
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE TURISMO E HOTELARIA 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM HOTELARIA 

 

 

 

AMANDA MARTINS DE BARROS 

 

 

 

 

 

CONCIERGE:  OS DESAFIOS DOS SETORES OPERACIONAIS PARA 

DESEMPENHAREM AS FUNÇÕES DO REALIZADOR DE SONHOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2015 



2 
 

AMANDA MARTINS DE BARROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCIERGE:  OS DESAFIOS DOS SETORES OPERACIONAIS PARA 

DESEMPENHAREM AS FUNÇÕES DO REALIZADOR DE SONHOS 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 

Universidade Federal Fluminense como requisito 

parcial para a obtenção do grau de Tecnólogo em 

Hotelaria.  

Orientadora: Prof. M.Sc. Diana Costa de Castro. 

 

 

 

 

 

Niterói 

2015 



3 
 

 



4 
 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço primeiramente à minha família, pelo suporte e amor dados para que 

eu pudesse completar mais essa etapa na minha vida. Em especial ao meu pai, 

Marcelo de Paula Soares, que além de ser o melhor pai que eu poderia pensar em 

ter, foi o melhor coach em horas de motivação, psicólogo e meu melhor amigo. A 

pessoa que me incentivou a entrar no Curso de Hotelaria e que faz a vida da minha 

família cada dia mais feliz. Nada disso seria possível sem ele. 

 À minha mãe, Márcia Martins, por me educar e sempre me incentivar a não 

desistir dos meus sonhos, não importa o quão grandes e difícil pareçam. E, à minha 

avó, Mary Martins, a pessoa de mais sabedoria deste mundo, a qual me deu apoio em 

todos os novos desafios que foram postos em minha vida. 

Aos professores da Universidade Federal Fluminense, por tanto se dedicarem 

a dar as melhores aulas que pudessem ser lecionadas, com afinco e determinação, 

para que cada vez mais o Curso de Tecnologia em Hotelaria pudesse crescer e se 

tornar cada vez melhor. 

À professora M.Sc. Diana Costa de Castro, pelo auxílio, pelo vários livros e 

orientações sobre o tema que sou apaixonada, além da oportunidade de ter sido 

monitora do Laboratório de Hospedagem. 

À professora M.Sc. Lúcia Oliveira da Silveira Santos, pelo auxílio, pedidos 

atendidos de livros emprestados e por aceitar ser minha orientadora de estágio. 

Agradeço ao professor Dr. Ari da Silva Fonseca Filho, pela orientação, incentivo 

e aulas que vão além da transmissão de conteúdo, mas sim aulas que formam 

cidadãos. 

Aos três hotéis que me atenderam, compreenderam a importância do meu 

trabalho e que me ajudaram a finalizá-lo com trinta questionários preenchidos de 

forma maravilhosamente rápida. 

À toda equipe do hotel em que fiz estágio. A partir dele, foi inspirada a ideia 

principal do trabalho: qualidade de serviço e hospitalidade. Em especial, ao senhor 

Pimentel por me ensinar a importância do trabalho em equipe, do bom atendimento e 

por todos ensinamentos transmitidos todos os dias para que eu seja uma melhor 

profissional. E, ao senhor Célio Jorge, por me ensinar que dentro de um hotel as 



5 
 

coisas mais importantes que você deve sempre se lembrar são: trate o melhor possível 

seu hóspede; você mostrar que se importa com suas necessidades e anseios 

demonstra que ele não é somente mais um, pois a melhor recompensa que um 

hoteleiro pode receber é um “muito obrigado” sincero; trate bem seus colegas de 

trabalho, pois quanto mais harmoniosa e feliz a equipe for, melhor será o seu dia; e 

receba sempre o cliente de braços abertos e com um sorriso no rosto, pois o hóspede 

deve se sentir abraçado e bem acolhido por você. 

Aos meus amigos que a UFF me deu, os quais tem uma grande porcentagem 

em serem responsáveis por eu amar o curso que escolhi e por me ajudarem a 

enfrentar cada período, novos desafios. 

Ao meu amigo Guido Machado, pelas longas madrugadas fazendo slides e 

trabalhos durante esses cinco períodos, pelo seu companheirismo e por sua 

importante amizade. 

Agradeço a minha amiga Viviane Bernini, pelo seu companheirismo e lealdade, 

sua grande amizade e incentivo no alcance dos meus objetivos. 

E ao meu namorado, Guilherme Coimbra, pelo suporte, incentivo, amor e 

compreensão durante todo o processo de elaboração da monografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

RESUMO 

 Esta pesquisa teve o objetivo de identificar, analisar e descrever os desafios 

que os setores de governança e recepção enfrentam para exercer funções típicas do 

cargo de concièrge, quando esse é inexistente no meio de hospedagem. Tendo em 

vista que esse cargo aparece na literatura acadêmica de forma sucinta, foi necessário 

ser feita uma pesquisa de campo para que pudéssemos averiguar as atividades do 

realizador de sonhos, que também estão presentes no cotidiano do setor operacional. 

Baseamo-nos em autores como Hayes; Ninemeier (2005), Davies (2001), Oliveira; 

Spena (2012) e Cândido (2003), como forma de apresentar diferentes pontos de vistas 

sobre as atividades do concièrge e os demais cargos do setor operacional 

(recepcionista, mensageiro, camareira e governanta). A partir de uma análise do 

referencial teórico foi gerado um modelo para análise e um questionário para coleta 

de dados primários. O modelo abrange competências profissionais e funções dos 

referidos cargos e o questionário foi aplicado em três hotéis do bairro de Ipanema, Rio 

de Janeiro. Desse modo, com a análise cruzada da base teórica, juntamente aos 

dados recolhidos pudemos estudar de que forma o setor de hospedagem presta 

serviços de qualidade dentro de um empreendimento hoteleiro e quais os desafios 

enfrentados por ele para efetuá-lo com eficiência. E, a partir desse estudo nos foi 

permitido identificar funções que normalmente são realizadas dentro da conciergerie 

e que também estão presentes no cotidiano de outros profissionais como, por 

exemplo: a prestação de informações sobre os serviços do meio de hospedagem, 

estabelecimentos locais e pontos turísticos da cidade; o uso de outros idiomas no 

atendimento ao cliente; a preconização da qualidade de serviço, limpeza e 

organização; entre outros. Desta forma foi possível observar que há um grande 

potencial dentro do setor de hospedagem para a prestação de serviços de qualidade, 

todavia suas competências profissionais mostraram que não estão preparados ao 

nível desejável para se equipararem ao cargo de concièrge.  

 

Palavras-chave: Concièrge; camareira, recepcionista; governanta; mensageiro; 

cargos e funções; competências profissionais. 
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ABSTRACT 

This research aimed to identify and analyze the challenges of governance and 

reception areas face to exercise typical functions of the office of concierge, when that 

is lacking in the midst of hosting. Given that this position appears in the academic 

literature succinctly had to be done field research so that we could ascertain the 

director of activities of dreams, which are also present in the operating sector of daily 

life. We rely on authors as Hayes; Ninemeier (2005), Davies (2001), Oliveira; Spena 

(2012) and Cândido (2003), in order to present different views on the concierge's 

activities and other operating sector positions (receptionist, messenger, maid and 

housekeeper). From an analysis of the theoretical framework we have generated a 

model for analysis and a questionnaire to collect primary data. The model covers 

professional skills and functions of these positions and the questionnaire was applied 

in three hotels in the neighborhood of Ipanema, Rio de Janeiro. Thus, with the cross-

examination of the theoretical basis, coupled to the data collected could study how the 

hosting industry provides quality services within a hotel project and what the 

challenges faced by it to make-up effectively. And from this study we were allowed to 

identify functions that are usually performed within the conciergerie and which are also 

present in the daily life of other professionals such as: the provision of information 

about the services of the means of accommodation, venues and sights city; the use of 

other languages in customer service; preconization the quality of service, cleanliness 

and organization; among others. Thus it was observed that there is great potential 

within the hosting industry to provide quality services, but their professional skills 

shown that they are not prepared to desirable level to equate the position of concierge. 

 

Keywords: Concièrge; receptionist; maid; housekeeper; bellboy; duties and functions; 

professional skills. 
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INTRODUÇÃO 

Na Idade Moderna (1453 até 1789), a hotelaria poderia ser resumida em 

lugares nos quais as pessoas associadas ao comércio se alojavam a fim de conseguir 

um pernoite para seguir suas viagens a cavalo, meio de transporte mais eficiente 

naquela época (CÂNDIDO, 2003). Nesse período, essas instalações tinham como 

objetivo, basicamente, oferecer aos viajantes refeições, vinhos, alimentação para os 

cavalos ou manutenção para as charretes. Contemporaneamente, oferecer um lugar 

para dormir e se alimentar, muitas vezes não é o bastante para que um hóspede 

retorne a um hotel. Segundo Castelli (1998, p. 52) “[...] hoje em dia, mais do que 

satisfazer desejos e necessidades dos clientes, é preciso encantá-los.” Para tanto, é 

necessário, pelo menos atender, e talvez exceder, às expectativas dos clientes. 

Atualmente, os hotéis só se destacam no mercado se conseguirem manter um 

determinado padrão de exigências e, principalmente, se mantiverem um 

relacionamento estável com seus clientes, fazendo com que haja uma diminuição da 

distância entre os empreendimentos e os hóspedes, buscam sempre saber o que os 

últimos procuram, ouvir suas necessidades, suas reclamações e seus desejos para 

que suas estadas sejam de sucesso. Visto que, de acordo com Castelli (1991), um 

empreendimento hoteleiro tem como finalidade voltar-se sempre aos desejos dos 

hóspedes, ou seja, as suas necessidades e não aos do proprietário para fornecer um 

bom serviço. 

