
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE TURISMO E HOTELARIA 

DEPARTAMENTO DE TURISMO 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM HOTELARIA 

  

 

 

 

 

 

SILVIA MARIA BALBY BATISTA 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO NO SHERATON BARRA HOTEL & SUITES, RIO DE 

JANEIRO, BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2014 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILVIA MARIA BALBY BATISTA 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO NO SHERATON BARRA HOTEL & SUITES, RIO DE 

JANEIRO, BRASIL 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 
curso de Tecnologia em Hotelaria da 
Universidade Federal Fluminense como forma de 
obter o diploma de Tecnólogo em Hotelaria 

 

Orientadora: Profª. Manoela Carrillo Valduga 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2014 



 
 

SILVIA MARIA BALBY BATISTA 

 

 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO NO SHERATON BARRA HOTEL & SUITES, RIO DE 

JANEIRO, BRASIL 

 

 

 
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 
curso de Tecnologia em Hotelaria da 
Universidade Federal Fluminense como forma de 
obter o diploma de Tecnólogo em Hotelaria 

 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

Prof. M.Sc. Manoela Carrillo Valduga – Orientadora UFF 

 

Prof. M.Sc. Diana Costa De Castro – Convidado 

 

Prof. Dr. Ari da Silva Fonseca Filho – Departamento de Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói, Janeiro de 2014. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta monografia à minha amada mãe, que 

está sempre ao meu lado, ao meu pai, pelo 

exemplo de sabedoria e a minha avó, materna pela 

força de vontade.  

 

AGRADECIMENTOS 



 
 

 

Primeiramente, agradeço aos meus pais, Laura e Marcio, pelo amor, incentivo, 

esforço e ensinamentos de todos os dias. 

À minha irmã, Sofia, pelo carinho e por estar ao meu lado sempre. 

À minha avó materna, Ray (In memorian), por demonstrar que há sempre um lado 

positivo nos momentos da vida e pelo apoio de sempre.  

À minha orientadora, Manoela, pela paciência e dedicação. 

Aos meus professores por fazerem acontecer o curso de Tecnologia em Hotelaria da 

UFF e pela competência, especialmente Ana Paula, Lidízia, Ari e Lúcia.  

Às minhas primas Nicolle, Catharina e Rayane, pelo companheirismo. 

Aos amigos que me deram apoio. 

E, por fim, à Deus por me dar forças e paciência para seguir em frente e por tantas 

bênçãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O saber a gente aprende com os mestres e 

os livros. A sabedoria, se aprende é com a 

vida e com os humildes.” 

(Cora Coralina) 

RESUMO 



 
 

 

BATISTA, Silvia Maria Balby. RELATÓRIO DE ESTÁGIO NO SHERATON BARRA HOTEL 

& SUITES, RIO DE JANEIRO, BRASIL. 2014. 88 f. Monografia (Graduação) – Faculdade de 

Turismo e Hotelaria, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

O presente trabalho propõe demonstrar como é realizado um relatório de estágio, exigido 

pelas instituições de ensino, nesse caso, a Universidade Federal Fluminense. O estudo 

descreve sobre o período de estágio em um empreendimento hoteleiro, suas tipologias e 

setores, as características da empresa contratante, Sheraton Barra hotel & Suites e como o 

conteúdo passado pela universidade foi posto em prática pela aluna durante o tempo de 

estágio. Sob uma análise, a partir de observações feitas durante o período de estágio, 

constatou-se que estagiar em um meio de hospedagem é muito importante para o futuro 

profissional hoteleiro, pois, passar por situações cotidianas desse universo faz o aluno 

crescer, tanto profissionalmente, quanto pessoalmente, além de poder descobrir e exercitar 

suas habilidades e conhecimentos. 

 

Palavras chave: Hotelaria. Relatório de Estágio. Tipologia Hoteleira. Sheraton Barra Hotel & 

Suites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 



 
 

 

BATISTA, Silvia Maria Balby. RELATÓRIO DE ESTÁGIO NO SHERATON BARRA HOTEL 

& SUITES, RIO DE JANEIRO, BRASIL. 2014. 88 f. Monografia (Graduação) – Faculdade de 

Turismo e Hotelaria, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

This paper proposes to demonstrate how an internship report, required by educational 

institutions, in this case the Federal Fluminense University is conducted. The study describes 

about the probationary period in a hotel project, their types and sectors, the characteristics of 

the contracting company, Sheraton Barra Hotel & Suites as your past content and the 

university was established by the student during the time of aging. Under an analysis, from 

observations made during the probationary period, it was found that an internship in a middle 

of hosting is very important for the hotel professional future, therefore go through everyday 

situations that universe makes the student grow both professionally and personally, in 

addition to discover and exercise their skills and knowledge. 

 

Keywords: Hospitality. Internship Report. Type Hospitality. Sheraton Barra Hotel & Suites. 
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INTRODUÇÃO 

 

O mercado hoteleiro no Brasil vem crescendo significativamente nos últimos anos, 

principalmente devido ao período de grandes eventos que estão ocorrendo no país. Muitos 

são os segmentos que compõem a hotelaria para que sejam atendidas diferentes 

expectativas, com o intuito de atingir todos os tipos de público-visitantes. Muitas são as 

oportunidades para profissionais e futuros profissionais da área.  

Para se tornar um profissional hoteleiro, é necessário conhecer a fundo um meio de 

hospedagem. Por isso, além da teoria passada em salas de aula, um período de estágio 

serve para por em prática todo o aprendizado teórico, completando assim a metodologia 

aplicada nas instituições de ensino. O aluno adquire experiência na área, a instituição de 

formação verificará a precisão nos conteúdos passados, como eles foram absorvidos e 

postos em pratica pelo estagiário, e ainda, a empresa obterá mão-de-obra para suporte em 

suas operações. 

A matéria de estágio supervisionado obrigatório do curso de Tecnologia em Hotelaria 

da Universidade Federal Fluminense, a UFF, exigiu concluir 240 horas de estágio, sendo 30 

horas em sala de aula, como teoria, e 210 horas de estágio no empreendimento hoteleiro, 

com prática. A mesma matéria veio a ser oferecida na grade do curso a partir do quinto 

período e o estágio sendo obrigatório a partir da metade do curso. O curso de Tecnologia 

em Hotelaria da Universidade Federal Fluminense tem duração mínima de dois anos e meio. 

O presente trabalho é um relato do período de estágio realizado no setor de 

recepção do Sheraton Barra Hotel e Suites localizado (na Av. Lúcio Costa, 3150), no bairro 

Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, que se apresenta como um empreendimento hoteleiro 

do tipo “Condohotel”. Esse tipo de meio de hospedagem, que já está no mercado brasileiro 

faz 40 anos1, ainda é pouco explorado, mas já é uma realidade para os profissionais e 

investidores da área, onde os serviços da hotelaria estão presentes em um condomínio 

edilício, podendo ser cobrados, ou não, a parte. Pode haver ainda, a contratação de uma 

administradora hoteleira especialmente no caso dos condohotéis, juntamente com a escolha 

de um síndico, para administrar a parte que se caracteriza como condomínio do 

empreendimento. 

Para os futuros profissionais da área hoteleira é importante conhecer o processo de 

estágio e suas etapas, o setor de recepção e suas funções, as diferenças nos cargos, 

funções e atendimento exercidos em um condohotel. 

                                                
1
BACELAR, Mayara. Hotel-condomínio ganha expressão no Brasil. Modelo de negócio permite que 

investidor seja remunerado de acordo com a ocupação do empreendimento, 2012. Disponível em: 
http://jcrs.uol.com.br/site/noticia.php?codn=107270. Acesso: 29 set. 2013. 

 

http://jcrs.uol.com.br/site/noticia.php?codn=107270
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Será desenvolvido, nos próximos capítulos, um relato de experiência com o intuito de 

registrar o período de estágio para compreender situações, cargos, funções e características 

que compõem um empreendimento hoteleiro do tipo condohotel, entendendo como lidar 

com hóspedes e residentes em um mesmo lugar e quais são os procedimentos de um 

estágio supervisionado obrigatório. Serão citadas, também, as características do setor que 

foi realizado o estágio e as particularidades do Sheraton Barra Hotel & Suites. 

Diante da exigência da instituição de ensino Universidade Federal Fluminense (UFF) 

de passar pela experiência de um estágio obrigatório, o trabalho tem como objetivo geral 

relatar e avaliar o período de estágio. 

Seguindo a finalidade da proposta, tornam-se necessários como objetivos 

específicos: 

 Caracterizar os tipos de meios de hospedagens e seus setores; 

 Caracterizar o Sheraton Barra Hotel & Suites; 

 Avaliar o período de estágio e suas particularidades. 

Ao realizar a pesquisa para reunir o material que auxiliou a desenvolver o presente 

relato, foram utilizados referenciais teóricos dos seguintes temas: orientação para estágios, 

tipos de meios de hospedagens, gestão hoteleira e condohotel. 

O primeiro referencial é “Orientação para Estágio em Turismo: Trabalhos, Projetos e 

Monografias”, dos autores Bianchi, Alvarenga e Bianchi (2004), que trata de orientar mestres 

sobre estágios para com seus alunos e a empresa contratante. 

O “Condomínio Edilício Aplicado aos Empreendimentos Hoteleiros: Condohotel”, do 

autor Masagão (2004) foi utilizado como um referencial teórico que abrange legislação, 

normas e conhecimentos sobre condohotel. Segundo Masagão (2004, p.14) “[...] as 

empresas hoteleiras deverão ser criteriosas na escolha do “CONDOHOTEL” a que irão 

contratualmente se vincular [...]”. Assim sendo, deve-se levar em conta a viabilidade do 

projeto, pois uma escolha equivocada pode gerar um cenário negativo tanto para a empresa 

hoteleira quanto para os investidores. 

Já para dissertar sobre o cenário da hotelaria, seus componentes e serviços, o livro 

“Gestão Hoteleira” de Geraldo Castelli (2006) contribuiu no momento em que se aplica a 

gestão de um empreendimento hoteleiro, a parte operacional da hotelaria, os setores que a 

compõem, cargos e funções e a importância do serviço oferecido ao hóspede. 

Um serviço de excelência na hotelaria, que varia de acordo com cada tipo de meio 

de hospedagem, é o que o cliente almeja para suprir essa “carência” de conforto fora do seu 

local habitual, e esse conceito aprendemos tanto dentro de sala de aula como ao praticar no 

estágio. 
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Para elaborar um trabalho acadêmico é necessário buscar a metodologia que ajude 

a desenvolver o estudo. A seguir, estão alguns dos métodos e técnicas utilizados nesse 

estudo e a explicação do por que cada um se fez necessário. 

Segundo Severino (2007) “[...] a pesquisa exploratória busca apenas levantar 

informações sobre um determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho, 

mapeando as condições de manifestação desse objeto.” (...). Sendo assim, dentro da 

pesquisa exploratória, será utilizada a pesquisa bibliográfica para reunir informações. Esse 

tipo de pesquisa é mais comum em temas pouco explorados. O relato conta ainda com a 

observação sistemática sobre o período de estágio para relatar o que foi visto, com o auxílio 

de uma pesquisa documental a partir da utilização de impressões fornecidas pela própria 

empresa que concedeu o estágio, com a finalidade de coletar informações sobre o hotel 

Sheraton Barra Hotel e Suites e descrever características, organograma, história do hotel, 

diferenças entre os dois tipos de clientes, entre outras coisas. 

