. O ambiente tem que sempre estar organizado, propício a receber os 

hóspedes. 
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Imagem: n° 14–Recepção 

 
Fonte: http://www.hotelcinquentenario.com/portal/?id=1108 

Obtido: 24/05/2016 

 

Imagem n°15 – Pousada 

 
Fonte:  

http://www.viagenscinematograficas.com.br/2013/07/review-pousada-enseada-do-espelho-onde.html 
Obtido: 24/05/2016 

 

Imagem n° 16 - Cama & Café 

 
Fonte: https://www.folhams.com.br/em-corumba-programa-de-hospedagem-cama-e-cafe-abre-

inscricoes-para-novos-empreendedores/ 
Obtido: 24/05/2016 
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CAPITULO III 

 

 

Projeto Sustentável: Horta Orgânica e Reciclagem de Papéis e Reutilização de 

Óleo de cozinha. 

Autores: Hellen de Melo, Isabelle Karolline, Maria de Fátima, Thomas Augusto 

Vitória Porto. 

Orientador: prof. Douglas Azevedo 

 

1 - Introdução 

A importância da horta orgânica no hotel é que com ela terá alimentos 

orgânicos e nutritivos e com o reaproveitamento total das frutas e legumes com um 

maior rendimento no produto final, podendo atender um grupo de pessoas com o 

paladar mais saudáveis e naturais, ajudando no custo minimizando o desperdício. 

2. Objetivos 

Esses projetos adotados pela empresa tem o intuito de diminuir os gastos e 

os impactos causados no meio ambiente, contribuindo assim com a preservação 

ambiental. 

3. Desenvolvimento  

Para atingir esses objetivos, o Hotel irá construir uma horta orgânica, 

visando atender diferentes demandas, pois há uma grande procura por produtos 

naturais que dispensam uso de agentes químicos. Além disso, diminui os gastos do 

hotel. Profissionais qualificados na área da agricultura estarão responsáveis por 

analisar o espaço que está localizado próximo da cozinha; por ser uma horta 

orgânica dispensa o uso de agrotóxico e de adubos químicos, portanto, usaremos 

como adubo para terra o húmus. Os funcionários da cozinha ficarão responsáveis 

por regar a horta e por colher as frutas e legumes.  

Teremos também a reutilização de papeis para diminuir o desperdício e usar 

como rascunhos. Além disso, sua reutilização evita a destruição de novas árvores. 

Implantaremos também o reaproveitamento das cascas de fruta e verduras, 

que é bem útil, pois a após as refeições a grande maioria de pessoas jogam fora o 

que sobrou da comida e acaba indo para o lixo. Com este reaproveitamento faremos 
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novos pratos, como bolos, sopas, doce de cascas de mamão, bolinhos de talos 

folhas ou cascas, suco de cascas de abacaxi ou de laranja, e entre outros.  

Adotaremos a ideia de reutilização do óleo de cozinha para diminuir a 

poluição na atmosfera. Com isso, podemos transforma-lo em sabão e utiliza-lo para 

lavagens de pratos e copos na cozinha, consequentemente diminuindo os gastos 

com detergentes e sabão em pedra. O óleo que for utilizado na cozinha será 

armazenado em recipientes e encaminhado para uma empresa sustentável 

conveniada com o hotel, que trabalham nesse processo de transformação, e depois 

enviado para o hotel novamente. 

 

4. Resultado e Discussão 

 

 

De acordo com os gráficos, podemos notar o grande nível de desperdício 

obtido através desses alimentos. Com a proposta da horta orgânica, reutilizaremos 

os mesmos para diminuir esse índice e aumentar a qualidade dos alimentos, por 

oferecer produtos com a ausência de agrotóxicos. 
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Diante do Gráfico, podemos analisar a quantidade de agrotóxicos utilizado 

na plantação de algumas frutas e verduras. 

 

 

Na imagem acima, podemos observar a quantidade de desperdício dos 

alimentos desde o momento da colheita até sua chegada nos supermercados.  