Neste processo, o cargo de concièrge se destaca dentro de um meio de 

hospedagem. Esse cargo se encontra em contínua transformação e surgiu na Idade 

Média, tendo como responsabilidade na época a guarda das chaves dos aposentos 

internos dos castelos e os mapas das propriedades. Hoje é comum vê-lo em hotéis 

cinco estrelas, no lobby, com a função de acompanhar e executar todas as ações 

necessárias para fornecer um serviço personalizado e de qualidade, desde prover 

informações sobre os atrativos turísticos mais interessantes da cidade a enviar um 

buquê de rosas com um determinado cartão para outro país (DAVIES, 2010). Uma 

forma mais moderna e ousada que alguns empreendimentos criaram para 

desempenhar essas novas atribuições do concièrge, ligadas à execução de serviços 

diversos para facilitar e agregar valor à vida dos seus hóspedes e clientes é a versão 

digital por meio de tablets e celulares. No entanto, apesar desses aplicativos e 

programas atenderem a algumas necessidades e se autodenominarem “concierges”, 
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eles carecem do componente humano que queremos destacar nesse trabalho. 

Portanto, foi trabalhado a definição de Davies, que versa acerca do concièrge como 

um cargo na hotelaria que presta serviços personalizados aos hóspedes, conforme 

segue: 

O concierge tem como principal função proporcionar aos hóspedes, no 
lobby principal do Hotel, um serviço de categoria e personalizado, 
oferecendo produtos de cortesia e prestando informações (DAVIES, 
2001, p. 143). 

 

No entanto, em uma grande quantidade de hotéis não há a presença desse 

profissional, mas pudemos perceber que o hóspede nem sempre fica carente desses 

serviços personalizados, uma vez que suas funções eventualmente são exercidas por 

outros colaboradores dos setores operacionais de um empreendimento hoteleiro. 

Além disso, o cliente de qualquer empresa prestadora de serviços está cada vez mais 

exigente em relação a qualidade e variedade dos produtos que consome, pois se 

encontra muito mais crítico e informado atualmente (SWARBROOKE; HORNER, 

2002). No caso da hotelaria, atualizar-se a cada dia é um requisito do mercado.  

Portanto, temos a premissa de que alguns cargos ligados à hospedagem 

desempenham funções tradicionalmente atribuídas ao concièrge em hotéis que não 

dispõem desse profissional em seu quadro de funcionários.  

Logo, propomos como problema de pesquisa: quais os desafios enfrentados 

pelos setores operacionais hoteleiros para desempenharem as funções do cargo de 

concièrge quando esse é inexistente nos meios de hospedagem? 

Os resultados desse estudo poderão gerar informações importantes aos 

gestores de empreendimentos hoteleiros em diversos níveis. Primeiro, ao oferecer 

subsídios que visem desmistificar as responsabilidades do concièrge. Em seguida, 

problematizando de que forma outros funcionários de cargos correlatos poderão 

desempenhar algumas das funções do concièrge. Oferecerá, ainda, uma visão mais 

objetiva a respeito dos serviços oferecidos atualmente em hotéis de três estrelas no 

Rio de Janeiro. Por fim, esperamos que os resultados do estudo ainda possam ser 

úteis para melhorar a gestão e o desenvolvimento de empresas no tocante ao desenho 

das funções, na distribuição do s cargos ou na gestão de recursos humanos, como na 
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distribuição de remuneração adicional conforme as responsabilidades de cada 

colaborador. (O trecho estava realmente repetitivo - retirei) 

Já na área acadêmica, o resultado da pesquisa oferecerá um material de apoio 

na formação de novos profissionais e futuros estudantes que pretenderão usar desta 

mesma temática como foco para seus respectivos estudos. Posto que, muitas vezes 

o cargo de concièrge dentro de um hotel é geralmente explicitado dentro da literatura 

acadêmica de forma sucinta e com difícil acesso às referências teóricas, resultando 

em pouca informação para estudantes e pesquisadores das áreas de Hotelaria e 

Turismo. 

Logo, o estudo se torna interessante devido à complexidade deste cargo, visto 

que pode não ser encontrado em hotéis de menor categoria devido ao custo elevado 

como também em alguns hotéis de luxo, devido ao uso dos chamados “concièrges 

virtuais” (Ex.: Novotel Hoteis1, InterContinental2, Hilton3). Todavia, o concièrge pode 

ser encontrado em diversos empreendimentos, quando considerado por eles uma 

vantagem competitiva dentro do mercado. 

É importante lembrar aos hotéis que não possuem concierge que os 
hóspedes ainda desejam serviços como esse. Aqueles que puderem 
fornecer esse e outros tipos de serviços tem mais condições de 
conquistar a fidelidade dos hóspedes e de fazer mais negócios. 
(HAYES; NINEMEIER, 2005, p. 157). 

 

Nós temos como objetivo identificar e descrever quais são os desafios 

enfrentados pelos cargos de recepcionista, mensageiro, camareira e governanta 

para desempenharem as funções do cargo de concièrge. Os objetivos específicos 

são: 

 Revisar as funções desempenhadas pelo cargo de concièrge presentes na 

literatura; 

                                                           
1 Novotel Hoteis. Disponível em: <http://www.novotel.com/gb/family/partners/virtual-concierge.shtml> 
Acesso em: 14 maio 2015 
2 InterContinental. Disponível em <https://sensortower.com/ios/us/intercontinental-hotels-
group/app/concierge-insider-guides/403370724> Acesso em: 14 maio 2015 
³ Hilton. Disponível em: <http://conradhotels3.hilton.com/en/explore/exclusively/iphoneapp.html> Acesso em: 
14 maio 2015 
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 Coletar informações em campo que permitam identificar de que forma 

trabalhadores hoteleiros dos cargos de recepcionista, mensageiro, camareira e 

governanta desempenham funções predefinidas pela literatura como típicas do 

cargo de concièrge; 

 Analisar o referencial teórico com a pesquisa de campo a fim de identificar 

padrões, potencialidades e desafios para a hotelaria no tocante ao 

aproveitamento de outros funcionários para desempenharem as funções de 

concièrge. 

Portanto, o trabalho foi estruturado em seis capítulos com um pequeno histórico 

da hotelaria e as raízes da hospitalidade até o cenário que os empreendimentos se 

encontram hoje no mercado.  

Já no segundo capítulo encontra-se o referencial teórico. Nele há o estudo do 

cargo de concièrge de acordo com autores como Castelli (1998; 2003; 2006) Cândido 

(2002; 2003) e Oliveira (2012) a fim de desmistificar este profissional, suas funções e 

as reais necessidades de sua presença dentro de um hotel. Além disso, neste capítulo 

são apresentados os cargos dos setores operacionais (mensageiro, recepcionista, 

camareira e governanta), a fim de estudar suas funções e relacioná-las com as 

competências profissionais que são necessárias para desenvolvê-las, quando 

semelhantes ao realizador de sonhos. 

No capítulo três há a apresentação da pesquisa de campo executada e os 

dados coletados.  

No capítulo quatro são feitas as análises da relação das competências 

profissionais com as funções feitas pelo setor operacional, semelhantes ao concièrge. 

Além da análise dos dados coletados e sua relação com a teoria. 

Logo após, encontram-se as considerações finais, as referências bibliográficas 

utilizadas na elaboração da presente monografia e os apêndices.   

 

METODOLOGIA 

 O estudo realizado tem como base uma pesquisa descritiva, que de acordo 

com Gil (2001), é uma pesquisa caracterizada por uma coleta de dados padronizada 
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e pela demonstração de opiniões, atitudes e crenças de um grupo. A primeira etapa 

da pesquisa foi bibliográfica, como costuma acontecer nas pesquisas acadêmicas de 

acordo com Vergara (2009). 

Para complementar a pesquisa bibliográfica foi usado um recurso de 

observação feito por uma pesquisadora participante em um dos hotéis, na qualidade 

de estagiária na recepção. As observações foram anotadas em diários de campo, mas 

seguindo a metodologia proposta por Quivy e Campenhoudt (1998), essas 

observações foram utilizadas em uma primeira etapa, apenas para “explorar o campo” 

e compreender as lacunas do referencial bibliográfico. Em seguida, a partir dessa 

experiência foi elaborado um instrumento de coleta de dados aplicado posteriormente, 

um questionário. E, na análise dos dados obtidos com o instrumento, recorremos a 

essas observações somente como ilustrações.  

  A seguir, realizou-se uma correlação entre competências profissionais (atitude, 

conhecimento e habilidade), segundo a autora Gramigna (2002) e as funções de um 

concièrge, exercidas pelos demais cargos operacionais anteriormente ditos por 

autores como Cândido (2003), Davies (2001) e Castelli (2003). Essa correlação 

possibilitou a criação de um modelo (vide sub-cap. 2.5) que foi usado para elaborar o 

instrumento de coleta de dados primários (de campo) e para sua posterior análise.  

Foi utilizado um questionário misto (ver Apêndice E) como instrumento principal 

de coleta dos dados, os quais foram preenchidos pelos quatro cargos operacionais 

estudados. O instrumento de coleta comportou trinta questões diretas de resposta 

objetiva, além de outras com escala de gradação (escala tipo Likert) que apresenta 

intensidade ou frequência, e, ainda, outras perguntas abertas. 

O questionário foi aplicado em três hotéis da zona sul do Rio de Janeiro, no 

bairro de Ipanema. Todos eles se encontram na categoria três estrelas do Sistema 

Brasileiro de Classificação de Hospedagem (SBClass), ou seja, esses hotéis devem 

obedecer serviços obrigatórios como por exemplo: 

 Monitoramento das expectativas e impressões do hóspede em 
relação aos serviços ofertados, incluindo meios para pesquisar 
opiniões, reclamações e solucioná-las [...] 

 Programa de treinamento para empregado [...]  

 Serviço de lavanderia [...] 

 Serviço de facilidades de escritório virtual [...] 

 Área útil da UH, exceto banheiro, com 13 m² (mínimo 80%) [...] 

 Banheiro nas UH com 3 m² (mínimo 80% das UH) [...] 
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A opção por esse recorte foi por conveniência e principalmente porque a 

categoria três estrelas aparentemente seria a mais interessante por dificilmente 

possuir o cargo de concièrge mas, ao mesmo tempo, apresentar uma estrutura 

operacional mais completa do que, por exemplo, pousadas familiares, nas quais é 

comum que muitos cargos sejam acumulados pelo mesmo funcionário. 