A pesquisa bibliográfica é uma parte importante para elaboração do trabalho, pois a 

partir dela obtemos referenciais teóricos para nos auxiliar a entender os assuntos 

relacionados ao estudo.   

Segundo Severino: 

 

No caso da pesquisa documental, tem-se como fonte documentos no 
sentido amplo, ou seja, não só de documentos impressos, mas, 
sobretudo de outros tipos de documentos, tais como jornais, fotos, 
filmes, gravações, documentos legais. Nestes casos, os conteúdos dos 
textos ainda não tiveram nenhum tratamento analítico, são ainda 
matéria-prima, a partir da qual o pesquisador vai desenvolver sua 
investigação e análise. (SEVERINO, 2007, p. 122). 

 

Ao final do relato, foi feita uma análise das informações observadas para entender a 

importância de um estágio para o currículo acadêmico e profissional do aluno. 

O primeiro capítulo do presente estudo descreve sobre o universo hoteleiro, 

tipologias da área e o conceito do tipo de meio de hospedagem condohotel. Relatando, 

ainda a importância de ser realizado um estágio no meio acadêmico e conhecimento da 

área a qual foi realizado o estágio. 

No segundo capítulo será explorada história, características, diferenciais e o entorno 

da empresa hoteleira Sheraton Barra Hotel e Suites, assim como as funções exercidas no 

período de estágio. 

Por fim, no terceiro capítulo há o relato de experiência, contando problemas 

observados na empresa e dispõe críticas em meio ao que foi analisado ao longo do período 

de estágio.  
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1. ESTÁGIO NA HOTELARIA 

 

O capítulo inicial descreve o universo hoteleiro, a importância, para o aluno, de se 

praticar o estágio, tipologias de meios de hospedagens, conceito e características do 

segmento de Condohotel, breve descrição dos setores hoteleiros e funções da recepção, 

setor que foi realizado o estágio.  

Com um universo tão extenso como o hoteleiro, não é de se esperar que 

oportunidades para profissionais e novas opções de hospedagem para clientes apareçam a 

cada momento. Assim, para toda a necessidade a ser atendida existe um tipo de segmento 

hoteleiro que irá suprir e surpreender o cliente. Com toda uma gama de informações, o 

profissional hoteleiro tem a oportunidade escolher uma área, a qual se identifique, para 

trabalhar e a qual poderá “dar o melhor de si”, aprendendo, descobrindo e desenvolvendo 

sua vida profissional. A partir do estágio, que é um período de experiência e aprendizado do 

aluno, o futuro profissional terá chance de avaliar suas escolhas em relação a profissão a 

qual quer seguir. 

Para Bianchi, Alvarenga e Bianchi (2004, p.1): 

 

O estágio é conhecido como um trabalho exercido por uma pessoa em 
uma determinada empresa por um determinado tempo, pautando-se em 
um contrato firmado pelas partes no qual são estabelecidos os serviços 
que a contratada deve prestar. [...]. Entretanto, o Estágio Curricular 
Supervisionado tem abrangência muito maior, pois comprometem-se 
com o relacionamento escola/empresa; è parte integrante das grades 
curriculares; e envolve conteúdos que devem não somente interessar às 
empresas como também servir de complemento ou prática às disciplinas 
específicas dos cursos.  

 

Os mesmos autores dizem, ainda, que o período de estágio é uma oportunidade para 

ter o contato com profissionais da área e abre campo para o futuro exercício da profissão, 

podendo o aluno ter a possibilidade de ser contratado como efetivado na empresa em 

decorrência de seu desempenho.  

O estágio é o começo da vida profissional do aluno. Sendo ssim, o aluno desenvolve 

suas habilidades profissionais a partir do período de prática no estágio. Essa prática 

necessita tempo disponível e faz parte da grade curricular das instituições de ensino 

superior, particular ou privada, necessitando também, ser elaborado um relatório de estágio 

ao final do período de experiência presenciado. 
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1.1. TIPOLOGIAS HOTELEIRAS 

 

A hotelaria se divide em vários tipos de meio de hospedagens. Baseado no que foi 

passado em sala de aula, podemos caracterizar meio de hospedagem como um 

empreendimento onde o cliente tem o objetivo de atender suas necessidades como dormir, 

se alimentar, fazer a higiene diária, relaxar, esteja ele a procura de lazer, negócios, 

descanso, segurança e até mesmo residir. 

Castelli (2006) descreve assim a importância da unidade habitacional ao atender as 

necessidades dos hóspedes: 

 

Além do repouso, o apartamento deve atender também a outras 
necessidades e desejos dos hóspedes, entre elas: desejo de relaxar 
(decoração agradável, cadeiras e sofás confortáveis, televisão e música 
etc.) e o desejo de trabalhar (mesa e cadeira confortável, boa 
iluminação, terminais para computador e internet etc.). Para atender a 
essas necessidades, inúmeros serviços se fazem necessários, desde a 
entrada do hóspede até a sua saída. (CASTELLI, 2006, p.177). 

 

Para Beni (2006) os meios de hospedagens podem ser hoteleiros: Hotel, representado 

pela letra H, estabelecimento comercial de hospedagem que oferece aposentos mobiliados, 

com banheiro privativo, para ocupação eminentemente temporária, incluindo serviço 

completo de alimentação e outros, Hotel de lazer, representado pelas letras HL, Hotel-

Residência ou suíte service, representado pelas letras HR, Hotel clube, representado pelas 

letras HC, Hotel de saúde/Spa, representado pelas letras HS, Hotel-fazenda, representado 

pelas letras HF, Eco hotel, representado pelas letras EH, Hotel em terminal de transporte, 

representado pelas letras HTT, Lodge (alojamento individual isolado), representado pela 

letra L, Motel, representado pela letra M, Timeshare, representado pelas letras TS,  

E extra-hoteleiros: Pensão, representado pela letra P, Pensionato, representado pelas 

letras PE, Colônia de férias, representado pelas letras CF, Hospedarias, representado pelas 

letras HO, Hostels, representado pelas letras HO, Pousada, representado pelas letras PO, 

Parador, representado pelas letras PA, Apart-hotel, representado pelas letras AH, 

estabelecimento comercial de hospedagem com serviço de recepção e telefonia, cujas 

unidades habitacionais tem instalações mínimas como dormitório, sala de estar, banheiro, 

privativo, e pequena cozinha. É provido de certos serviços gerais colocado opcionalmente à 

disposição do usuário tais como arrumação, limpeza, lavanderia e outros. Flat, representado 

pela letra F, condomínio residencial, cujas unidades habitacionais podem, eventualmente, 

ser locadas a terceiros por tempo determinado. As instalações físicas são mais amplas que 

as do apart-hotel. Fornece os mesmos tipos de serviços do apart-hotel. E ainda 

acampamento de férias, representado pelas letras AF, Acampamento turístico, representado 
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pelas letras AT, Imóvel locado, representado pelas letras IL, Segunda residência, 

representado pelas letras SR, Quartos leitos (avulsos) em casas de família ou 

estabelecimentos não-convencionais de alojamento, representado pelas letras QL, 

Alojamentos de turismo rural, representado pelas letras AR. 

O tipo de meio de hospedagem ao qual foi realizado o estágio, um condohotel, possui 

características semelhantes a do apart-hotel e do flat, mas com legislações diferentes. No 

próximo capítulo será conhecido um pouco mais sobre condohotel. 

 

1.2. CONCEITO DE CONDOHOTEL 

 

O foco do estudo é relatar sobre o período de estágio obrigatório que foi realizado no 

setor de Recepção do Sheraton Barra Hotel & Suites, considerado um condohotel. Para 

tanto, vamos caracterizar e conceituar esse tipo de estabelecimento. De acordo com 

Massagão (2004), condohotéis são hotéis concebidos e organizados sob o regime legal do 

condomínio edilício, atualmente previsto nos artigos 1.331 a 1.358 do Código Civil Brasileiro. 

Para melhor entendimento do funcionamento, em um condohotel há investidores que 

adquirem uma unidade habitacional mediante compra e recebem de acordo com a venda de 

sua unidade, não sendo permitido o próprio adquirente residir no apartamento, ficando 

exclusivamente destinado ao mercado imobiliário hoteleiro, ou seja, para visitantes que 

queiram se hospedar por um período inferior a um ano no meio de hospedagem.  

De acordo com a legislação do Código Civil, “Art. 1.331. Pode haver, em edificações, 

partes que são propriedade exclusiva, e partes que são propriedade comum dos 

condôminos.”. Podemos dizer que nos empreendimentos hoteleiros as unidades 

habitacionais são propriedades exclusivas e as áreas de lazer são propriedades comuns aos 

clientes/hóspedes/moradores. 

No Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem, A SBclass a 

Cartilha de Orientação Básica classifica Flat/Apart-Hotel como:  

 

Meio de hospedagem em edifício, com serviços de recepção, limpeza e 
arrumação, constituídos por unidades habitacionais que dispõem de 
dormitório, banheiro, sala e cozinha equipada, com administração e 
comercialização integrada. (BRASIL, 2010, p.7). 

 

Flat, apart-hotel e condohotel possuem serviços disponíveis semelhantes. As 

pessoas residem em um local que oferece serviços de hotelaria e o querem realizados com 

agilidade e qualidade.  
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1.3. SETORES DE MEIOS DE HOSPEDAGENS 

 

Um meio de hospedagem pode ser composto por várias áreas ou setores. Alguns 

deles são: Recursos Humanos, Governança, Recepção (Front Office e Back Office), 

Alimentos e Bebidas, Controladoria e Sistemas, cada um com suas respectivas funções. 

Quando há uma relação com condomínios, como ocorre em condohotel, torna necessário 

um setor de relacionamentos ligado aos que residem no local para que atenda as 

necessidades e expectativas, alerte sobre os direitos e deveres dos moradores, pois, ainda 

que tenha características físicas e operacionais de um hotel há certas diferenças no modo 

de gerir esse tipo de empreendimento. 

Composto por vários setores, um empreendimento hoteleiro pode ser de pequeno, 

médio ou grande porte, onde poderão estar presentes os seguintes setores: 

 

a) Recepção, responsável por recepcionar os hóspedes; 

b) Alimentos e Bebidas, onde são preparadas todas as refeições, alimentos e 

bebidas de hóspedes e funcionários; 

c) Eventos, responsável pela organização dos eventos no hotel; 

d) Vendas, responsável pelas vendas do hotel; 

e) Reservas, responsável pelas reservas de hospedagem, eventos, etc.; 

f) Governança, responsável por arrumar e limpar todas as áreas do hotel; 

g) Controladoria, responsável por controlar, verificar e cuidar das contas do 

hotel; 

h) Recursos Humanos, responsável por todos os funcionários do hotel; 

i) Sistemas, responsável por máquinas, internet e todo o sistema interno que 

move um hotel; 

j) Lazer, responsável para divertimento, recreação do hóspede; 

k) Manutenção, responsável pela manutenção das áreas do hotel; 

l) Segurança; responsável pela segurança do hotel, dos funcionários e dos 

clientes. 