 

5. Considerações Finais 

Diante de informações através de gráficos e questionários, foi possível notar 

a grande falta de conhecimento sustentável nas empresas hoteleiras  e do quão 

importante ele é para atingir um diferencial. 
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O objetivo desse projeto é diminuir o indíce de desperdício, oferecendo 

produtos livres de agrotóxico, aumentando a qualidade do produto, podendo 

disponibilizar um serviço diferenciado das demais empresas. O fator principal desse 

projeto, é a questão ambiental, e com a implantação desse projeto os impactos 

ambientais serão menores e todas as partes seriam beneficiadas, como o turista, 

que terá um produto de qualidade; o empreendedor que diminuirá seus gastos e o 

meio ambiente, que não será prejudicado.  

Com a reciclagem de papéis temos o intuito de diminuir os impactos 

ambientais, pois são destruídas várias árvores para a obtenção do mesmo.  

Reutilizando cascas de frutas para a criação de novos pratos, além de 

diminuir gastos para o hotel, os hospedes estarão desfrutando de um produto rico 

em nutrientes e mais saudável.  

O óleo de cozinha é um grande agressor do meio ambiente, pois, na maioria 

das vezes, é descartado incorretamente, portanto, estabelecemos em nosso projeto 

a ação de armazena-lo e encaminha-lo para uma empresa responsável para 

transforma-lo em sabão, diminuindo os gastos com detergentes e sabão em pedra e 

não agredindo o meio ambiente.  

Podemos observar que através desse projeto, teremos um resultado 

positivo, pois com a implantação desses recursos não será necessário um grande 

investimento financeiro, mas necessita de uma atenção na mão de obra. os 

responsáveis pela horta deverão estar atentos e ser responsáveis pois a empresa 

estará lidando com a vida de outras pessoas, ou seja, qualquer deslize pode 

comprometer o empreendimento.  
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Realizamos um questionário a fim de obter algumas informações 

disponibilizadas no trabalho, e afirmar conceitos como a falta de conhecimento e 

capacitação no meio hoteleiro. Com as informações, colocamos os resultados em 

forma de gráficos para facilitar o entendimento, enriquecendo o trabalho com uma 

pesquisa de campo e entrando em contato com profissionais que atuam na área. Os 

empreendimentos entrevistados foram:  

 

 Hotel Ilhas da Grécia 

 Hotel Ilhas Do Caribe 

 Sofitel Jequitimar 

 Pousada Flor de Pitanga 

 The Falls Hotel  

 Hotel Rosas da Ilha 

 Pousada Casa da Regina 

 Pousada Favo de Mel 

 Pousada Enseada Praia 

 Casa Grande Hotel 

 Guarujá in  

 Hotel Costa Balena  

 Hotel Delphin  

 

1- Existe na sua empresa algum setor terceirizado?  

 

 

 

Entendemos que muitos empreendimentos terceirizam alguns serviços por 

ser mais viável para a empresa, e que a maioria terceiriza a lavanderia pelo seu 

baixo custo e não ter a responsabilidade de manusear as roupas dos hospedes.  

 

 

69% 

31% 

Questão 1 

sim 

não 
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 2- No estabelecimento tem algum funcionário que fale mais de um idioma? 

 

Com o resultado obtido, podemos notar que a maioria dos entrevistados tem 

funcionários com conhecimentos em línguas estrangeiras e sabemos que isso é 

muito importante para as empresas devido ao amplo mercado hoteleiro, o qual 

abrange não só turistas brasileiros como também estrangeiros, e nos dias atuais é 

um dever de cada empresa ter funcionários capacitados para atender esse público 

específico.  

 

3- Você acredita que a capacitação é importante nos meios de hospedagem? 

 

 

 

Nos dias atuais, a capacitação é um ponto importante para qualquer 

empreendimento, inclusive os hoteleiros, pois trabalham com a hospitalidade e um 

atendimento direto com o hospede, portanto é necessária uma boa capacitação para 

quem quer trabalhar na área.  

 

77% 

23% 

questão 2 

sim 

não 

92% 

8% 

questão 3 

sim 

não 
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4- Você conhece algum curso para treinamento na área de hospedagem? 
 

 

Notamos que uma boa quantidade de entrevistados esta ciente de tal 

treinamento, porém, há uma boa quantidade de profissionais que não conhecem o 

treinamento, e é uma quantidade preocupante, pois o nosso curso oferece 

conhecimento profissional e capacita pessoas para se destacarem no mercado, 

diferenciando o empreendimento, e melhorando o atendimento ao cliente.  