O primeiro contato foi realizado pessoalmente, diretamente na recepção de 

quatro hotéis, pelos gerentes de recepção. Porém, somente em três obtivemos retorno 

e desse total foram preenchidos trinta questionários distribuídos pelos quatro cargos 

estudados. Esse instrumento de pesquisa teve como objetivo identificar de que forma 

trabalhadores hoteleiros dos cargos de recepcionista, mensageiro, camareira e 

governanta desempenham funções predefinidas pela literatura como típicas do cargo 

de concièrge a partir de suas competências profissionais. 

 A análise dos dados foi feita com base em estatística descritiva simples, com 

uso de porcentagens, cruzando com o modelo pré-elaborado a partir da pesquisa 

exploratória e da pesquisa bibliográfica. 
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM 

Entre o século XV e XVIII a hotelaria tinha como finalidade alojar comerciantes 

para descansarem e alimentar seus cavalos para seguir suas longas viagens. Anos 

depois, as hospedarias começaram a agregar os serviços de alimentos e bebidas aos 

seus serviços de hospedagem, ou seja, os viajantes não necessitavam mais carregar 

junto consigo seus suprimentos (CÂNDIDO, 2003). 

No final do século XVIII, com o advento da Revolução Industrial e o 

desenvolvimento capitalismo comercial foram criados novos meios de transportes, os 

quais facilitaram os viajantes a se locomoverem a maiores distâncias (MESQUITA, 

2006). A cidade de Nova York foi a percursora dos hotéis modernos, como o City 

Hotel, inaugurado em 1794 o hotel possuía 73 quartos e três refeições (CÂNDIDO, 

2003). 

Esse foi um marco importante na evolução da hospedagem porque o 
único propósito daquele estabelecimento era acomodar hóspedes. 
Todas as hospedarias e estalagens anteriores tinham sido primeiro 
moradias, que apenas posteriormente foram transformadas em locais 
destinados à hospedagem (ISMAIL, 2004).   

 

Na Idade Contemporânea, século XIX, a indústria hoteleira continuou 

fortalecendo-se como empreendimentos no mercado. Em 1847, Thomas Cook inventa 

o voucher e o deslocamento por si só passa a não ser a única preocupação de uma 

agência de viagens, mas também a hospedagem (CÂNDIDO, 2003). 

O desenvolvimento da hotelaria se deu pelo avanço das atividades turísticas. 

A evolução tecnológica e a melhorias dos meios de transporte permitiram que, ao 

longo das décadas, o homem viajasse de forma mais confortável, segura, rápida e 

mais distância. No começo do século XX foi observado em alguns hotéis essas 

evoluções, simplórias hoje, mas naquela época de acordo com Ismail (2004, p.25) de 

extrema valia, tais como: 

 Portas corta-fogo; 

 Interruptores de luz próximos da porta, de forma que os 
hóspedes pudessem adentrar um aposento já iluminado; 

 Banheiros privativos; 

 Buracos de fechadura localizados diretamente abaixo das 
maçanetas para facilitar o acesso; 

 Água corrente quente e fria em cada aposento; 

 Espelhos de corpo inteiro;  

 Jornais matutinos. 
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Hoje, o mercado hoteleiro é conceituado como a indústria de bens de serviço e 

a cada dia se torna necessária sua atualização, pois os hotéis só se destacam no 

mercado se conseguirem manter um determinado padrão de exigências e, 

principalmente, se mantiverem um relacionamento estável com seus clientes, já que 

oferecer um lugar para dormir e se alimentar, muitas vezes, não é o bastante para que 

um hóspede retorne a um hotel. Segundo Castelli (2000, p.52) “[...] hoje em dia, mais 

do que satisfazer desejos e necessidades dos clientes, é preciso encantá-los. Para 

tanto, é necessário, pelo menos atender, e talvez exceder, às expectativas dos 

clientes”. 

Além disso, com o passar do tempo, para poder atender melhor seus hóspedes, 

os meios de hospedagem começaram a segmentar seu mercado e se especializar no 

que é mais relevante aos seus clientes em potencial e o tipo de turismo que buscam. 

Logo, há hotéis especializados em receber hóspedes corporativos, hóspedes que 

buscam lazer, ecoturismo, entre outros. 

No Brasil, o ato de hospedar tem origem desde seu descobrimento. A priori, as 

hospedarias eram gerenciadas pelos portugueses e juntamente a elas, funcionavam 

algum tipo de comércio de pequeno porte como, por exemplo, uma mercearia 

(CÂNDIDO, 2003). Ao longo dos séculos e suas transformações, a hotelaria brasileira 

cresceu e se expandiu pelo país, destacando-se o Estado do Rio de Janeiro, onde 

uma de suas identidades é o hotel Copacabana Palace, inaugurado em 1923. Acerca 

desse hotel, fala-se em conforto, luxo e remete-se a boa qualidade de diferenciados 

serviços: 

Ponto de encontro lendário da alta sociedade carioca, ao longo de 
décadas, tem recebido reis e rainhas, estrelas de cinema, teatro, 
música e esportes, assim como políticos e grandes empresários, que 
nele puderam apreciar conforto, boa comida e espaço para diversão, 
tudo com suntuosidade e sofisticação (OLIVEIRA; SPENA, 2012, p. 
22). 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, o avião torna-se o meio de transporte mais 

utilizado por viajantes e um dos grandes fatores para desenvolvimento do turismo. Em 

1946, os jogos de azar são proibidos pelo General Eurico Gaspar Dutra e os 

tradicionais Hotéis-Cassinos são fechados, trazendo uma estagnação para a hotelaria 

brasileira. A partir dos anos 1960, há um reaquecimento da economia e a inserção de 
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incentivos fiscais feitos pela Embratur4 para o desenvolvimento de novos hotéis no 

país, fazendo com que o luxo seja usado tanto no marketing, quanto como motivo para 

o aumento da profissionalização dos meios de hospedagem (CONFEDERAÇÃO 

NACIONAL DO COMERCIO, 2005). 

Atualmente, o turismo e a hotelaria continuaram crescendo dentro do Brasil, 

principalmente, por sediar grandes eventos como a Copa do Mundo 2014, os Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos 2016, dentre outros. Hoje esse setor representa quase 10% 

do Produto Interno Bruto (PIB) do país, além de ter tido um investimento de 59,6 

bilhões de reais no ano de 2014 de acordo com o Ministério do Turismo5, ou seja, um 

mercado de total importância para o desenvolvimento do país e de sua história. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Embratur – Instituto Brasileiro de Turismo. Disponível em: 
<http://www.turismo.gov.br/turismo/o_ministerio/embratur/> Acesso em: 14 mai. 2015. 
5 Ministério do Turismo (MTur). Disponível em: <http://www.turismo.gov.br/turismo/home.html> Acesso 
em: 16 mai. 2015. 
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2 A LITERATURA ACERCA DO CARGO CONCIÈRGE E SUA RELAÇÃO 

COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIDADE 

A área de turismo vem ocupando cada vez mais espaço no mercado e no meio 

acadêmico. No Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, esse crescimento é 

justificado pela grande diversidade de pontos turísticos que a cidade oferece, além 

dos grandes eventos por ela sediados. Hoje, o crescimento na construção de grandes 

hotéis irá trazer o aumento da especialização da mão de obra, pois de acordo com 

Castelli (2000) os serviços na hotelaria se processam de maneira a atender às 

expectativas do hóspede em tempo hábil e com eficácia. Pois, este é objetivo do 

empreendimento hoteleiro, o retorno ao hotel, resultando em sua fidelização. 

Um dos serviços oferecidos pelos hotéis para que a satisfação do cliente seja 

atendida e seu diferencial mercadológico seja destacado é o serviço de concièrge6.  

O concierge ou porteiro social é a pessoa que está constantemente em 
contato com o hóspede desempenhando papel fundamental para que 
este tenha a melhor impressão sobre seus serviços. É ele a pessoa 
encarregada de dispensar total atenção aos hóspedes após seu check-
in e antes de seu check-out (CÂNDIDO, 2002, p. 730).  

 

 Porém, dependendo do empreendimento, tanto no fator categoria quanto no 

seguimento o qual ele pertence, o cargo de concièrge pode não estar contido no 

quadro de funcionários. No Brasil, de acordo com o sistema oficial vigente de 

classificação hoteleira7, apenas os meios de hospedagem da categoria 5 estrelas tem 

a obrigação de possuir esse profissional.  Acreditamos, no entanto que em alguns 

meios de hospedagem, mesmo que não exista esse cargo no quadro de funcionários, 

outros funcionários de setores correlatos desempenham algumas de suas funções 

para oferecer aos clientes do estabelecimento um serviço personalizado e de 

qualidade.  

 

                                                           
6 Esse profissional também pode ser observado na literatura como guest relations ou porteiro social. 

7 Sistema Brasileiro de Classificação dos Meios de Hospedagem (SBClass): Disponível em: 
<http://www.turismo.gov.br/turismo/programas_acoes/qualificacao_equipamentos/classificacao_hoteleira_2.
html> Acesso em: 03 mai. 2015 
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2.1  A CONCEITUAÇÃO DA QUALIDADE NO SETOR DE SERVIÇOS 

A qualidade é formada a partir da diferença existente entre a expectativa 

proposta pelo empreendimento e o produto/serviço verdadeiramente ofertado 

(COBRA, 2001). Segundo autores como Lovelock e Wright (2004), a qualidade é 

conceituada como avaliações feitas a longo prazo a respeito dos serviços oferecidos 

por uma empresa, ou seja, no caso da hotelaria, o hóspede avalia sua estadia de 

acordo com os serviços prestados pelo hotel, e este presta serviços a fim de resultar 

em uma nova estadia e possivelmente na fidelização do cliente, comumente chamado 

de habituè. 

 

 

 

Figura 1: Expressão do conceito de qualidade 1. 

Fonte: Cobra (2011). 

 

Porém, os autores Lovelock e Wright (2004) enfatizam que a avaliação de um 

empreendimento quanto sua qualidade não se baseia somente na experiência que o 

cliente tem com o serviço, mas também são levadas em consideração o marketing da 

empresa e o feedback feito por quem já utilizou seus serviços.  

 

 

 

 

 

Figura 2: Expressão do conceito de qualidade 2. 

Fonte: Lovelock e Wright (2004). 