 

Cada setor tem uma função específica para não sobrecarregar as funções dos 

demais. Mas, dependendo do porte do empreendimento, alguns setores não estarão 

presentes, designando certas funções para um mesmo setor, por exemplo, a recepção de 

um hotel de pequeno porte pode ao mesmo tempo fazer check-in, check-out e reservas. A 

manutenção pode ser junto da segurança, etc. 
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1.4. RECEPÇÃO: CARACTERÍSTICAS, CARGOS E FUNÇÕES 

 

O estágio foi realizado no Sheraton Barra Hotel e Suites, mais precisamente no setor 

de recepção, como recepcionista do Business Center e suporte ao Link@Sheraton. Uma 

das razões para estagiar nesse setor do hotel é por haver contato direto com os hóspedes e 

com os outros setores do hotel. Na prática, é a área que mais lida com o hóspede 

pessoalmente, atendendo suas necessidades, escutando suas decepções e reclamações, 

elogios e opiniões, guiando até a unidade habitacional, dentre outras atividade que serão 

mais detalhadas abaixo.  

Como já visto antes, o setor em que foi realizado o estágio é o que mais tem contato 

com o cliente e pode se subdividir em Recepção, Telefonia, Conciergeria, e no caso do 

Sheraton Barra Hotel & Suites, possui, ainda o Business Center e Club Lounge como 

diferenciais. 

A seguir, veremos os sub-setores de Recepção, Telefonia, Conciergeria, Business 

Center e Club Lounge, suas respectivas características e funções. 

Na recepção encontram-se os recepcionistas, supervisor e gerente de Recepção. 

Geralmente localizada no centro do Lobby, o balcão mais longo pode identificá-la.  

Os recepcionistas tem contato diretamente com o hóspede, fazem o check-in, check-

out, chave dos quartos, solicitam ao hóspede para que preencha a Ficha Nacional de 

Registro do Hóspede (FNRH), entre outras atividades, dependendo do porte da empresa.  

Para Castelli (2006), o viajante pode chegar à recepção com ou sem reservas. O 

recepcionista deve estar preparado para saber agir nos dois casos. Além disso, pode ser um 

cliente tradicional ou novo. 

Na telefonia encontram-se os telefonistas e Guest Service. Não há contato 

pessoalmente com os clientes, mas atendem reclamações, chamadas nacionais e 

internacionais, ligações internas e externas, pedidos hóspedes nos quartos, etc. 

De acordo com Castelli (2006, p. 181): 

  

Para o telefonista prestar um serviço encantador, ela necessita estar 
familiarizada com o manuseio dos equipamentos e demais materiais de 
trabalho. Em especial, do ponto de vista do marketing, necessita possuir: 
voz clara, dicção, memória, linguajar correto, atenção e presteza. 

 

A conciergeria é o local onde se encontram os concierges, mensageiros e capitão 

porteiro, que respectivamente, atendem diretamente a pedidos especiais dos hóspedes, 

como: aconselhar sobre peças de teatro, oferecer informações e passeios turísticos, entre 

outras informações. Os mensageiros locomovem as bagagens aos quartos e o capitão 
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porteiro recebe o hóspede na entrada, abre e fecha as portas dos carros. Localizado no 

Lobby do hotel. 

Castelli (2006), diz que muitos hotéis já não mais distinguem o setor de conciergeria 

ou portaria social da recepção. Ambos, contudo, possuem atribuições e responsabilidades 

que lhes são bem específicas.  

Diz ainda, que cabe ao mensageiro a tarefa de conduzir o viajante e sua bagagem 

até a recepção, após ser acolhido pelo capitão-porteiro e da recepção até o apartamento, 

após os tramites de acolhida e registros feitos na recepção. 

A expressão Business Center significa “centro de negócios”. É um espaço exclusivo 

para o hóspede e residente onde há acesso a internet, aluguel de sala de reunião, 

disponíveis os serviços de escritório como: cópias, digitalizações, envio de encomendas, 

impressões, etc. Pode estar localizado próximo ao Lobby do hotel. 

O Club Lounge é uma sala para hóspedes Very Important Person (VIP) do hotel. No 

caso do Sheraton Barra Hotel & Suites, está localizado no 6º andar. O hóspede que solicita 

os apartamentos do 6º e 7º andares tem o direito de frequentar o Club Lounge, onde podem 

tomar café da manhã, saborear petiscos e bebidas e assistir televisão em um ambiente 

descontraído com vista para o mar. Está ligado a recepção, pois há uma mesa de recepção, 

onde o hóspede pode efetuar o check-in e check-out com a recepcionista do local. 
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2. CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHERATON BARRA 

 

Dando seguimento ao estudo, no segundo capítulo detalham-se itens sobre o 

Condomínio do Edifício Sheraton Barra, como: características, história, localização, 

diferenciais, sob o conceito de condohotel, além de ser feita análise sobre o setor do 

estágio, a Recepção, relatando funções, organogramas, cargos, etc. 

A razão social é Condomínio do Edifício Sheraton Barra e o nome fantasia Sheraton 

Barra Hotel & Suites, uma das principais marcas da rede Starwood Hotels & Resorts 

Worldwide INC. É visto por dois segmentos de meios de hospedagem: hotel e condomínio e 

composto por duas torres/prédios, a Torre Residencial e a Torre Hoteleira. 

Visão, missão e valores são a base de uma empresa. Seus colaboradores, ao 

exercerem os deveres e funções, devem demonstrá-los sempre, a fim de que essas 

características sejam reconhecidas em todo contato com o cliente. 

A visão na empresa, para Castelli (2006), representa um estado futuro da 

organização, ou seja, aquilo que ela aspira tornar-se um dia. Em outras palavras, aquilo que 

ela almeja que as pessoas falem sobre ela. 

Conforme a rede Starwood, a visão da organização se expressa assim: 

 

Nosso êxito é real somente quando podemos atender e superar as 
expectativas de nossos clientes, proprietários e acionistas. A perfeição é 
nossa paixão e oferecemos os mais altos padrões de integridade e 
honestidade. 
Valorizamos a diversidade de pessoas, ideias e culturas. Honramos a 
dignidade e o valor dos indivíduos trabalhando em equipe. Aprimoramos 
as comunidades nas quais trabalhamos. 
Incentivamos inovações, assumimos responsabilidades e adotamos 
mudanças. Buscamos conhecimento e crescimento por meio do 
aprendizado. Compartilhamos um sentido de urgência, dinamismo e, 
nesse processo, também nos divertimos.  

 

Castelli (2006) diz sobre a missão que a mesma representa a razão da existência da 

empresa. Sintetiza a essência do negócio, sendo materializada em uma frase marcada pela 

clareza e simplicidade. 

Diz ainda que a missão de uma empresa é contribuir para a satisfação das 

necessidades e dos desejos das pessoas, ou seja, auxiliar as pessoas em suas 

necessidades de sobrevivência. 

No caso da Starwood, a organização almeja em sua missão ser reconhecida pela 

excelência na qualidade dos seus serviços satisfazendo, assim, seus clientes. 

Já os valores, conduzirão o que deve reger o trabalho da empresa no dia-a-dia, para 

que se alcancem visão e missão com sucesso. Os valores da rede se baseiam em 
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acolhedor (fazer com que o hóspede se sinta a vontade), conectado (estabelecer contato 

com o mundo) e comunidade (sociabilidade). 

De acordo com o site da Sheraton, a Starwood, com o intuito de alcançar sua missão 

procura seguir 4 pontos estratégicos: execução brilhante, crescimento global, retenção de 

talentos e retorno de investimento. 

Esses pontos levam ao modo de atender ao cliente, que, em qualquer lugar, deve ser 

feito com bastante atenção, pois passa a primeira impressão sobre o local e deve ser 

efetuado com excelência para que o cliente se sinta acolhido. O atendimento no padrão 

Sheraton, de acordo com o site da marca, exige sete passos para atender bem seus 

clientes.  

1) Ouvir generosamente, escutar com muita atenção; 

2) Reconhecer as emoções; 

3) Desculpar-se; 

4) Resolver o problema; 

5) Aumentar o conforto; 

6) Agradecer ao hóspede; 

7) Colocar-se à disposição para auxílio adicional, oferecer outros tipos de auxílio. 

 

2.1. LOCALIZAÇÃO 

 

O Sheraton Barra Hotel & Suites está localizado na Av. Lúcio Costa, 3150 - Barra da 

Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, Zona Oeste da cidade, onde se encontram vários outros meios 

de hospedagens classificados como Flat/Apart-Hotel e condohotel. O Sheraton Barra Hotel 

& Suites proporcionou o crescimento do bairro da Barra da Tijuca em relação a meios de 

hospedagem. Hoje, o bairro conta com grandes centros de compras, grandes redes 

hoteleiras, um aeroporto e boas áreas de lazer. Na Av. Lúcio Costa, em toda sua extensão, 

se localiza a praia da Barra da Tijuca, uma das grandes praias da cidade do Rio de Janeiro. 
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Figura 1: Mapa bairro da Barra da Tijuca 

Fonte: Google Maps. Disponível em: https://maps.google.com.br/maps?hl=pt-

BR&tab=wl. Acesso em: 13 out. 2013. 

 

2.2. HISTÓRIA 

 

De acordo a organização Starwood: “A Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. é 

a empresa hoteleira de luxo mais global do mundo. Nossa força reside em nove marcas de 

estilo de vida distintos, um premiado programa de fidelidade e 171.000 talentosos 

funcionários em todo o mundo.” 

As nove marcas da Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. são Le Meridien, 

Aloft, The Luxury Collection, Westin, Four Points, Element, Sheraton, St. Regis e W Hotels. 

A família Starwood, hoje, possui mais de 1000 hotéis participantes em mais de 93 países. A 

marca na qual foi realizado o estágio foi a Sheraton, mais precisamente o Condomínio do 

Edifício Sheraton Barra, conhecido como Sheraton Barra Hotel & Suites. 

O Sheraton Barra Hotel e Suites foi inaugurado no ano de 2003, com infraestrutura 

com padrões internacionais de qualidade da rede, procurando adequar-se para hospedar 

tanto turistas de negócios quanto turistas de lazer. 

Conforme se observou na página da internet da marca Sheraton 

(http://www.starwoodhotels.com/sheraton/about/history.html), “Há mais de 70 anos a 

Sheraton desfruta de uma história tão vibrante e animada quanto os viajantes que acolhe. O 

mundo mudou muito, mas uma coisa, não: as viagens aproximam as pessoas.” 

A história relatada a seguir conta sobre o desenvolvimento da marca Sheraton, cuja 

origem remete a 1937. De acordo com o site da marca os fundadores da empresa, Ernest 

Henderson e Robert Moore, adquiriram seu primeiro hotel em Springfield, Massachusetts. 

https://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR&tab=wl
https://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR&tab=wl
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Ao longo das décadas seguintes a Sheraton Corporation of America se tornou a 

primeira cadeia de hotéis a ter ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York, se 

expandindo em todo o mundo. 