 

5- Seu empreendimento, oferece “UH.s” preferenciais / adaptados / 

deficientes ou fumantes ? 

 

A maioria dos empreendedores oferecem UH’s preferenciais, mas notamos 

que todos oferecem este serviço só para fumantes, e os demais não tem UH’s 

adaptadas para deficientes, e entendemos que é importante ter um foco para o 

publico deficiente, pois a grande maioria desse público tem interesse em 

empreendimentos aonde possam passar as férias.   

 

61% 

39% 

questão 4 

sim 

não 

69% 

31% 

questão 5 

sim 

n~so 
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6- Na baixa temporada quais alternativas tomadas para atrair a clientela ao seu 

empreendimento? 

 

A maioria dos empreendedores entende que só é necessário baixar o preço 

de suas diárias para atrair novos clientes, mas tudo vai, além disso, e nosso curso 

oferece muitas alternativas eficazes para chamar a atenção de turistas, e é 

necessário muito conhecimento na área para tomar determinadas atitudes.  

 

7- É permitido ao cliente acompanhamento de animais domésticos? 

 

 

Através da leitura do gráfico podemos notar que o número de 

empreendimentos que recebem animais ainda é pouco, e alguns entrevistados 

citaram ainda haver um preconceito de alguns hospedes em se hospedarem em um 

local que aceita animais, e que ainda tem medo de implanta este serviço na sua 

empresa. 

 

 

92% 

8% 

questão 6 

Baixar o preço 
das diárias 

outros 

23% 

77% 

questão 7 

sim 

não 
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8- Quais os mecanismos utilizados para fidelização e atrair novos clientes? 

 

 

Através da leitura do gráfico, podemos observar que mais de 50% dos 

empreendimentos utilizam o método de abaixar os preços das diárias, procurando 

sempre manter o seu preço menor do que o da concorrência, dessa forma, atraindo 

mais hospede.  

9- Existe no seu empreendimento alguma ação voltada p/a sustentabilidade?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o gráfico, podemos observar que a grande parte dos 

empreendimentos não possuem atividades voltadas para a sustentabilidade, isso 

ocorre, pois para investir em um projeto como esse, é necessário um grande 

investimento financeiro.   

 

 

 

 

85% 

15% 

questão 8 

Baixar o preço 
das diárias 

outros 

23% 

77% 

questão 9 

sim 

não 
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10 – Tem interesse em oferecer oportunidade de estágio técnico a alunos de 

Curso Técnico de Hospedagem?  

 

 
Diante dos resultados obtidos no gráfico, podemos concluir que muitas 

empresas possuem interesse em contratar estagiários. Isso acontece devido ao 

entendimento dos empreendedores de que o mercado de trabalho necessita de 

pessoas qualificadas, e os estagiários possuem conhecimentos suficiente 

 adquiridos através de seu curso de treinamento, o que pode ser positivo para a 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69% 

31% 

Questão 10 

Sim 

Não 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

De acordo com o conteúdo apresentado, concluímos que as empresas 

hoteleiras seguem com uma quantidade significativa de profissionais não 

qualificados, e se optassem em mudar isso, seu atendimento, produtividade, lucro e 

o crescimento da empresa seria maior. 

 Ao decorrer do trabalho, elaboramos uma pesquisa exploratória com alguns 

profissionais do meio, e disponibilizamos gráficos para facilitar seu entendimento. 

Com isso, podemos ter a certeza do quão importante nosso trabalho foi se tornando, 

não só para nós, mas para todos os interessados em informações complementares. 

Com este resultado, temos a certeza de que nosso objetivo inicial, 

elaborando pesquisas foi alcançado, com informações importantes e um material 

que por sua vez, será de interesse comum de ambos utiliza-lo após o término do 

curso. 

Por termos consciência da importância do cuidado com o meio ambiente, 

implantamos um projeto de sustentabilidade no trabalho, e através dessa proposta 

visamos diminuir o índice de desperdício, os impactos ambientais e oferecer um 

produto diferenciado e de qualidade no meio hoteleiro. 
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