 

As constantes transformações que os setores hoteleiros vêm sofrendo para 

alcançarem as expectativas de seus clientes, têm aumentado cada vez mais a 

concorrência entre eles, com o objetivo de se destacarem no meio econômico. Este 

processo faz com que muitas empresas busquem vantagens competitivas por meio 

da formulação de estratégias (BENI, 2006) que, de acordo com Kotler (2000) podem 

QUALIDADE = EXPECTATIVA - PRODUTO 

QUALIDADE = EXPERIÊNCIA + 

MARKETING + FEEDBACK 
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ser baseadas em fatores como: serviços, preços, qualidade, atributos, público–alvo e 

concorrência. 

Toda empresa luta para a sua sobrevivência. Para tanto ela precisa ser 
competitiva, porém a competitividade está fundamentada na produtividade 
que por sua vez, resulta na relação qualidade e custos. (CASTELLI, 2010, p. 
35).  

 

Para a organização de um hotel é necessário saber se os serviços oferecidos 

serão benéficos ao empreendimento. Um serviço que pode ser visto como uma 

possível vantagem competitiva para um empreendimento hoteleiro é o serviço de 

concièrge. A presença do concièrge em um hotel apresenta um indicador de 

diferencial de boa qualidade, como podemos perceber, por exemplo, pelas exigências 

do Sistema Brasileiro de Classificação (SBClass). Para que um hotel tenha 

classificação máxima (cinco estrelas) por este sistema, por exemplo, é exigido como 

requisito mandatório a presença do guest-relations/concièrge.  

Segundo Campos (1992 apud OLETO, 2006, p. 59), “um produto ou serviço de 

qualidade é aquele que atende perfeitamente, de forma confiável, acessível, segura e 

no tempo certo às necessidades do cliente”, ou seja, essa definição de qualidade 

serve desde os meios de hospedagem classificados pela SBClass com estrelas até 

hostel, por exemplo. Todos devem prover o melhor atendimento para seus hóspedes, 

pois eles avaliam a qualidade do serviço ofertado. 

Além disso, autores como Parasuraman; Zeithalm; Berry (1988 apud BUOSI, 

2012) possuem a mesma linha de raciocínio e propõem dez categorias, chamadas de 

determinantes de qualidade de serviço, para auxiliarem as pessoas na avaliação da 

qualidade de serviços (Quadro 1). 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 DETERMINANTE DE QUALIDADE DE SERVIÇOS 

Determinantes da 

Qualidade de Serviço 
Significado 

Confiabilidade Consistência de desempenho e segurança. 

Responsabilidade Disposição dos empregados em prover o serviço. 

Competência Habilidades necessárias e conhecimento para 

desempenhar o serviço. 

Acessibilidade Aproximação e facilidade de contato. 

Cortesia Educação, respeito, consideração e cordialidade no 

contato pessoal. 

Comunicação Manter os clientes informados de acordo com uma 

linguagem que possa ser compreendida por eles. 

Credibilidade Lealdade, fidedignidade e honestidade. 

Segurança Liberdade de riscos, perigos ou dúvidas. 

Conhecimento dos 

Consumidores 

Esforço para entender as necessidades dos 

consumidores. 

Tangíveis Evidência física do serviço. 

 
Quadro 1: Determinante de Qualidade de Serviços.  

Fonte: Parasuraman; Zeithalm; Berry (1985 apud  BUOSI, 2012, s/p) (Adaptado). 

 

Já autores como Johnston e Clark (2002), reforçam o conceito de qualidade de 

serviço ao dizer que os serviços são realizados por dois “setores”, o front-office e o 

back-office. Nestes “setores” ocorrem a interação entre os departamentos de uma 

organização e seus clientes, podendo ser por contato pessoal ou não, constante ou 

não. E, quando há de fato a interação, o autor Albrecht (1998) a define como “hora da 

verdade”, ou seja, qualquer momento no qual o cliente, no caso dos meios de 

hospedagem - o hóspede -  entra em contato com qualquer aspecto da organização e 

obtém uma impressão de qualidade. 
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2.2 QUALIDADE DE SERVIÇOS NOS MEIOS DE HOSPEDAGEM 

A qualidade prestada no atendimento a um cliente está diretamente ligada a 

imagem da organização. O consumidor de hoje está cada vez mais informado a 

respeito dos serviços que consome, por isso tem se tornado mais exigente 

(SWABROOKE; HORNER, 2002) e fazendo com que as empresas a investirem em 

atualizações tanto no sentido estrutural quanto em seus funcionários.  

Os funcionários da chamada linha de frente dos hotéis, ou seja, os 
funcionários que lidam e tem contato direto com os hóspedes, devem ter uma 
postura ética e apresentar qualidade nos seus serviços. O bom atendimento 
cativa qualquer cliente e os motiva a voltar. A avaliação do cliente não está 
apenas na infra-estrutura de um local, mas sim na soma de tudo que ele pode 
ver e receber de melhor (CASTELLI, 2007, p. 69). 

 

O autor enfatiza a importância do fator humano e suas características, visto que 

por meio da interação deste com os clientes é possível fornecer um serviço de 

qualidade. Além disso, é importante ressaltar que a melhor maneira para obtê-lo é por 

meio de treinamentos e técnicas de aperfeiçoamento feitos para capacitar os 

funcionários, pois por meio deles são possíveis a constante inovação de uma 

organização e a satisfação tanto dos clientes, quanto dos funcionários. 

Segundo Araújo (2003), no sistema de qualidade de serviço deve-se destacar 

o envolvimento de todos os funcionários, isto é, o trabalho em equipe. Ademais, o 

comprometimento da gerência, tratando-se do setor turístico, tem demasiada 

importância, já que o desempenho dos funcionários é a parte integrante do produto 

oferecido, ou seja, a atitude da gerência de uma organização sobre seus contratantes 

deve ser de estimulação ao cumprimento das metas objetivadas por ela, pois 

resultarão na contribuição de melhores serviços. 

Os colaboradores da empresa precisam gostar daquilo que fazem e acima de 
tudo sentirem-se motivados. Precisam também ser reconhecidos pelo seu 
trabalho, serem ouvidos com atenção, terem o direito de expor suas idéias, 
propor melhorias, enfim participar ativamente do crescimento da empresa. Os 
funcionários devem estar envolvidos em todo processo da empresa, e 
conhecê-la num todo. Comprometimento e dedicação por parte dos 
funcionários apenas acontece quando existe o mesmo comprometimento e 
dedicação da parte de suas chefias. A alta gerência deve conhecer as 
realidades do mercado (ARAÚJO, 2003, p.49). 

 

Um dos setores do meio hoteleiro que deve conhecer bem os outros 

departamentos e serviços é o setor de recepção. De acordo com Cândido (2002), 
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neste setor os funcionários estão em constante interação com o restante do hotel para 

executarem seu trabalho, pois a maioria das solicitações, dos elogios ou das 

reclamações feitas pelos hóspedes sobre a qualidade do que é oferecido são 

transmitidas para ele, primeiramente. 

Para Castelli (1998), é essencial em um empreendimento manter seus 

funcionários informados e bem treinados, pois eles são os responsáveis em superar 

as necessidades dos hóspedes para encantá-los. Porém, Gueiros e Oliveira (2004) 

vão além, dizendo que o grande diferencial competitivo das empresas hoje, supera o 

bom atendimento, ou seja, é preciso considerar os talentos envolvidos, isto é, o 

desenvolvimento das competências de cada funcionário. 

Conforme Saupe (2006), a competência profissional está inteiramente ligada à 

ação, isto é, ela tem como base a prática de conhecimentos de acordo com o 

desenvolvimento das funções exercidas levando em consideração o lugar que o 

funcionário as desempenha. Já autores como Zarifian (2001 apud PAIVA; SANTOS; 

LACERDA, 2014) complementam destacando o conceito de competência como a 

capacidade do indivíduo em assumir determinadas ações além daquelas pré-

determinadas, ter capacidade de entender e dominar novas situações que possam ser 

possíveis de ocorrer no local de trabalho, ser responsável e ter o reconhecimento de 

terceiros. 

 Logo, entendemos que a competência profissional é mais do que o 

conhecimento que um indivíduo leva consigo, ou seja, segundo Gramigna (2002) é o 

somatório do conhecimento, das habilidades e de suas ações. Em outras palavras, 

em determinadas situações, o funcionário de uma organização pode presenciar uma 

situação na qual deverá exercer funções as quais se sobressaem das pré-

estabelecidas por seus superiores e é a partir desse conceito, que a análise do estudo 

foi baseada. 
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Figura 3: Árvore da Competência. 

       Fonte: Gramigna (2002 apud MÂISIH, 2005, p. 32) (Adaptado). 

 

A figura 3 demonstra a metáfora feita pela autora Gramigna (2002), a qual faz 

uso de uma árvore para ilustrar as competências profissionais e especificar os 

indicadores de uma determinada competência por meio dela. Assim, segundo Mâsih 

(2005) a árvore é dividida em três itens: 

a) A copa da árvore está relacionada às habilidades: como exercer o talento, 

capacidade e técnica, o dia a dia resolvendo problemas e obtendo resultados 

positivos; é a demonstração do saber.  

b) O tronco e galhos da árvore estão relacionados ao conhecimento: é o conjunto 

de informações que a pessoa armazena ao longo da vida e utiliza quando 

necessário. 

c) A raiz da árvore está relacionada às atitudes: ou seja, o conjunto de valores, 

crenças e princípios, os quais são formados ao longo da vida. Estão 

relacionados com o “querer ser e o querer agir” e implicam no grau de 

envolvimento e comprometimento com o trabalho. 

A copa da árvore está ligada, ainda segundo a Gramigna (2002) como o uso 

das habilidades de forma adequada, ou seja, as informações que um indivíduo 

acumula ao longo do tempo devem ser demonstradas em suas ações, pois de nada 

adianta um grande conjunto de informações se não forem uteis para ajudar a 

organização em que trabalha. Já o tronco e os galhos, são referenciados ao 

C 

O 

M 

P 

E 

T 

Ê 

N 

C 

I 

A 

Habilidades 

 

Conhecimentos 

 

Atitudes 

     Saber como fazer 

 

Saber o que e o porquê 

 

Querer fazer 



26 
 

conhecimento de procedimentos, conceitos, fatos e informações necessários para o 

desenvolvimento das próprias competências. 