Na década de 1960 o primeiro Sheraton do Oriente Médio foi inaugurado em Israel, o 

primeiro Sheraton da América Latina foi inaugurado na Venezuela e, ainda a marca abre as 

portas do seu 100o hotel: o Sheraton Boston. 

Desenvolveram-se por vários anos facilidades e diferencias, como: um número de 

discagem gratuita para acesso direto dos hóspedes e sistemas eletrônicos que facilitaram 

efetuar as reservas, a Sweet SleeperTM, o Link@SheratonSM e o Sheraton Fitness para 

manter os hóspedes em atividade em todos os momentos 

Em 2008, a Sheraton já estava presente em mais de 70 países contando com 400 

hotéis e 60 resorts espalhados pelo mundo. 

 

2.3. CARACTERÍSTÍCAS DO HOTEL  

 

O Sheraton Barra Hotel & Suites foi o primeiro hotel considerado cinco estrelas na 

Barra da Tijuca. É uma empresa do ramo hoteleiro, voltada para o mercado de negócios. O 

hotel possui duas torres, a residencial com 13 andares acessíveis e 324 apartamentos e a 

hoteleira com 15 andares e 292 apartamentos. Somando todos, existem 620 espaços 

acessíveis aos clientes, contando com banco, salão de beleza e restaurante. Há uma 

entrada para ambas as torres, para clientes e uma entrada de serviço para associados 

(funcionários). Conta, ainda, com garagem, bicicletário, piscinas, jacuzis, quadra de squash, 

saunas, academia, lavanderia independente para os residentes e dois bares, um na piscina 

e um no lobby do hotel. 

Existem cinco tipos de unidades habitacionais que o Sheraton Barra Hotel & Suites 

oferece, são elas: Classic, Preferred, Suite Junior, Suite Executiva e Suite de Luxo. Todos 

os apartamentos são compostos por cozinha americana com cafeteira elétrica, mesa de 

trabalho, acesso à internet sem fio (Wi-fi), varanda com vista para o mar e mesa com 

cadeiras, frigobar, cofre com senha eletrônica e ar condicionado com controle individual. 

O sistema utilizado pelo hotel Sheraton Barra é o OPERA. Baseado no aprendizado 

em sala de aula, um sistema é muito importante para um empreendimento hoteleiro, pois ele 

facilita e agiliza muitas atividades da recepção, por exemplo, o Check-in e Check-out 

(abertura e fechamento da conta do hóspede no hotel). 

O OPERA é um sistema rápido, onde os funcionários que precisarem encontrar uma 

pessoa hospedada, o fazem facilmente, com a ajuda de atalhos com o teclado do 

computador.  

http://www.sheratonresorts.com/
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A marca Sheraton possui seus diferenciais para “encantar” seus clientes. De acordo 

com a Starwood, o Link@Sheraton se encontra no lobby dos hotéis Sheraton com parceria 

da Microsoft®, onde os hóspedes se conectam a internet e podem relaxar assistindo TV, 

lendo jornais ou utilizar as estações de trabalho a cabo, Wi-Fi gratuito e serviços de 

impressão.  

Possui um diferencial que auxilia na saúde dos hóspedes com academias, pratos de 

escolha saudável e programas de ginástica online. “O programa de ginástica da Sheraton foi 

criado em parceria com renomados especialistas da Core® Performance, e é projetado para 

manter os clientes no pico de atividade em todos os momentos.”  

No Sheraton Club os hóspedes podem usufruir de um nível a mais de conforto e 

descontração. “Quando visitam o Club, eles descobrem um lugar próprio para ser mais 

produtivo, conversar com amigos, saborear o café da manhã de cortesia ou aproveitar 

petiscos durante todo o dia.” 

Acama Sheraton Sweet SleeperTM é encontrada em todas as unidade habitacionais 

da Sheraton e conta com lençóis de alta qualidade, edredom de luxo, travesseiros 

hipoalergênicos e colchão personalizado.   

Com esses atrativos a marca Sheraton possui atualmente 513 hotéis espalhados 

pelo mundo em diferentes continentes e países e ainda há hotéis em construção a serem 

inaugurados no ano de 2014. 

 

2.4. ORGANOGRAMAS 

 

Um organograma é um esquema que representa o quadro funcional de uma 

empresa, ou seja, os cargos existentes de uma empresa, em ordem decrescente podem ser 

observados em um quadro funcional, que facilita conhecer cargos e setores.  

De acordo com Castelli (2006) um organograma representa a estrutura funcional de 

hotel de grande porte e seus cargos existentes. 

No Sheraton Barra, observam-se os organogramas da seguinte forma: 
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Figura 2: Organograma geral 

Fonte: Autora (2013) 

 

 

Figura 3: Organograma do Front Office 

Fonte: Autora (2013) 

 

Nas atividades exercidas no Business Center e no Link Sheraton há contato direto 

com alguns setores, aos quais houve a oportunidade de conhecer. São eles, os setores de 

Front Office: Telefonia, Recepção e Concierge, setor de Recursos Humanos: Departamento 

Pessoal e setor de Alimentos & Bebidas: Room Service e Banquetes.   

Equipamentos e locais de trabalho: 

a) Máquinas de xérox; 

b) Máquina da Redecard (cartão de crédito); 

c) Scanner; 

d) Computadores; 
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e) Cortadeiras de papel; 

f)            Furadeiras de papel; 

g) Telefones; 

h) Cadeiras de escritório confortáveis. 

 

2.5. FUNÇÕES EXERCIDAS NO ESTÁGIO 

 

As atividades do setor eram exercidas rotineiramente, ou seja, as mesmas 

atividades todos os dias, o que foi válido para um aprendizado rápido. Manter o local de 

trabalho organizado só é o primeiro deles. Todos os dias tinham que ser canceladas pré-

autorizações, feitas pelos hóspedes na recepção como garantia de cobrança, podendo ser 

feito pelo telefone, computador ou na máquina da REDECARD. 

As pré-autorizações da AMERICAN EXPRESS (AMEX) podiam ser canceladas 

somente por telefone. As da MASTERCARD, DINNER E VISA canceladas pelo 

computador/internet e as pré-autorizações da REDECARD, somente na máquina da 

própria REDECARD localizada no balcão da recepção. 

Outro procedimento era tirar relatórios de amenities sempre para o dia seguinte. Era 

feito o pedido de envio de amenities para os hóspedes VIPs (Very Important Person) do 

hotel, onde cada VIPs receberia um amenities diferente. Era necessário também, levar o 

relatório para o Room Service assinar para ter um controle do que foi enviado ou não aos 

hóspedes.  
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Figura 4: Quadro de Amenities 

Fonte: Autora (2013) 

 

Outro procedimento bastante realizado no Business Center era a solicitação do 

hóspede para um pedido de envio de encomendas pelas empresas CORREIOS, FEDEX, 

DHL e TNT. O procedimento, quando solicitado era feito da seguinte forma: deveria ligar 

para o telefone da empresa de envio, seguir as instruções recomendadas e pedir para falar 

com um atendente. Deveria fazer uma cotação, tendo em mãos: o peso, as dimensões da 

caixa, pacote ou envelope, o CEP de destino e o CEP do hotel, verificar os preços em real e 

perguntar se era necessário algum tipo de formulário;  

Logo após, era necessário passar para o hóspede todas as informações recolhidas 

anteriormente. Depois de o hóspede ter aceitado o valor, era preciso recolher o dinheiro, 

preencher a 6X1 (ficha necessária para controle de vendas), entregar primeira via para o 

mesmo e pegar contatos do hóspede (e-mail, telefone e número de apartamento). 

Após esse procedimento, era necessário ligar novamente para a empresa e agendar 

a coleta. 

Caso fosse para os setores do hotel, ou seja, para internos, era preciso preencher o 

formulário da empresa com referência ao departamento pelo qual foi solicitado o envio e 

informar a conta do hotel. 

Quando fosse envio de achados e perdidos, era necessário fazer a cotação, informar 

ao hóspede o valor, solicitar uma cópia da identidade/passaporte e uma cópia do cartão de 

crédito que seria realizado o pagamento e enviar a autorização de débito para ser 

preenchida a próprio punho.  
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Cada uma das empresas tinha sua restrição de envio. Vejamos a seguir:  

 

 

Figura 5: Quadro das empresas de envio de encomendas 

Fonte: Manual criado por uma funcionária do Business Center (2013) 

 

Fazer Show-Room foi outra atividade exercida no estágio: levar um possível cliente 

para visitar uma unidade habitacional, explicando o tipo de unidade, suas características e o 

que mais o cliente desejasse saber; 

Para marcar eventos no sistema OPERA, geralmente reuniões de negócios, para a 

sala de reunião do Business Center era necessário obter as seguintes informações do 

cliente: nome do solicitante, para quem era a reunião, data, horário de início e término da 

reunião, se haveria alguma solicitação do setor de alimento e bebidas, alguma solicitação de 

aluguel de equipamentos eletrônicos e em qual apartamento seria feita a cobrança. 

Com todas essas informações reunidas já poderia ser marcada a reunião no OPERA. 

O bloqueio e desbloqueio dos computadores do Business Center; execução de 

encadernações, impressões, digitalizações, digitações, cópias e gravação de DVD; 

manuseio de máquinas de fax, copiadoras, scanner, cortadeira, furadeiras de papel; 

observar se as máquinas, computadores, luzes, televisores e toaletes da sala do Business 

Center e Link@Sheraton estavam sempre funcionando corretamente; utilização de 

programas do pacote Microsoft Office: Power Point, Excel e Word (versão 2007); envio de e-

mails contendo no corpo do e-mail início, meio, fim e anexos eram outras atividades 

exercidas durante o estágio 

Os colaboradores deveriam manter os locais Link@Sheraton e Business Center 

sempre organizados e quando sujo ou necessitando de reparos, comunicar a governança ou 

a manutenção; manter a televisão LCD do Link@Sheraton, geralmente, no canal CNN 

Internacional; manter os computadores do Link@Sheraton e Business Center bloqueados, 

para a utilização dos hóspedes e residentes. Render o Club Loung, sala VIP, onde o 

hóspede paga a mais e tem direito ao café da manhã, comes e bebes no horário de happy 

hour, uso de internet e poderia fazer check out sem precisar se dirigir à recepção, no lobby 

do hotel.  
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No procedimento de fazer o pedido de final de semana, todas as quintas-feiras, de 

materiais como, Welcome Drink, cartões que dão direito a uma bebida de cortesia no bar do 

hotel, cabos e cartões de internet, blocos de 6x1, blocos de pedidos de amenities, blocos de 

desconto, cheques do restaurante TERRAL, o restaurante do hotel, etc., era necessário 

preencher uma lista com a quantidade de pedidos, salvar o arquivo preenchido no 

computador e enviar para o e-mail da controladoria e do setor de sistemas do hotel. E fazer 

pedido de material em cada mês para o setor de recepção, ao qual também era necessário 

que os supervisores da telefonia, do Concierge, da recepção e do Club Lounge enviassem 

uma planilha preenchida com os itens a pedir para que fossem efetuados os pedidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

31 

3. RELATO DE EXPERIÊNCIA: ESTÁGIO REALIZADO NO SHERATON BARRA HOTEL 

& SUITES 

 

A primeira documentação a ser exigida para firmar o estágio foi um convênio da 

empresa contratante com a universidade, já havia sido feita anteriormente entre a instituição 

de ensino e o Sheraton Barra Hotel & Suites. Logo após, foi necessário preencher os 

seguintes documentos: Termo de Compromisso de Estágio, Formulário de Entrada de 

Dados, Plano de Atividade de Estágio de Alunos da UFF para constar e comprovar no banco 

de dados na própria universidade. 