As raízes da árvore são destacadas pela importância da aquisição das atitudes, 

o que pode ser interpretado como a sustentação ou a forma de nutrição para o 

desenvolvimento das demais competências, diferentemente de outros autores, que 

fazem sua teoria baseada na hierarquização dos conceitos. 

 

2.3 A CARACTERIZAÇÃO DOS CARGOS E FUNÇÕES 

Na Hotelaria, cada função dentro da hospedagem normalmente é pensada 

minuciosamente para que haja uma sintonia entre o cliente e o funcionário, todavia 

entre funcionários também, já que a interligação entre setores é de extrema 

importância para que o fluxo do hóspede seja feito da melhor maneira possível, ou 

seja, um fluxo que resulte em um serviço de qualidade. Além disso, é importante 

ressaltar que, segundo Ribeiro (2011), o cargo que um funcionário ocupa dentro de 

uma organização se refere a posição hierárquica a qual ele está inserido, já a função, 

equivale ao tipo de trabalho que ele deve executar, ou seja, às atividades e 

responsabilidades atribuídas a cada cargo. Nas palavras de Castelli (2003), esse 

conceito pode ser definido da seguinte forma: 

No sistema hoteleiro cada uma das suas partes desempenha funções 
específicas, ou seja, cada um de seus departamentos se inter-relacionam. 
Além disso, os hotéis também se inter-relacionam com outras empresas e 
afins, como agências de viagem, transportadoras, entre outras (CASTELLI, 
2003, p.157). 

 

 Para que muitas vezes um hoteleiro exerça suas funções é necessário não 

somente manter uma boa relação com seus colegas de trabalho, mas também por 

diversas vezes com agências de viagem, casas de câmbio, entre outros. Na busca 

pela eficiência alguns cargos podem ter dificuldades em atender as necessidades e 

os desejos dos hóspedes por estarem fora do alcance do profissional. Por isso, há a 

necessidade de interação entre cargos, com os demais meios de hospedagens e as 

diferentes empresas locais, para que exista a cooperação e o somatório de esforços 

em prol da realização de experiências. O concièrge, para desempenhar suas funções, 

está em forte interação com outros setores do hotel e também com outras 

organizações do trade turístico.  
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 Porém, em certos casos, para superar as expectativas dos hóspedes é 

necessário que os cargos executem funções que podem sobrepor a outros cargos. 

Esta situação pode ser presenciada devido a vários fatores como: demanda, custos 

empregatícios ou até mesmo necessidade, em virtude de um episódio específico 

vivido na empresa.  

 Logo, foi decidido abordar quatro cargos presentes nos meios de hospedagem, 

os quais são responsáveis diretamente ou indiretamente pela qualidade da estadia do 

hóspede, assim como o cargo de concièrge é relacionado na hotelaria como 

responsável em prestar serviços personalizados e com sinônimo de qualidade. Além 

disso, abordaremos quais são as funções desses cargos operacionais, para que seja 

estudado qual o tipo de competência profissional, de acordo com Gramigna (2002), 

cada um deles possui, dessa forma, poderemos saber que atividades eles exercem 

para suprir a ausência do realizador de sonhos em um empreendimento hoteleiro. 

 

2.4 SETORES E CARGOS ANALISADOS 

 O estudo tange o setor de recepção/portaria social, que conforme Cândido 

(2002) é o lugar onde se determina se uma estadia irá ser de sucesso ou não, ou seja, 

é por meio do serviço realizado nela que o hóspede manifesta seu interesse em querer 

retornar ou não ao empreendimento hoteleiro. 

A recepção é responsável pela primeira impressão que o hóspede tem 
do hotel, pois é a porta de entrada, de convivência e de saída do hotel 
(CASTELLI, 2000, p. 45). 

 

A recepção normalmente se encontra no hall do hotel. Este ambiente deve 

transmitir conforto ao hóspede e uma atmosfera harmoniosa, ampla e agradável 

(RIBEIRO, 2011). O setor “[...] é o mais visitado pelo hóspede e onde se concentra 

um fluxo maior de pessoas em circulação” (CANDIDO, 2002, p. 59). Logo, os 

recepcionistas e mensageiros serão os cargos estudados dentro desse setor, já que 

estão presentes na maior parte da hospedagem do cliente e, por muitas vezes, serem 

os cargos mais procurados para auxiliá-lo em caso de necessidade.  

É na recepção que o hóspede é recepcionado formando sua primeira 
opinião sobre o hotel, e concepção final de uma hospedagem na hora 
do check-out. É o local onde ele invariavelmente se direciona para 
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solicitar informações, fazer reclamações eventuais, elogios e para 
pagar sua conta na saída do hotel (CÂNDIDO, 2002, p.53).  

 

 Além desse setor, temos também como foco de estudo o setor de governança. 

Ele tem sua origem na França, no final da Idade Moderna, nas grandes mansões dos 

nobres da época. Nelas, a governanta era responsável pela supervisão dos demais 

funcionários, limpeza e organização da casa (VIDAL; SIMONETTI, 2010). As 

responsabilidades da governança mudaram constantemente ao longo dos anos e 

junto a elas, os cargos que trabalham nesse setor.  

 Atualmente, de acordo com Castelli (2006, p. 224) a “[...] governança é o 

departamento que se ocupa basicamente com a arrumação dos apartamentos, a 

lavanderia e a rouparia e a limpeza geral”. Porém, segundo Oliveira e Spena (2012) 

este setor tem funções que vão além de limpar e organizar cômodos, mas também de 

gerenciar pessoas, planejar e controlar um sistema operacional, ou seja, é um dos 

setores de maior importância do meio hoteleiro, pois ele é responsável por exceder as 

expectativas dos hóspedes ao entrar no quarto e conferir o status que se encontra o 

produto oferecido, visto que muitas vezes “a governança é uma atividade que só é 

percebida quando ocorrem falhas” (VIDAL; SIMONETTI, 2010, p. 121).  

 Dentro desse setor caracterizamos dois dos cargos de maior destaque: a 

governanta e a camareira. Estas duas profissionais têm como objetivo manter em alto 

padrão o produto oferecido pelo meio de hospedagem, o quarto, assim como o 

concièrge em relação aos serviços e atendimentos prestados aos hóspedes.  

 

2.4.1 O (a) Concièrge 

 A palavra concièrge tem sua origem do latim conserves, que significa 

companheiro de escravo. Porém, a palavra é francesa e tem como significado 

guardião das chaves de acordo com a Associação Chaves de Ouro8. Existente desde 

a Idade Média, o facilitador de sonhos como também é chamado hoje, era o 

responsável também pelos mapas das cidades, segundo a Les Clefs D’or9.  

                                                           
8 Associação Chaves de Ouro. Disponível em: < http://www.chavesdeouro.org/> Acesso em: 05 maio 
2015. 
9 Les Clefs D’or. Disponível em: < http://www.lesclefsdor.com.br/> Acesso em: 05 maio  2015. 
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 Além disso, Pierre Quentin, junto com mais 10 concièrges em 1929, fundam a 

primeira Associação de Concierges na França. Hoje, a Organização possui mais de 

três mil membros e todos carregam em suas lapelas o símbolo das duas chaves de 

ouro. A Associação tem como propósito promover a parceria entre os membros, a fim 

de fornecer a melhor maneira de atendimento aos turistas por meio do 

desenvolvimento de uma fraternidade dentro dos meios de hospedagem (MILLS; 

RUDD; FLANEGIN, 2009). 

 Atualmente, concièrge está relacionado a um cargo responsável por propiciar 

um serviço de qualidade e personalizado, com o objetivo de melhor atender o cliente 

em um empreendimento (DAVIES, 2001). Porém, até 1936, os concièrges não eram 

funcionários pertencentes a hotéis, e sim free-lances que trabalhavam em meios de 

hospedagem na intenção de propor facilities (MILLS; RUDD; FLANEGIN, 2009). Esse 

profissional fica normalmente localizado na portaria social, junto à recepção, e tem 

como finalidade prover uma atenção maior para os hóspedes durante sua estada 

(CÂNDIDO, 2003).  

 O atendimento, de acordo com Cândido (2002), é feito diretamente ao hóspede 

e este cargo deve ter certas qualificações para exercê-lo, como: possuir mais de um 

idioma, ser dinâmico, ter conhecimento geral sobre os serviços que o hotel possui, 

pontos turísticos da cidade, entre outras. Porém, o autor destaca a importância da 

simpatia, pois o concièrge é um cargo que lida com os hóspedes desde o check-in ao 

check-out.  

 Segundo Hayes e Ninemeier (2005, p. 136) o cargo de concièrge é conceituado 

como: 

Funcionários de um hotel com pensão completa responsável pelo 
fornecimento de informações detalhadas aos hóspedes a respeito das 
atrações locais e das opções de alimentação, assim como pelo 
atendimento às necessidades desses hóspedes. 

 

Já Davies (2001, p. 143), salienta que este profissional habitualmente é 

responsável por atividades como: 

a) Proporcionar Serviços de Qualidade e trabalho de equipe, satisfazendo 
ou ultrapassando as expectativas dos hóspedes e dos funcionários. 

 Demonstrar trabalho em equipe, cooperando com seus colegas e 
ajudando-os quando for necessário. 

 Lidar eficientemente com todos os problemas. 
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 Proporcionar aos hóspedes um serviço acima dos padrões, fazendo o 
que for possível e razoável para satisfazer ou ultrapassar as expectativas 
dos mesmos. 

 Comunicar-se eficientemente com colegas, hóspedes e supervisores. 

 Atingir os Padrões de Serviço de Qualidade. 

 Realizar outras tarefas para garantir Serviço de Qualidade e trabalho de 
equipe. 

b) Dar boas-vindas pessoalmente ou por telefone aos hóspedes de 
associações ligadas ao hotel. 

 Informar os hóspedes sobre os serviços disponíveis e ajudar a obtê-los. 
c) Maximizar a satisfação dos hóspedes e a utilização de recursos do Hotel, 

promovendo seus restaurantes e demais serviços. 

 Estar a par do funcionamento do Hotel, de seus recursos internos e das 
informações sobre o bairro responder aos hóspedes quando solicitado. 

 Manter um suprimento de folhetos do hotel, menus de restaurantes e 
demais serviços. 

 Fornecer informações sobre estabelecimentos locais, tours, eventos 
esportivos e outras atrações. 

 Fazer um acompanhamento de todas as demandas e observações dos 
hóspedes. 

 Manter diariamente um log book de comunicação. 
d) Garantir a quantidade adequada de suprimentos, supervisionando o 

estoque e fazendo novos pedidos quando necessário. 

e) Garantir o controle de qualidade das acomodações para grupos VIP’s, 
inspecionando pessoalmente os serviços. 

 

Autores como Cândido (2003, p. 91) retratam em sua literatura que o cargo 

presente no front-office pode exercer funções como: 

 Auxiliar os recepcionistas e auxiliares de recepção no atendimento aos 
hóspedes; 

 Prestar informações e auxiliar os hóspedes sempre que necessário; 

 Supervisionar o trabalho dos mensageiros, capitães-porteiros e 
manobristas; 

 Operar o sistema de atendimento ao cofre para o hóspede (para os 
hotéis que adotam o sistema de cofre fora da UH) – cofre coletivo na 
portaria social; 

 Auxiliar o recepcionista de hotel ao atendimento especial a hospedes 
VIP’s; 

 Controlar chaves dos apartamentos ocupados quando o hóspede não 
está no hotel; 

 Receber e distribuir a correspondência destinada ao hospede; 

 Providenciar a entrega dos recados e mensagens destinadas aos 
hóspedes; 

 Prestar informações a hóspedes estrangeiro em inglês ou em outro 
idioma que dominar; 

 Receber, documentar e providenciar a entrega de pacotes e compras 
entregues no hotel destinadas aos hóspedes; 

 Assessorar os hóspedes na compra de souvenirs, lembranças, jornais, 
revistas, cartões-postais, etc.; 

 Prestar informações aos hóspedes sobre restaurantes típicos, shows, 
espetáculos esportivos e outros eventos da cidade; 

 Contratar taxi ou outro tipo de transporte para os hóspedes; 

 Providenciar a marcação de passagens aéreas, informações sobre 
horários de voos, etc.; 
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 Prestar informações sobre roteiros, destinos, meios de transporte e 
facilidades para deslocamentos nos pontos turísticos da cidade. 

Já autores como Oliveira e Spena (2012, p. 72-73) relatam as funções 

seguintes como as exercidas pelo cargo de concièrge: 

 Fazer reservas em restaurantes; 

 Confirmar reservas de voos; 

 Obter ingressos para consertos e eventos; 

 Comprar presentes ou algo específico; 

 Contratar um serviço de bufê; 

 Providenciar serviços de cuidados para animais de estimação, de 
retoques em automóveis, de babá; 

 Comprar mantimentos; 

 Ir ao banco; 

 Agendar atendimento médico; 

 Providenciar um tratamento de beleza; 

 Providenciar um interprete, secretaria ou tradutor; 

 Alugar um helicóptero; 

 Agendar passeios turísticos; 

 Conseguir no meio da madrugada uma gravata para hóspede 
esquecido que terá uma reunião logo cedo no dia seguinte; 

 Ler o livro de registro de ocorrência no início do seu turno; 

 Registrar novas ocorrências no livro de ocorrências, bem como as 
soluções dadas; 

 Checar diariamente seu material de trabalho, fazendo a reposição 
necessária em caso de falta de algum item; 

 Manter seu local limpo e organizado; 

 Conhecer bem os apartamentos do hotel, o que é oferecido, 
características específicas das unidades; 

 Conhecer bem as outras dependências do hotel, para que possa 
indicar aos hospedes corretamente todas as instalações; 

 Conhecer bem as redondezas do hotel, sendo capaz de indicar onde 
há bancos, farmácias, correios, casas de câmbio, lazer, restaurantes 
ETC.; 

 Direcionar tarefas aos mensageiros; 

 Inteirar-se de todas as entradas e saídas previstas no seu dia de 
trabalho no início de seu turno; 

 Auxiliar a recepção durante o tempo ocioso; 

 Garantir que os procedimentos burocráticos determinados pela 
administração do hotel sejam seguidos e executados corretamente; 

 Atender as solicitações dos hospedes, tais como: reservas em 
restaurantes, agendamento de passeios, serviço de babá ETC.; 

 Reportar ao gerente ou supervisor de recepção todas as ocorrências; 

 Estar familiarizado com os procedimentos de segurança em casos de 
incêndio, mortes, assaltos ETC.; 

 Manter sua aparência dentro dos padrões; 

 Ser cordial, manter a postura;  

 Trabalhar em equipe. 

A Associação Chaves de Ouro de Portugal acrescenta que o concièrge existe 

para se preocupar com os detalhes do que deve ser feito, para que o hóspede possa 

somente fazer o que realmente deseja. Ademais, a Associação diz que o concièrge 

pode também ser responsável por efetuar solicitações como: 
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 Ceder artigos de higiene ou outros itens pessoais que um viajante deixou 
em casa; 

 Guardar a bagagem antes do "check-in" ou depois do "check-out"; 

 Ajudar a planejar uma reunião corporativa, festa ou casamento no hotel; 

 Receber ou organizar o envio de correspondência e volumes; 

 Providenciar um intérprete para auxiliar um hóspede estrangeiro. 

Segundo a Associação Brasileira de Concierges, o facilitador de sonhos 

fornecerá “qualquer coisa humanamente possível para atingir a satisfação de seus 

hóspedes ou clientes, assim como os diretores e associados do hotel em que 

trabalha”, desde que seja dentro da legalidade e da ética (OLIVEIRA; SPENA, 2012). 

 Portanto, a partir do conceito de concièrge defendido pelos autores (HAYES; 

NINEMEIER, 2005; DAVIES, 2001; OLIVEIRA; SPENA, 2012; CÂNDIDO, 2003), 

podemos observar que este cargo está presente diariamente na estadia do hóspede, 

tanto no seu check-in, pois entre suas demasiadas funções, uma delas é auxiliar a 

recepção; quanto no seu cheque-out. Este profissional deve ter conhecimentos sobre 

os diversos setores do meio de hospedagem, pois sua finalidade em um hotel é 

proporcionar um alto padrão de qualidade, que atenda da melhor maneira possível 

seus clientes.  

 Além disso, os mesmos autores mencionam funções que podem ser 

relacionadas com os demais cargos operacionais de um hotel. A Associação Chaves 

de Ouro (2011, s/p) pode também ser um exemplo, pois apresentam funções sobre o 

concièrge que se relacionam diretamente com os cargos de camareira e de 

mensageiros, tais como:  

 Ceder artigos de higiene ou outros itens pessoais que um viajante 
deixou em casa. 

 Guardar a bagagem antes do "check-in" ou depois do "check-out". 

 

 Já autores com Oliveira e Spena (2012), são os únicos que apresentam a 

importância em ter conhecimentos sobre procedimentos de segurança em casos de 

emergência pelo cargo. Assim, este estudo demonstra diferentes pontos de vista 

sobre as funções do concièrge e a partir dele temos como objetivo demonstrar a 

existência de outros realizadores de sonhos dentro de um meio de hospedagem. 
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2.4.2 O (a) Recepcionista 

  O cargo de recepcionista, segundo autores como Cândido, Vieira (2002), 

Oliveira e Spena (2012) exerce funções como: 

a) Recepcionar os hóspedes para a efetuação do check-in, seguindo o 

preenchimento da documentação requerida pelo estabelecimento, a Ficha de 

Registro Nacional de Hóspedes (FRNH), conferir os documentos de 

identificação e entregar as chaves; 

b) Manter sempre atualizado o log book, registrando diariamente qualquer 

inconformidade ou ocorrência no seu setor ou no âmbito geral do hotel, além 

de informar as soluções dadas fazendo com que a gerência e os diferentes 

turnos estejam sempre cientes dos acontecimentos; 

c) Ter contato frequente com a Governanta/Camareira sobre a utilização das UHs, 

a limpeza e disposição de camas, ou seja, conferir os quartos, além de 

possíveis eventos; 

d) Fazer reservas, walk-in; 

e) Ouvir com atenção às reclamações e fornecer sempre possíveis soluções; 

f) Realizar mudanças de apartamento quando requerido e possível; 

g) Fornecer informações sobre restaurantes, eventos e lojas ao redor do hotel; 

h) Ter conhecimento sobre os apartamentos do hotel para melhor atender ao 

hóspede; 

i) Ter conhecimento operacional dos demais setores; 

j) Sugerir passeios e apresentar os serviços que o meio hoteleiro oferece; 

k) Encaminhar recados, correspondências e mensagens quando requeridos pelos 

hóspedes e para eles; 

l) Efetuar check-out, antecedido pela contabilização de débitos ou correções de 

tarifas relacionadas a serviços e diárias no sistema. 

 De acordo com Hayes; Ninemeier (2005), o front-office é responsável pelas 

seguintes funções: 
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 Figura 4: Funções da recepção. 

Fonte: Haynes (2005) (Adaptado). 

As funções acima, demonstram as atividades normalmente feitas por um 

recepcionista no seu dia a dia. Porém, é válido ratificar que o profissional que trabalha 

neste setor, dependendo do porte que o empreendimento hoteleiro possui ou sua 

categoria, pode acumular funções fazendo mais do que o processo de chegada e 

saída do hóspede, mas sim os serviços competentes ao cargo de concièrge 

(OLIVEIRA; SPENA, 2012). Assim, podemos observar certas funções destacadas 

pelos autores, as quais se relacionam diretamente com o realizador de sonhos, tais 

como: 

a) Sugerir passeios e apresentar os serviços que o meio hoteleiro oferece; 

b) Ter conhecimento sobre os apartamentos do hotel para melhor atender ao 

hóspede; 

c) Fornecer informações sobre restaurantes, eventos e lojas ao redor do hotel; 

d) Encaminhar recados, correspondências e mensagens quando requeridos pelos 

hóspedes e para eles; 

e) Manter sempre atualizado o log book, registando diariamente qualquer 

inconformidade ou ocorrência no seu setor ou no âmbito geral do hotel, além 

de informar as soluções dadas fazendo com que a gerência e os diferentes 

turnos estejam sempre cientes dos acontecimentos. 
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2.4.3 O Mensageiro 

 O mensageiro é um dos cargos que tem mais contato com o hóspede em sua 

estadia junto ao concièrge. Este cargo também conhecido como bellboy, lobby boy ou 

boton, costuma ser preenchido por homens jovens, que querem ascensão na carreira 

dentro de um meio de hospedagem (CANDIDO, 2002). Ele é responsável pela 

segurança das bagagens dos clientes, principalmente no caso dos quartos não 

estarem prontos para a efetuação do check-in. O mensageiro deve estar sempre 

atento e ser muito organizado para controlar, por meio de recibos, o sistema de guarda 

de malas (OLIVEIRA; SPENA, 2012). 