Foi observado que a empresa Sheraton Barra Hotel & Suites realiza todas as 

obrigações de contratação de colaboradores, seja associado, ou estagiário, como, assinar a 

carteira de trabalho, fornecer os benefícios necessários de plano odontológico, vale 

transporte, alimentação, plano de saúde, seguro de vida.  Assina, também, o termo de 

compromisso de estágio, obrigatório pela legislação do estagiário, que contém cláusulas 

importantes para a empresa concedente, para o estagiário e para a instituição de ensino, 

contém ainda, o período de estágio a cumprir, geralmente, em um primeiro contrato, 

estipulasse seis meses, a carga horária de trabalho, os benefícios oferecidos, entre outras 

informações. 

A carga horária para estagiário era de 6 horas diárias e o horário estipulado foi das 

16h:00 às 22h:00 como jornada de trabalho, com direito a 1 hora de almoço ou jantar no 

refeitório do hotel e vale transporte. A remuneração para o estagiário era realizada todo 

último dia útil do mês. 

No empreendimento hoteleiro Sheraton Barra Hotel & Suites, o processo de 

admissão aconteceu primeiro por uma entrevista seletiva com o setor de Recursos 

Humanos que perguntou sobre o grau de instrução, viagens, intercâmbios, experiências 

anteriores, língua estrangeira e se a família apoiava as decisões tomadas. Dois dias depois, 

houve a ligação de retorno do hotel para agendar outra entrevista, dessa vez com o gerente 

do setor para qual o estágio era destinado, o de Recepção, que no Sheraton Barra é 

chamado de Front Office. O gerente de Front Office fez perguntas sobre os mesmos 

assuntos anteriores e um pouco mais. Explicou sobre o cargo que deveria ser preenchido e 

as funções que deveriam ser exercidas, os benefícios e os direitos e deveres dos 

associados da empresa. Logo ao fim da entrevista, o gerente ligou para o setor de Recursos 

Humanos do hotel, solicitando o pedido de preenchimento da vaga de estagiário do 

Link@Sheraton e solicitando também a “Carta proposta” de estágio, com os devidos 

documentos necessários para assinar o contrato. 
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Importante ressaltar que não é comum admitir ou dar a resposta de um processo 

seletivo no ato da entrevista, como o próprio gerente comentou, mas logo houve a 

informação sobre tal admissão, pois o setor necessitava de preencher a vaga de estagiário 

do Link@Sheraton urgente. 

Ao começar o estágio, logo após a admissão, houve um treinamento geral sobre o 

hotel, chamado de Familiarização, que foi apresentado pelo setor de Recursos Humanos e 

fez conhecer um pouco da história da empresa, estrutura do hotel, regras, direitos e deveres 

dos associados. Houve uma pausa para um coffee break, onde os outros novos associados 

puderam interagir entre si, conhecendo-se. Na familiarização também foi realizado uma 

visita para conhecimento de algumas áreas do hotel. Foi um momento agradável e de 

descontração. 

Outro momento agradável e de total descontração foi a festa junina para os 

colaboradores do hotel que teve comidas típicas, dança de quadrilha convidada para animar 

a festa e quadrilha dos funcionários, músicas típicas, barraquinhas de brincadeiras como 

boca do palhaço e pescaria. Foi realizada no salão de eventos Atlântico do hotel, 

começando as 18h00 e terminando as 21h00.  

O carnaval é a única época que os associados podem usar algo diferente do 

uniforme habitual. Usam camisas personalizadas e podem usar adereços não muito 

chamativos. É a única época que as associadas podem utilizar esmaltes escuros, pois, ao 

longo do ano todo, somente é permitido esmaltes claros. 

Algumas experiências foram passadas ao longo do estágio, como quando houve um 

dia em que a ausência da sala de trabalho, para ajudar o síndico do condomínio, fez com 

que os superiores ficassem preocupados e procurassem sua funcionária em vários lugares 

do hotel. No final, houve um pedido de desculpas pelo transtorno e que essa situação não 

voltaria a acontecer. 

Outra situação presenciada foi quando o telefone do Link@Sheraton foi pego 

emprestado, sem avisar, pelo pessoal do restaurante TERRAL, que estava com seu telefone 

quebrado. Deixando o Link sem. Foi comunicado a ambos os gerentes e depois de uma 

conversa e pedido de manutenção do telefone do restaurante, o telefone do link foi 

devolvido. 

A máquina principal de xérox colorida/scanner ficou inutilizada por uma semana por 

motivo de enguiço, prejudicando o trabalho das funcionárias e não podendo realizar 

algumas das solicitações dos clientes. 

A funcionária responsável pelo Business Center e Link@Sheraton passou as 

instruções pacientemente e já havia um manual virtual montado, sobre as tarefas do dia a 

dia do Business Center e do Link@Sheraton, facilitando o aprendizado. Todas as dúvidas 
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que surgiam podia ser verificada no manual, como: marcar um evento, o que cada tipo de 

VIP receberia de amenities, como fazer envio de encomendas, dentre as outras atividades 

do local. 

Às vezes, ocorria a falta de comunicação entre os departamentos e isso poderia 

prejudicar o funcionamento do hotel, como, por exemplo, o evento de um hóspede que 

estava para acontecer às 7h na sala de reunião do Business Center no dia seguinte e o 

hóspede resolveu mudar para às 19h. A mudança de horário foi feita na noite anterior a 

reunião, ou seja, muito tarde. Foi feito tudo como se deveria fazer, avisar aos departamentos 

envolvidos via e-mail e como haviam pedidos para o setor de alimentos e bebidas era 

necessário avisá-los por telefone também. Mas como neste dia, especialmente, havia muito 

trabalho a ser feito, não foi avisado via telefone ao setor da cozinha. Houve uma confusão 

de horários e desperdício de comidas, o gerente de front office explicou a situação, 

conversou calmamente e disse que isso vale como aprendizado para um profissional. No 

final tudo foi resolvido. 

 

3.1. PERCEPÇÕES NEGATIVAS (A PATIR DA EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO) 

 

No Sheraton Barra Hotel & Suites foram observadas algumas situações que afetam 

tanto hóspedes, moradores, quanto funcionários. Tal fato pode não ser agradável, pois 

hóspedes e moradores podem criticar negativamente a empresa e funcionários podem não 

ter um bom rendimento em suas funções. 

Pontos negativos, como salas de trabalho e unidades habitacionais mofadas e 

úmidas podem levar ao surgimento ou agravamento de doenças respiratórias.  

A internet lenta para os clientes, que ainda é cobrada, é outro ponto negativo, pois, 

para o hóspede que viaja muito é necessário ter acesso a uma internet de boa qualidade e 

que seja oferecida sem custo, assim como em várias partes do mundo, proporcionando uma 

melhor comunicação do hóspede com sua empresa, família, negócios etc. 

Conforme Castelli (2006, p. 7):  

 

Para as organizações se manterem vivas e encantar os clientes, elas 
precisam ser competitivas. Isso significa oferecer bens e serviços 
melhores que os concorrentes para satisfazer e encantar os clientes. 
Dessa forma, realizarão excelentes vendas e, com isso, obterão lucro. O 
lucro, nesse enfoque, é muito mais uma conseqüência que um fim em si. 
Pode ser entendido como o pagamento que os clientes fazem em troca 
de satisfaça/encantamento que a empresa lhes proporciona.  

 

Uma proposta a ser apresentada para a empresa hoteleira Sheraton Barra Hotel & 

Suites é justamente a internet deixar de ser cobrada, pois é uma ferramenta importante, 
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principalmente para hóspede vindo a negócio e ainda, por que a concorrência já oferece a 

internet WiFi sem custo adicional, podendo prejudicar a taxa de ocupação do hotel, na 

medida em que os clientes irão preferir um meio de hospedagem que a ofereça 

gratuitamente. 

Outra situação encontrada é a demora para consertar, reparar ou trocar algo 

quebrado. Essa demora para o conserto ou manutenção de certos equipamentos 

necessários para o funcionamento do hotel pode gerar maiores problemas. Muitas vezes 

fazem-se remendos (gatilho) quando alguma máquina de xerox, por exemplo,  fica ruim ou 

há algum vazamento em canos da estrutura do hotel. Geralmente essa situação acontece 

mais vezes do que o normal e seria necessária a troca ou reparação de peças para resolver 

o problema.  

Esse é o tipo de problema que não pode ser deixado de lado, pois um hotel vive em 

função do hóspede, se não funciona algo para uso do hóspede o hotel não será bem 

recomendado, reclamações serão feitas e atitudes maiores deverão ser tomadas. 

Há também a demora para realizar certos serviços, como pedir um mensageiro para 

entregar alguma coisa do Business Center para um hóspede em seu quarto.  

Como o empreendimento é um condohotel, residentes e hóspedes se misturam nas 

áreas sociais do hotel. Há o controle de quem está nas unidades habitacionais, mas não há 

como controlar totalmente a entrada e saída de moradores da torre residencial. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para a carreira profissional, foi de grande importância ter no currículo e carteira de 

trabalho o período de estágio no Sheraton Barra Hotel & Suites, grande rede hoteleira de 

nome mundial, administrada pela Starwood Hotels & Resorts, pois uma experiência como 

essa conta muito para desenvolver a vida, tanto profissional quanto pessoal, de um futuro 

hoteleiro. Foram desenvolvidas práticas em línguas estrangeiras como inglês e espanhol, 

práticas na utilização de word, excel e power point, programas de computador que 

facilitavam algumas atividades no Business Center. Culturalmente, as línguas estrangeiras 

foram bastante exercitadas. Em diversos eventos pude observar culturas e hábitos 

diferentes. 

Além disso, foi de grande aprendizado começar o estágio, pois se desenvolveu o 

manuseio de máquinas como xérox, scanners, computadores e impressoras, antes não com 

muita prática. Houve também, o aprendizado de como atender aos hóspedes, residentes e 

passantes, sempre com muita educação e cordialidade. 

Foi de grande ajuda ingressar na empresa em questão, pois foi dado suporte ao 

Business Center e ao Link@Sheraton no turno da tarde/noite, ficando duas recepcionistas 

para o atendimento ao hóspede e cliente em cada turno. E o Link@Sheraton estava faltando 

um funcionário para a tarde/noite. 

Foi observado que a cordialidade e hospitalidade são fundamentais para com os 

clientes e colegas de trabalho, para que o ambiente seja harmonioso. 