 De acordo com Castelli (2006), este cargo deve auxiliar o hóspede a chegar em 

seu quarto, ligar as luzes e explicar os procedimentos para ligar os equipamentos 

eletrônicos. Mas, segundo Cândido (2002), Oliveira e Spena (2012) esse cargo possui 

outras responsabilidades como: 

a) Recepcionar o hóspede desde sua entrada, mostrando o caminho a seguir para 

a efetivação do check-in na recepção; 

b) Auxiliar as camareiras quando um hóspede solicita junto a recepção, mudança 

de apartamento; 

c) Organizar o material de leitura e informativos destinados aos hóspedes nas 

áreas comuns do hotel; 

d) Entregar mensagens, recados e documentos para os diferentes departamentos 

do hotel e hóspedes; 

e) Informar sobre os serviços que o meio hoteleiro oferece; 

f) Ajudar hóspedes com suas bagagens na hora de fazerem seu check-out e 

muitas vezes o acompanhando até o seu veículo ou meio de transporte; 

g) Quando o mensageiro executa a tarefa de manobrista, este é responsável pela 

integridade do carro quando levado e retirado da garagem; 

h) Prestar auxílio e informações ao hóspede quando solicitado; 

i) Informar-se diariamente o número de entradas e saídas; 

j) Ser cordial e solícito. 

 Esse profissional pode muitas vezes ser o responsável pela qualidade da 

estadia de um cliente, porque ele é o primeiro a ter contato com o hóspede na chegada 
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ao meio de hospedagem, ou seja, boa apresentação, cortesia e cordialidade podem 

ser os primeiros passos para um serviço de hospedagem satisfatório. 

De acordo com alguns autores (HAYES; NINEMEIER, 2005; DAVIES, 2001; 

OLIVEIRA; SPENA, 2012; CÂNDIDO, 2003), este cargo possui grandes 

responsabilidades dentro do empreendimento e podemos observar que algumas delas 

são relacionadas ao cargo de concièrge, tais como: 

a) Informar sobre os serviços que o meio hoteleiro oferece;  

b) Ajudar os hóspedes com suas bagagens na hora de fazerem seu check-out; 

c) Prestar auxílio e informações ao hóspede quando solicitado; 

d) Entregar mensagens, recados e documentos para os diferentes departamentos 

do hotel e hóspedes; 

e) Ser cordial e solícito. 

 

 

2.4.4 A (o) Governanta (e) 

 O cargo de governanta tem como característica a chefia do departamento 

responsável pela organização e limpeza do hotel. Além disso, esta profissional para 

exercer suas atribuições de comando e controle com eficiência conforme Castelli 

(2003), deve encorajar o trabalho em equipe, ser confiante, pontual, dinâmica e 

conhecer a maneira de trabalhar de cada funcionário do seu setor. 

Segundo Cândido; Vieira (2003), Oliveira; Spena (2012) e Castelli (2003) a 

governanta tem funções como: 

a) Participar junto ao departamento pessoal no recrutamento de novos 

funcionários para o setor de governança; 

b) Treinar os colaboradores do setor para que possam atingir a eficiência máxima 

no desempenho de suas tarefas; 

c) Contabilizar o enxoval utilizado nos quartos diariamente; 

d) Estar sempre em contato com a recepção para definir as prioridades, 

ocasionais preferências dos hóspedes e informar o andamento referente ao 

status dos apartamentos; 
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e) Certificar constantemente com os colaborados se estão mantendo o padrão de 

exigência estabelecido pelo hotel; 

f) Responsabilizar pela guarda dos pertences esquecidos pelos hóspedes dentro 

dos apartamentos e nas áreas comuns do hotel, além de suas entregas aos 

respectivos donos; 

g) Prestar atendimento ao hóspede em casos de reclamações e solicitações, 

destacando-se os hóspedes VIPs; 

h) Valorizar o funcionário do seu setor como uma parte essencial para o sucesso 

do todo; 

i) Coordenar e preparar pessoalmente os apartamentos para os hóspedes VIPs; 

j) Administrar e organizar a produção da lavanderia na questão de custos, 

produtos utilizados e o estado da roupa; 

k) Preparar e distribuir a escala de trabalho diariamente, juntamente com as 

prioridades e especificidades; 

l) Verificar com o departamento de manutenção a razão de apartamentos ou 

áreas comuns estarem em reparo; 

m) Supervisionar mudanças de apartamento quando requisitadas pelos hóspedes, 

principalmente em caso de hóspedes VIPs; 

n) Selecionar a necessidade de interditar apartamentos para a manutenção, sem 

deixar de comunicar à recepção os motivos. 

 O cargo de governanta tem como finalidade a supervisão da qualidade do 

produto hoteleiro, o quarto. E, assim como o concièrge, possui dentre suas funções, 

atividades similares, focadas em hóspedes VIPs, tais como: 

a) Prestar atendimento ao hóspede em casos de reclamações e solicitações, 

destacando-se os hóspedes VIPs; 

b) Coordenar pessoalmente os apartamentos para os hóspedes VIPs. 

 

2.4.5 A Camareira (o) / Arrumadora (o) 

 O cargo de camareira é de extrema importância para um empreendimento 

hoteleiro. Por meio dele é possível a limpeza, higienização e manutenção do produto 

oferecido por um hotel, a unidade habitacional. Já que, conforme Davies (2001, p.155) 
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destaca, essa atividade deve “maximizar a satisfação dos hóspedes”, fazendo muitas 

vezes que ele retorne. 

 Este cargo é comum no sexo feminino e atualmente passa a ter a composição 

do sexo masculino no quadro de funcionários do setor. Segundo Cândido (2003), o 

profissional deve ter boa fluência verbal, saber lidar com as pessoas e pró-atividade. 

Além disso, tem muitas vezes a responsabilidade de garantir a fidelidade de um cliente 

e a boa imagem do empreendimento e sua localidade, pois deve fornecer por meio de 

suas funções o bem estar do hóspede e isso está diretamente ligado de como o turista 

vê o hotel escolhido e a cidade onde está localizado. Um hotel sujo e mal conservado 

e um serviço não atendido podem ser um grande marketing negativo. 

 De acordo com Ismail (2004) a governança, setor em que a camareira e o 

arrumador trabalham, não é considerada parte do front-office, mas está em constante 

contato com a recepção, pois para que possa ser feita a venda dos produtos do hotel, 

deve-se saber quais UH possuem prioridade para serem limpas ou quais estão 

ocupadas ou sujas para ser efetuado check-in. No check-out, este cargo pode se 

encontrar novamente em contato com a recepção para passagem da revisão do 

apartamento. 

Para Cândido; Vieira (2003), Oliveira; Spena (2012) e Castelli (2003) a 

camareira desempenha funções como: 

a) Diariamente deve arrumar seu carrinho, checando produtos de limpeza, 

instrumentos, equipamentos de proteção individuais (EPIs) e amenities; 

b) Deve ser responsável pela higienização e organização dos apartamentos; 

c) Supervisionar e identificar discrepâncias, portando-se diretamente à 

governanta; 

d) Guardar e entregar pertences esquecidos por hóspedes dentro dos 

apartamentos para a governanta; 

e) Repor materiais informativos e promocionais; 

f) Recolher roupas destinadas pelos hóspedes para a lavanderia; 

g) Atender solicitações dos hóspedes, quando solicitada; 

h) Manter e organizar os corredores do hotel; 

i) Manter limpa e organizada as copas dos andares; 
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j) Abastecer, quando presente nos quartos, os frigobares e manter o consumo 

contabilizado por meio de comandas. 

A camareira é um cargo que cuida diariamente do hóspede. Grande parte da 

qualidade da estadia dos clientes de um hotel são responsabilidade deste cargo. 

Assim, o concièrge é responsável pela qualidade do serviço e a camareira da 

hospedagem. 

 

2.5 MODELO DE ANÁLISE DE FUNÇÕES TÍPICAS DE CONCIERGERIE 

CRUZADAS COM OS CARGOS DE RECPCIONISTA, MENSAGEIRO, CAMAREIRA 

E GOVERNANTA 

Uma análise cruzada com a literatura revisada demonstra que o cargo de 

concièrge executa diversificadas funções que estão diretamente ligadas a acrescentar 

uma sensação de serviço de alta qualidade prestado ao cliente. Foi feita uma relação 

entre essas funções e as competências profissionais necessárias para exercê-las, 

como demonstram as tabelas A, B, C e D no apêndice RELACÃO ENTRE 

COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS VERSUS CARGO DE RECEPCIONISTA, 

MENSAGEIRO,GOVERNANTA E CAMAREIRA. De acordo com o modelo sugerido, 

certas funções podem ser executadas também pelos cargos de recepcionista, 

mensageiro, governanta e camareira, como ilustra-se a seguir.  
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Figura 5: Modelo de análise de função. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

RECEPCIONISTA/ 

MENSAGEIRO 
 

 Providenciar entrega de 

recados e pacotes aos 

hospedes. 

               MENSAGEIRO 

 Guardar a bagagem antes do check-in ou 

depois do check-out. 

 Manter um suprimento de folhetos do hotel, 

menus de restaurantes e demais serviços 

disponíveis aos hóspedes. 

 

           RECEPCIONISTA 

 Realizar mudanças de 

apartamento quando 

requerido e possível. 