Acredita-se ter desenvolvido um bom relacionamento com os associados do 

Sheraton Barra, pois muitos foram bem gentis ao receber e dar boas vindas a um novo 

estagiário. 

No Link@Sheraton e Business Center há o contato direto com a recepção, telefonia 

e Concierge, ao qual se pôde conhecer outras atividades, há o contato com outros setores 

do hotel, levando ao entrosamento de muitos funcionários. 

A empresa contrata o estagiário com toda a burocracia necessária. Carta proposta, 

contrato de estágio, termo de compromisso de estágio, carimbo na CTPS – Carteira de 

Trabalho e Previdência Social são os documentos preenchidos pela empresa e alguns 

exigidos pela instituição de ensino Universidade Federal Fluminense, para cadastro e 

comprovação do período de estágio do aluno. 

Como contribuições para melhoria do estágio no Sheraton Barra & Suites deve 

acrescentar um programa específico que auxilie tanto o aluno contratado como a instituição 

de ensino. Um subsetor que fique encarregado de treinar, apresentar o hotel, manter contato 

com a universidade, entre outras características. 
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O mercado, hoje, exige criatividade e atitude e a competitividade está presente em 

qualquer meio. Nas empresas que contratam estagiários por um determinado período, há a 

possibilidade de contratá-lo como funcionário efetivado depois de um tempo de experiência. 

No caso da prática relatada neste trabalho, após quatro meses de experiência de estágio, foi 

realizada a efetivação, contratado para outro setor do hotel: o da Gerência de 

Relacionamento com o Proprietário, no cargo de auxiliar administrativo. 

A oportunidade de estagiar no Sheraton Barra Hotel & Suites foi satisfatória. 

Aprender como funciona um hotel considerado cinco estrelas, voltado para o mercado de 

negócios e conhecer todos os setores que compõem um hotel foi fundamental para a vida 

profissional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

37 

REFERÊNCIAS  

 

BARRETTO FILHO, Luiz Eduardo. Ministério do Turismo. Sistema Brasileiro de 

Classificação de Meios de Hospedagem: Cartilha de Orientação Básica. Brasília: 2010, 

20 p. 1ª edição 

 

BACELAR, Mayara. Hotel-condomínio ganha expressão no Brasil. Modelo de negócio 

permite que investidor seja remunerado de acordo com a ocupação do empreendimento, 

2012. Disponível em: http://jcrs.uol.com.br/site/noticia.php?codn=107270. Acesso: 29 set. 

2013. 

 

BENI, Mário Carlos. Análise Estrutural do Turismo. São Paulo: Senac, 2006. 560 p. 11ª 

edição rev. e atualiz. 

 

BIANCHI, Anna Cecilia de Moraes; ALVARENGA, Marina; BIANCHI, Roberto. Orientação 

para Estágio em Turismo: Trabalhos, Projetos e Monografias. São Paulo: Pioneira 

Thomson Learning, 2004, 105 p. 2ª Edição 

 

CASTELLI, Geraldo. Gestão Hoteleira. São Paulo: Saraiva, 2006, 586 p. 

 

MASAGÃO, Roberto Penteado. O Condomínio Edilício Aplicado aos Empreendimentos 

Hoteleiros: “condohotel”. São Paulo: Ícone, 2004, 111 p. 1ª Edição 

 

SEVERINO, Antônio Joaquim.  Metodologia do Trabalho Científico. 23 ed. rev. e atual. 

São Paulo. Cortez, 2007. 304p. 

 

Site: http://www.starwoodhotels.com/sheraton/about/history.html. Acesso em: 13 out. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jcrs.uol.com.br/site/noticia.php?codn=107270
javascript:PesquisaAutor();


 
 

38 

ANEXO 1  

FORMULÁRIO CADASTRO DE ESTÁGIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
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ANEXO 2  

PLANO DE ATIVIDADE DE ESTÁGIO 
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ANEXO 3  

FICHA DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO 
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ANEXO 4  

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
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ANEXO 5  

LISTA DE DOCUMENTOS NA ADMISSÃO DO SHERATON BARRA HOTEL & SUITES 
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ANEXO 6 

CARTA PROPOSTA DE ESTÁGIO DO SHERATON BARRA HOTEL & SUITES 
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ANEXO 7  
 
MANUAL DO BUSINESS CENTER (2013) 

 

SHERATON BARRA HOTEL & SUITES 

 

PADRÕES 
E PROCEDIMENTOS 

SECTION NUMBER PAGE 

   

SUBJECT EFFECTIVE 

Business Center  

 

 

 

 

SUPERCEDES  DATED 

All previous policies 

DEPARTMENT HEAD 

Aldo Longa 

SUPERVISION                               

Debora Arrussi  
 

Objetivo: 
Este manual tem por objetivo delinear normas e procedimentos internos do Business Center, compilando todas as 

tarefas e processos diários de maneira detalhada a fim de treinar, na teoria e na prática, novos associados, aperfeiçoar o 
treinamento dos mais experientes e manter um manual de políticas e procedimentos fundamentado nos Brand 
Standards da marca Sheraton.    
 

1. Durante o dia 
1.1 Pela manhã, colocar os alerts de enrollment nas reservas de não SPG’s e mandar email com o número real 

de oportunidades de enrollment para o Foffice 
1.2 Verificar reuniões no Opera e na agenda. Imprimir as OS das reuniões do Business Center e colar na agenda 
1.3 Lançar 6x1 na conta do apartamento 
1.4 Colocar as 6x1 na gaveta do apartamento no back recepção 
1.5 Fazer amenities dos VIPs, VIP 1 e Deluxe 
1.6 Fazer as cartas de Boas Vindas e levar para Gerente Geral assinar 
1.7 Preencher o controle de amenities enviados quando solicitado algum amenity diferente dos VIPs, VIP 1.  
1.8 Preencher o caderno de TAAG e BA 
1.9 Colar as etiquetas Please Leave Behind nos jornais 

 
2. Durante a semana 

2.1 Toda 2ª feira fazer VIP 5 - long stay 
2.2 Toda 3ª feira cancelar pré-autorizações 
2.3 Toda 4ª feira fechar caixa 
2.4 Toda 5ª feira fazer pedido de FDS 
2.5 Toda 6 ª feira fazer amenities de sábado, domingo e segunda-feira 
 

3. Durante o mês 
3.1 Todo dia 5 verificar material SPG 
3.2 Todo dia 27 enviar e-mail para o Foffice com a planilha de pedido de material a ser preenchida e fazer o 

pedido da recepção 
3.3 Todo dia 29 pedir para o supervisor e o líder verificar o pedido 
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3.4 Todo dia 30 enviar o pedido para o Gerente 
3.5 Todo dia 30 enviar a planilha de controle de serviços internos para o Gestor 
 

4. Utilização das máquinas 
4.1 Copiadora 
4.2 Impressora 
4.3 Digitalização 
4.4 Fax 
4.5 Plastificadora 

 
5. Outras funções e procedimentos 

5.1 Marcar reuniões 
5.2 Envios  
5.3 Abrir PM 
5.4 Atendimento telefônico 
5.5 Internet 
5.6 Pagamento de serviços 

 
  

Tarefas e processos:  
1.1.1 Para colocar os alerts nas reservas para fazer enrollments abrir o site Star Guest > SPG Guests > 

None Arriving > Nesta página mostrará todos os hóspedes que não fazem parte do programa SPG, junto 
dos hóspedes que aparecem nesta lista, sempre terá algumas reservas que não podem fazer parte do 
programa, como por exemplo: crew members, Starhot, Starfriend, etc.  
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1.1.2 Para facilitar a análise das reservas, gerar um relatório no Opera em: Miscellaneous: Reports > 

Arrivals > Arrivals Detailed > OK > marcar: Print rate, Membership Type e Membership Level > 
Preview > Imprima. 
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1.1.2 Com os dois relatórios, analisar as reservas que não são tripulação e verificar se os Rate Codes são  
elegíveis (descontar todas as reservas que são STARHOT, STARFRND, STARBIZZ, COMPLI, etc). 
Verificar também as duplicidades (2 ou mais reservas em nome do mesmo hóspede) e possíveis 
duplicidades de SPG (hóspedes que já fazem parte do programa e o StarGuest não reconheceu).  
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1.1.3 Com isso, encontrará o número exato de reservas possíveis para fazer os enrollments. 
 

 
 

 
1.1.4 Após completo todo o processo anterior, é só inserir na planilha este valor:  
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OBS: Salvar a planilha que está em: P:\Recepção\SPG\SPG 2013\Arrivals – Oportunidades. Abrir o Excel > 
copiar os None Arriving e colar.  
OBS: Em caso de dúvidas, tem um passo-a-passo em: P:\Recepção\SPG\SPG 2013 > Procedimento SPG 
Trakking. 
 
1.2.1 Para verificar a reunião no Opera, pressione shift + F9. 
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1.2.2 Para imprimir a OS: clique no evento com o botão direito do mouse > Event Info > Event > Edit>Reports > BEO – 
Ordem de Serviço Port. > OK > Preview. Quando abrir a pagina com a OS, imprimir e colocar na agenda de OS das 
reuniões. 
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1.3.1 Para lançar a 6x1, pressione Ctrl+F7 > digite o nome do PAX ou o número do quarto, clique 2 vezes no nome do 
hóspede. 
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1.3.2 Clique em Options 

 

1.3.3 Billing > digite a senha do Opera > Login > Yes. 
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1.3.4 Clique em Post. 

 
1.3.5 Quando abrir a página coloque em Code BC e aperte Enter > escolha o serviço utilizado, caso não houver, 
escolha BC Outros > OK > Colocar em Amount o valor unitário sem os 5% > em Qty. coloque a quantidade > em 
Supplement descreva o serviço > Reference coloque o número da 6x1 > Post. Após lançados todos os serviços > 
Close. 
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1.5.1 Todos os dias, enviamos amenities para hóspedes VIPs, VIP 1 e Deluxe. Todos os hóspedes VIPs recebem um 
amenity pré estabelecido (de acordo com a sua categoria) no dia da sua chegada; exceto VIP 1 (Top Vip), que recebe 
todos os dias e os VIP 5 (Long Stay) que recebem uma vez por semana. Para fazer amenities é necessário tirar o 
relatório dos VIPs. Os relatórios são tirados e os amenities preenchidos e enviados para o Room Service no dia 
anterior. 
1.5.1.1 Para o relatório, no Opera, clique em Miscellaneous > Reports > em Reports Groups escolha Arrival> Arrivals: 
Detailed > em Date Range coloque o dia em From Date e repita o mesmo em To Date. 
 

 



 
 

56 
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1.5.1.1.1 Para VIPs: selecione Arrivals Dates > selecione VIP only e na caixinha que abrir ao lado clique na seta, ao 
abrir a página selecione: VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 5, VIP 6, VIP 12, VIP 121, VIP 100, VIP 14, VIP 15, VIP 16, VIP 13, VIP 4, 
VIP 7, VIP 8, VIPX > Close. No display selecione: Share Names, Accompanying Names, Alternate Name, Preferences, 
Traces e Notes > Preview > Imprima o relatório. 
 

 
 
 
 



 
 

58 

 
 
1.5.1.1.2 Para VIP 1: selecione Stay Dates > selecione VIP only e na caixinha que abrir ao lado, clique na seta, ao abrir 
a página selecione somente VIP 1 > Close. No display selecione: Share Names, Accompanying Names, Alternate 
Name, Preferences, Traces e Notes > Preview > Imprima o relatório. 
 

 
 
 
1.5.1.1.3 Para Deluxe: selecione Arrivals Dates > em Room Type clique na seta e selecione DGS, DK e DKN > OK. No 
display selecione: Share Names, Accompanying Names, Alternate Name, Preferences, Traces e Notes > Preview > 
Imprimir. 
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1.5.1.2 O que recebe cada VIP: 

• VIP 1: No dia da chegada recebe cesta de fruta grande. Todos os dias durante sua estada recebe uma comida 

e uma bebida variados do menu. 

• VIP 2, 4, 5, 6, 8 e X: No dia da chegada recebe cesta de fruta pequena. 

• VIP 3: No dia da chegada recebe mini patisserie. 

• VIP 100: No dia da chegada recebe cesta de fruta grande. 

• VIP 12 e 121: Só marcar VIP 12. Não é necessário selecionar nenhum tipo de comida ou bebida.  

• VIP 14: No dia da chegada recebe tábua de queijos + vinho tinto. 

• VIP 15 e 16: Recebem para o dia agendado um mini bolo + espumante + cartão aniversário (VIP15) ou cartão 

noiva (VIP16).  

• Para Deluxe, escrever em OBS: deluxe e marcar cesta de fruta pequena.  

1.5.2 Observações:  

 VIP 15 (aniversariante) recebe junto com o amenity um “cartão aniversário”. Modelo em “P:\Business 

Center\Guest Relations\Cartões”. 

 VIP 12 (noiva) e VIP 16 (bodas) recebem junto com o amenity um “cartão noiva”. Modelo em “P:\Business 

Center\Guest Relations\Cartões”. 
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 VIP 1 recebe todos os dias durante sua estada uma comida e uma bebida variados do menu. A lista do que se 

deve enviar, de acordo com os dias da semana, está em P:\Business Center\BCENTER 

DOCS\Documentos\Amenities\O que enviar para Vip1. Escolha o item referente ao dia em que o amenity 

será entregue. 

 Não se esquecer de levar o relatório para o Room Service assinar para ter um controle do que foi enviado ou 

não. 

1.6.1 Para as cartas de boas vindas, os VIPs que estiverem com o número de “Previous Stays” zerado (exceto os VIPs 
12, 15 e 16) recebem uma carta de boas vindas assinada pela Sra. Sintia, ou pelo MOD em caso de ausência. O 
modelo está em “P:\Business Center\Guest Relations\Cartas”, em português, inglês ou espanhol. Lembrar sempre de 
levar para a Sra. Sintia assinar um dia antes e entregar antes das 15hrs do dia da entrega no Room Service. 
1.7.1 Caso houver algum amenity solicitado, anotar no controle de amenities a data, o nome do hóspede, o 
apartamento, o item enviado, por quem foi solicitado, assinar e pedir a assinatura do Room Service. 
1.8.1 Os tripulantes das linhas aéreas TAAG e BA têm, todos os dias, 1 hora grátis de internet no Business Center. 
Quando solicitado, preencher o controle de solicitação com: data, nome do tripulante, apto, hora que entrou (in), 
hora que saiu (out) e em observações, solicitar a assinatura.  
2.1.1 Toda segunda-feira enviamos amenities para os VIPs 5 (long stay). Verificar o que foi enviado na semana 
anterior para os hóspedes não receberem amenities repetidos. A lista dos amenities enviados está em P:\Business 
Center\BCENTER DOCS\Documentos\Amenities > VIP 5. 
2.1.1.1 Para o relatório de VIP 5: abra o Opera> clique em Miscellaneous > Reports > em Reports Groups escolha 
Arrival> Arrivals: Detailed > em Date Range coloque o dia em From Date e repita o mesmo em To Date > selecione 
Stay Dates > selecione VIP only e na caixinha que abrir ao lado clique na seta, ao abrir a página selecione somente VIP 
5 > Close. No display selecione: Share Names, Accompanying Names, Alternate Name, Preferences, Traces e Notes > 
Preview > Imprimir. 
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2.2.1 O cancelamento de pré-autorizações pode ser feito através do e-mail, enviando para: 
autorizações@cielo.com.br, e o modelo está no público: P:\Business Center\BCENTER DOCS\Documentos > 
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO E LIBERAÇÃO DE LIMITE. O cancelamento 
pode ser feito, também, por telefone, para isso, todas as informações necessárias estão em: P:\Business 
Center\BCENTER DOCS\Documentos > Cancelamentos de Prés. 
2.3.1 Para o fechamento de caixa: abra o Opera> clique em Front Desk> Accounts> em name digitar: business e 
selecionar um business Center > em Room Type colocar PM > em Room surgirá automaticamente um número, 
guarde > em Rate Code selecionar PM > Market Code e Source Code aparecerão automaticamente > OK > Check in 
guest Business? YES. 

mailto:autoriza��es@cielo.com.br
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2.3.2 Clique em Cashering> Billing > Digite a senha > Coloque o numero da PM (room) e abra > Clique em Post > Em 
Code coloque BC > Lance os valores das 6x1 dos passantes > Check Out.   
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Ainda em Cashering > Cashier Shift Close > OK > OK > Yes > Yes > Os relatórios serão impressos. OBS: Pegar os 
relatório impressos e colocar a última folha na frente do envelope. Os outros relatórios, as vias de 6X1 e as notas 
fiscais, dentro do envelope convencional. Coloque o dinheiro no envelope de dinheiro. 
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2.4.1 Os pedidos de final de semana devem ser feitos toda quinta-feira.  
No P:\Business Center\BCENTER DOCS\Pedidos de final de semana, tem um modelo da planilha do que 
deve ser pedido, caso necessário.  
 
Para o final de semana é necessário ter no mínimo:  
 

 Welcome drinks: 300 

 MAP/ Recibo FOC/ Boleto 6x1/ Bloco de descontos: 7 blocos 

 Cheque terral (manhã/tarde/noite): 250 de cada 

 Cartão de internet 2h/24h: 100 de cada 

 Cabo de internet: 4 

Após verificar o que é necessário e preencher a planilha, enviar por e-mail para: wallace.oliveira@sheraton.com, 
controladoria.barra@sheraton.com. Caso sejam necessários cartões de internet e cabos de internet, enviar para 
sistemas: adriano.ribeiro@sheraton.com, daniel.domenech@sheraton.com. E com cópia para 
thiago.cunha@sheraton.com. 
 
 
2.5.1 Sexta-feira, fazemos o pedido de amenities para sábado, domingo e segunda-feira para os hóspedes VIPs, VIP 1 
e Deluxe. Para fazer amenities é necessário tirar o relatório dos VIPs de sábado, domingo e segunda-feira.  
2.5.1.1 Para o relatório, no Opera, clique em Miscellaneous > Reports > em Reports Groups escolha Arrival> Arrivals: 
Detailed > em Date Range coloque o dia em From Date e repita o mesmo em To Date. 

mailto:wallace.oliveira@sheraton.com
mailto:controladoria.barra@sheraton.com
mailto:adriano.ribeiro@sheraton.com
mailto:daniel.domenech@sheraton.com
mailto:thiago.cunha@sheraton.com
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2.5.1.1.1 Para VIPs: selecione Arrivals Dates > selecine VIP only e na caixinha que abrir ao lado clique na seta, ao abrir 
a página selecione: VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 5, VIP 6, VIP 12, VIP 121, VIP 100, VIP 14, VIP 15, VIP 16, VIP 13, VIP 4, VIP 
7, VIP 8, VIPX > Close. No display selecione: Share Names, Accompanying Names, Alternate Name, Preferences, 
Traces e Notes > Preview > Imprimir. 
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2.5.1.1.2 Para VIP 1: selecione Stay Dates > selecione VIP only e na caixinha que abrir ao lado, clique na seta, ao abrir 
a página selecione somente VIP 1 > Close. No display selecione: Share Names, Accompanying Names, Alternate 
Name, Preferences, Traces e Notes > Preview > Imprimir. 
 

 
 
 
2.5.1.1.3 Para Deluxe: selecione Arrivals Dates > em Room Type clique na seta e selecione DGS, DK e DKN > OK. No 
display selecione: Share Names, Accompanying Names, Alternate Name, Preferences, Traces e Notes > Preview > 
Imprimir. 
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É importante ressaltar que o relatório para esses amenities deve ser feito separadamente e que devem ser assinados 
pelo Room Service assim que forem entregues. 
3.2.1 Antes do término do mês, enviar e-mail para o Foffice com a planilha de pedido de material a ser preenchida e 
fazer o pedido da recepção. 
3.3.1 Feito o pedido pelos associados, enviar para o Supervisor verificar e se necessário, fazer alterações.   
3.4.1 Preencher as planilhas que estão em: P:\Business Center\MATERIAL\Modelos e enviar para o Gestor que dará 
segmento.  
3.4.2 Quando recebido material, pedir a verificação do líder, entregar os materiais em seus devidos setores. 
OBS: Lembra-se de separar os materiais pelos centro de custos: H-03: Recepção e Concierge; D-01: Telefonia e Guest 
Service; D-02: Business Center e Link@Sheraton. 
3.5.1 Todo dia 30 enviar a planilha de controle de serviços internos para o Gestor. 
 
4.1.1 Para tirar cópias, utiliza-se a impressora WorkCentre 7242 (BC1). 
Como fazer: Coloque o papel no alimentador. Na tela, clique Copy. Selecione se é preto e branco ou colorido, o 
tamanho do papel, a bandeja de saída, se são frente e verso e o número de cópias. Aperte o botão verde. No 
alimentador automático (superior) não precisa virar (caso seja frente e verso) e podemos colocar todas as folhas de 
uma só vez. 
4.2.1 Para impressão, utiliza-se a impressora WorkCentre 7242 (BC1) e a HP Laser Jet P3015 (BC2). 
Como fazer: selecione a impressora – BC1 (preto e branco e colorido) ou BC2 (somente preto e branco) – no caso da 
BC1, tem a opção de selecionar o tamanho do papel, a bandeja para saída, se é frente e verso. E imprima. 
4.3.1 Para digitalização, utiliza-se a impressora WorkCentre7242 (BC1). 
Como fazer: Coloque o papel no alimentador. Na tela, clique em Scan to Mailbox > 001 ariest > coloque a senha 8093 
> Confirm > e pressione o Start (botão verde). Se solicitado, verifique as configurações de tamanho de papel e 
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confirme.  
OBS: Na digitalização, devemos colocar uma folha por vez, mesmo se utilizado o alimentador automático. 
Após digitalizar todas as folhas, no desktop do computador, clique no ícone Mailbox Viewer. Importe todos os 
arquivos (não se esqueça de verificar onde o arquivo está sendo salvo). Abra o arquivo na pasta que foi salvo e salve-
o no formato desejado. Para JPEG, abra o arquivo com o Paint e em “salvar como”, selecione JPEG. Para PDF, clique 
em imprimir e selecione a impressora PDF995. 
4.4.1 Para fax, utiliza-se a impressora WorkCentre 7242 (BC1). 

Como fazer: Coloque a folha no alimentador. Disque o número desejado, utilizando o telefone com a etiqueta “Fax”. 
Ao ouvir o sinal de fax, aperte o botão verde da impressora. Aguarde alguns minutos para a folha de confirmação ser 
impressa. 
    Para chamadas locais: 9 + número do telefone 
    Para chamadas interurbanas: 9 + 0 + 21 + código da cidade + número do telefone 
    Para chamadas internacionais: 9 + 00 + 21 + código do país + código da cidade + número do telefone  
4.5.1 Ligue a plastificadora no botão vermelho. Espere alguns minutos até esquentar. Quando estiver pronta, o botão 
vermelho será aceso. Posicione o papel inserindo suas pontas entre os rolos de bobina plástica. Aperte o botão 
amarelo (“motor”) e o papel será puxado. Após todo o papel ser plastificado, desligue no botão amarelo e no 
vermelho e corte o papel na lâmina da plastificadora. 
 
5.1.1 Para marcar uma reunião, precisa-se de algumas informações básicas: 

 Data e horário (início e término) da reunião 

 Número de participantes 

 Forma de pagamento (se for no cartão, abre-se uma PM) 

 Se há a necessidade de algum equipamento ou item de Alimentos e Bebidas (temos uma listagem de serviços 

e preços em P:\Business Center\BCENTER DOCS\Documentos\Preços A e B e Congress novos) 

 Número do apartamento (No caso de hóspedes, podemos inserir as despesas na conta do apartamento). 

 
5.1.2 Abra o Opera, clique em Sales & Catering 
 

 
 
5.1.3 Business Management > Business Block. Ao abrir a nova janela, clique em New. 
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5.1.4 Em “Acct/Com”, clique nos “...”  
 

 
 

5.1.5 Em “Name”, digite “pessoa” > Search. Selecione qualquer Pessoa Física que aparece à esquerda. À direita, 
clique em “New”.  
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5.1.6 Preencha os campos abaixo com as informações do cliente. Após preencher clique em OK. 
 

 
 

5.1.7 Após criar um “profile” para este cliente, clique em “Select”, para selecioná-lo.  
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5.1.8 Preencha os campos indicados com: 

 Name: Nome da reunião. Ex: Reunião Sra. Fulana 

 Start date: Digite o dia da reunião. 

 Nights: Digite 0 e aperte a tecla “tab”, automaticamente o dia do término será o mesmo de início da reunião. 

 Marque a opção “catering only” 

 Status: BLK                 Market: DAY                  Source: DIR                Owner: UNA 

 Clique em “Block Code”, automaticamente aparecerá o código. 
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5.1.9 Após preencher os campos acima, clique na aba “Catering”. 

 Status:  digite BLK 

 Attendees:  o nº de participantes da reunião 

  Marque “Guaranteed” 
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 Depois de todos os campos preenchidos > OK. 

 
 
5.1.10 Após dar “ok” na janela anterior, clique em “Events”.  
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5.1.11 Preencha os campos indicados com:  

 Event Type: Digite ou busque “MTG” 

 Status: Digite ou busque “BLK” 

 Event Name: Digite o nome da reunião. Ex: Reunião Sra. Fulana Teste. 

 Start Date - Time: Digite a hora de início da reunião 

 End Date - Time : Digite a hora de término da reunião 

 Space: Digite “8030” e aperte “tab”. Automaticamente aparecerá “Sala B. Center”. 

 Rate: Escolha “Custom” se a reunião for cobrada ou “Cort” se for cortesia. 

 Rental: No caso de reunião cobrada, digite o valor do aluguel sem os 5%. Se for reunião cortesia, não 

preencha. 

 Setup: Digite ou busque “Loc”. 

 Aperte OK 
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5.1.11 No Opera, verifique se o pré-bloqueio da sala foi feito, digitando “Shift + F9”.  Digite a data bloqueada. Ao 

localizar a sua reunião, clique nela e depois em “Event”.  

 

BLK 
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5.1.12 Mude o Status para “DEF” e clique em “Notes”.  

  
 
5.1.12 Em “Title” adicione o título da nota e escreva a mensagem abaixo.  
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 Exemplos de Notas: 
• Montagem: Montagem local para X pessoas 

• Créditos: Todas as despesas deverão ser lançadas no apartamento X / na Master X 

• Maitre: Favor providenciar: garrafa térmica de café (R$31) e bandeja de Petit Four (R$55) 

• Congress: Favor providenciar: projetor (R$290) e tela (R$75) 

• Telefonia: Favor liberar o ramal 2309 para ligações externas 

   
 

 

 Para adicionar outra, clique 

em “New”.     

 

 Após adicionar todas as 

notas clique em “Close”. 
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5.1.13 Para tirar a OS: Miscellaneous > Reports  > BEO – Ordem de Serviço Port > OK.  
 

 
 
 
5.1.14  Copie o número que aparece em “Event”. Clique em “Preview”.  
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5.1.15 A OS será gerada. Salve-a nomeada de OperaPrint em PDF. 
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   Envie por email (em anexo) a OS salva para os seguintes endereços: 

 01452, BEO;  

 crbrasil@congressrental.com.br / psbarra@congressrental.com.br  (Caso haja necessidade de equipamentos) 

 Em assunto, escreva:  

    OS# (o número da OS que você copiou anteriormente), o nome da reunião, a data e o local.  
    Ex: OS#2790634 – Reunião Sra. Fulana Teste - 18/04/13 - Sala Business Center  
 
 
5.2.1 Para os serviços de postagem: 
 

 FEDEX, DHL & TNT 

1) Ligar para o telefone, seguir as instruções da secretária, escolher sempre a opção de falar com um dos atendentes 
2) Fazer uma cotação, tendo em mãos: o peso, as dimensões da caixa, o CEP de destino e o CEP do hotel. Verificar os 
preços em real e perguntar se é necessário algum tipo de formulário;  
3) Passar pro hospede todas as informações, depois do hospede ter aceito o valor; 
4) Pegar o dinheiro com o hospede fazer a 6X1 entregar primeira via para o mesmo, pegar contatos do hospede(e-
mail, telefone e número de apartamento)  
5) Ainda com o hospede, preencher os formulários pedidos pelas empresas; 
6) Ligar novamente para a empresa e agendar a coleta, perguntando o horário que o carteiro  passará no hotel  
7) Informar ao hospede e preencher o livro de protocolo de envios do Bcenter. 
PS: Caso seja para internos, preencher o formulário da empresa com referência ao departamento pelo qual foi 
solicitado o envio e informar a conta do hotel. 
Número da conta FEDEX do hotel é: 282510626. 

• Correios 

1) Entrar no site dos correios e fazer a cotação. 
2) Passar pro hospede todas as informações, depois do hospede ter aceito o valor; 
3) Ligar para a Leidiana se for antes do 12h após às 12h informar ao hospede que o envio só sairá do hotel no 
próximo dia. 
4) Pegar o dinheiro com o hospede fazer a 6X1 entregar primeira via para o mesmo, pegar contatos do hospede(e-
mail, telefone e número de apartamento)  
PS: Caso seja para internos, preencher o formulário da empresa com referência ao departamento pelo qual foi 
solicitado o envio e informar a conta do hotel. 
Código do cliente Hotel Sheraton Barra CORREIO é: 3050200. 
 
5)Quando o carteiro chegar pedir para ele assinar o livro e entregar o papel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DHL TNT Correios Fedex

Número: 0800-771-3451 0800-979-6979 2593-0334 0800-703-3339

Conta: Não temos 38196  Não temos 28251062-6

Envio Nacional: Sim Sim Sim Não

Envio Internacional: Sim Sim Sim Sim

Para coletar no mesmo 

dia ligar até:
17h 15 h 12h 15 h

mailto:crbrasil@congressrental.com.br
mailto:psbarra@congressrental.com.br


 
 

84 

OBSERVAÇÕES: Quando for envio de achados e perdidos, fazer a cotação, informar ao hóspede o valor,  solicitar uma 
cópia da identidade/passaporte e uma cópia do cartão de crédito que será realizado o pagamento e enviar a 
autorização de débito para ser preenchida a próprio punho e reenviada para nós. A autorização de débito está em:  
P:\Business Center\BCENTER DOCS\AUTORIZAÇÕES DE DÉBITO\ autorização de débito (português ou inglês). 
5.3.1 Abre-se uma PM (Posting Master) no caso de algum cliente solicitar pagamento de serviço no cartão de crédito 
ou débito, nela fazem-se os lançamentos devidos e encaminha-se o cliente até recepção, pedindo para um 
recepcionista dar check out na PM.   
 
5.3.1.1 Para abrir uma PM, no Opera: Front Desk > Accounts > em Name digite Passante > NO. 
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Em First Name digite Bcenter. Date From e Date To o dia em que a PM está sendo criada e ocorrerá o pagamento. 
Preencha Room Type e Rate Code. Market Code e Source Code serão preenchidos automaticamente pressionando a 
tecla “tab”. O número da PM será gerado automaticamente no campo Room (anote-o!). Clique em OK após tudo 
preenchido.  Ao aparecer a mensagem Check in guest Passante? > Yes. 
 

      
 
5.3.1.2 Para lançar uma cobrança em um apartamento ou em uma PM, procure pelo número (do apto ou PM) no 
Opera > Ctrl + F7. Ao encontrar, selecione-a clicando duas vezes. 

 
 
5.3.1.3 Clique em Options  
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5.3.1.4 Clique em Billing > Digite a senha do Opera > Login > YES. 
 

 
 
5.3.1.5 Clique em Post 
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5.3.1.6 Em Code digite BC e aperte Enter > selecione o serviço utilizado > em Amount o valor unitário sem os 5% > 
em Qty. a quantidade > em Supplement descreva o serviço > em Reference o número da 6x1 > Post. Após lançados 
todos os serviços, clique em Close. 
 

 
 
5.4.1 Para telefonemas, usa-se um atendimento telefônico padrão. 

 Ligações externas: 

“Obrigado por chamar o Sheraton Barra. Bom dia/ Boa tarde/ Boa noite, meu nome é (nome do associado). 
Como posso lhe ajudar?” 

 Ligações internas de hóspedes: 

“Business Center, (nome do associado). Como posso lhe ajudar?” 

 Ligações internas entre departamentos: 

“Business Center, (nome do associado). 
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5.5.1 Para acessar a internet, é necessário a compra de cartões de internet, sendo eles de: 

 15 minutos 

 30 minutos  

 60 minutos 

OBS: Verificar seus respectivos valores na tabela de preços. 
5.6.1 O pagamento dos serviços prestados pelo Business Center pode ser feito: 

 Caso o cliente seja hóspede, pode ser lançado na sua conta e pago no Check-out. 

OBS: Verificar o como lançar 6x1 no item 1.3. 

 Caso o cliente seja passante ou proprietário, deverá ser feito na hora. 

OBS: Em alguns serviços prestados, proprietários têm desconto, verificar na tabela de preços. 
 