 Ter contato frequente com a 

Governanta/Camareira sobre 

a utilização das UHs, limpeza 

e disposição de camas, ou 

seja, a conferencia dos 

quartos, além de possíveis 

eventos. 

GOVERNANTA 
 

 Selecionar a necessidade de 

interditar apartamentos para a 

manutenção, sem deixar de 

comunicar à recepção os 

motivos 

 Estar sempre em contato com a 

recepção para definir as 

prioridades, ocasionais 

preferências dos hóspedes e 

informar o andamento referente 

ao status dos apartamentos. 

CAMAREIRA 
 

 Deve ser responsável 

pela higienização e 

organização dos 

apartamentos. 

 Abastecer, quando 

presente nos quartos, os 

frigobares e manter o 

consumo contabilizado 

por meio de comandas. 

              

RECEPCIONISTA/GOVERNANTA 

 Certificar constantemente com 

os colaborados se estão 

mantendo o padrão de 

exigência estabelecido pelo 

hotel. 

      MENSAGEIRO/CAMAREIRA 

 Reportar ao gerente ou 

supervisor de recepção todas 

as ocorrências. 

         GOVERNANTA/CAMAREIRA 

 Inteirar-se de todas as 

entradas e saídas previstas no 

seu dia de trabalho no início 

do turno. 

  

           CONCIÈRGE/RECEPCIONISTA; MENSAGEIRO; GOVERNANTA; CAMAREIRA. 

 Proporcionar Serviços de Qualidade e trabalho de equipe, satisfazendo ou ultrapassando as expectativas dos 
hóspedes e dos funcionários.  

 Lidar eficientemente com todos os problemas. 

 Prestar informações e auxiliar os hóspedes sempre que necessário. 

 Estar familiarizado com os procedimentos de segurança em casos de incêndio, mortes, assaltos ETC. 

 Manter seu local de trabalho limpo e organizado. 

 Garantir que os procedimentos burocráticos determinados pela administração do hotel sejam seguidos e 
executados corretamente. 

 Comunicar-se eficientemente com colegas, hóspedes e supervisores. 

 Conhecer bem os apartamentos do hotel, o que é oferecido, características específicas das unidades. 
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3 IDENTIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES DO REALIZADOR DE SONHOS NO DIA 

A DIA DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE HOSPEDAGEM 

 Nas subseções seguintes, apresentaremos os dados coletados por meio de 

uma pesquisa de campo, in loco. Os resultados obtidos foram tabulados por meio de 

gráficos de coluna, quantificados em porcentagem, a fim de exemplificar de forma 

comparativa os diferentes cargos e suas respostas. 

 Os dados coletados pelos questionários foram sistematizados em 

porcentagem, e demonstram o comportamento relatado pelos funcionários nas tarefas 

estudadas. A organização e a apresentação deles não obedecem a ordem do 

questionário, e sim o cruzamento das perguntas com as competências profissionais: 

atitude, habilidade e conhecimento 

 Dentro das perguntas, abordamos as funções e características mais 

mencionadas na literatura sobre o concièrge para comprovar, via pesquisa de campo, 

se é possível que outros cargos possam exercer tais atividades. Além disso, 

estudamos os demais colaboradores de um hotel para observar se eles provêm uma 

atenção singular para os seus hóspedes durante sua estada, como diz Cândido (2003) 

ou se eles podem ser responsáveis por propiciar um serviço de qualidade e 

personalizado, com o objetivo de melhor atender o cliente em um empreendimento, 

como diz Davies (2001) sobre o realizador de sonhos. 

 

3.1 DADOS OBTIDOS A PARTIR DA COMPETÊNCIA PROFISSIONAL: ATITUDE 

 Na questão número um foi perguntado o cargo do profissional hoteleiro 

respondente, para que fosse analisado os cargos em relação às funções e as 

competências requeridas para o exercício das tais, como mostra a seguir: 
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Gráfico 1: Distribuição dos participantes da pesquisa segundo o cargo. 

Fonte: Elaboração própria. 

 Como o contato da pesquisa de campo foi feito na recepção, o número de 

recepcionistas que responderam ao questionário foi maior, principalmente por nos 

apresentarmos e explicarmos diretamente a eles a finalidade do trabalho. Já o número 

baixo de governantas participantes está relacionado aos poucos profissionais 

existentes, visto que comumente é encontrado somente um cargo deste tipo em hotéis 

de três estrelas, ou seja, de pequeno a médio porte. 

Na questão dois foi perguntado se o profissional possui algum 

curso/treinamento na área da hospitalidade. O objetivo desta pergunta foi analisar 

quantos profissionais possuíam capacitação para a realização de suas funções com 

um determinado grau de qualidade, assim como exigido por um concièrge. A seguir, 

a quantificação dos dados: 
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Gráfico 2: Quantificação de profissionais com treinamento em hospitalidade. 

Fonte: Elaboração própria. 

Conforme o gráfico 2 referente a questão dois mostra que três, dos quatro 

cargos estudados, apresentam algum tipo de treinamento ou curso no que tange sua 

qualificação na hotelaria. Percebemos que todas as governantas possuem algum tipo 

de treinamento na área, o que provavelmente está ligada à questão de ocupar um 

cargo de gerência (tanto como causa quanto como consequência). Os recepcionistas 

são o segundo cargo com mais treinamento, o que corresponde a doze funcionários 

treinados, enquanto que os mensageiros, que também ocupam espaço na entrada do 

hotel possuem a pior percentagem de qualificação na área, com 28% de funcionários 

treinados. As camareiras, por sua vez, afirmam que em sua maioria (71%) tem 

treinamento para exercer suas funções. 

Na questão número três foi perguntado aos profissionais em que grau a 

capacitação por eles obtida melhora na qualidade da prestação dos serviços 

propostos, com o objetivo de quantificá-la. A seguir, a apresentação dos dados 

coletados: 
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 Gráfico 3: Percepção pelo funcionário da importância do curso/treinamento. 

Fonte: Elaboração própria. 

Conforme o gráfico 3 referente a questão três possibilita a visualização da 

porcentagem relacionada a percepção pelo funcionário da importância do 

curso/treinamento para a qualidade do serviço que ele desempenha. Foi observado 

que a maioria dos profissionais respondeu que os treinamentos e cursos feitos 

influenciam sempre na prestação de serviços, porém podemos notar uma 

porcentagem significativa de profissionais que não opinaram ou que marcaram um 

grau menor, ou seja, as informações obtidas não foram eficazes para a execução das 

atividades destinadas para o cargo.  

 Na questão cinco foi perguntado com qual frequência o profissional tem o hábito 

de saudar os hóspedes, com o objetivo de quantifica-la. A seguir, demonstração dos 

dados: 
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 Gráfico 4:  Quantificação da frequência em que os profissionais saúdam os hóspedes. 

Fonte: Elaboração própria. 

Conforme o gráfico 4 referente a pergunta cinco demonstra que a grande 

maioria dos profissionais respondentes têm o hábito de saudar seus hóspedes sempre 

durante sua estada. Já os cargos que marcaram como muita frequência, consta-se os 

cargos de camareira com três profissionais (42,86%), mensageiro com dois 

profissionais (28,7%) e recepcionista com três (23,08%) e somente dois cargos 

marcaram eventualmente, os quais se encontram uma camareira e um recepcionista. 

Na questão número seis foi perguntado com qual frequência o profissional 

informa ao hóspede sobre os serviços disponíveis dentro do meio de hospedagem. O 

objetivo desta pergunta foi quantificar a frequência que os cargos maximizam a 

satisfação do hóspede promovendo a sua comodidade e oferecendo os serviços do 

hotel, assim como o concièrge. A seguir a demonstração dos dados coletados: 
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Sempre 42,86% 100,00% 71,43% 69,23%
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 Gráfico 5: Quantificação dos cargos segundo a frequência de informações fornecidas aos 

hóspedes. 

Fonte: Elaboração própria. 

Conforme o gráfico 5 referente a questão número seis demonstra que a maioria 

dos profissionais respondentes oferece sempre no seu dia a dia de trabalho, 

informações sobre serviços do hotel. Mas, obtivemos cinco profissionais que optaram 

por marcar por muita frequência. Além disso, tivemos uma camareira (14,29%) que 

marcou eventual e mais duas (28,57%) que marcaram rara frequência, ou seja, esse 

cargo mostra menos preparo e treinamento para lidar com o fornecimento de 

informações ou esse resultado pode ter ocorrido pelos os hóspedes não os 

reconhecerem por esta função. 

Na questão sete foi perguntado se o profissional mantém o estoque de folders, 

panfletos, menus de room service, no seu setor. O objetivo desta questão foi 

quantificar a organização, promoção dos serviços propostos dentro do hotel e a 

facilitação da disponibilidade de informações aos hóspedes. A seguir a demonstração 

dos dados coletados: 
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Sempre 42,86% 100,00% 71,43% 84,62%
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 Gráfico 6: Quantificação dos cargos segundo a organização e promoção de serviços. 

Fonte: Elaboração própria. 

Conforme o gráfico 6 referente a questão sete demonstra que em quase todos 

os cargos há a manutenção do estoque de folders, panfletos e menus de room service 

no seu setor. O cargo de mensageiro, neste caso, se diferencia dos demais, 

apresentando um resultado negativo de três profissionais exercendo esta função e 

quatro não. 

Na questão oito foi perguntado ao profissional se ele acompanha a estadia dos 

hóspedes desde a efetivação do check-in ao check-out, além das eventuais 

observações feitas por eles. O objetivo desta questão foi saber se os demais cargos 

estudados acompanham a estada do hóspede com deferência, e não como apenas 

mais um hóspede. A seguir, a quantificação dos dados coletados:  
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 Gráfico 7: Quantificação dos cargos segundo o atendimento personalizado. 

Fonte: Elaboração própria. 

Conforme o gráfico 7 referente a questão oito demonstra que seis das sete 

camareiras (85,71%) costumam acompanhar a estada do hóspede, enquanto o total 

de governantas fazem esse procedimento constantemente. Já dentro dos cargos de 

mensageiro e recepcionista, cinco de sete profissionais e onze de treze recepcionistas 

acompanham o hóspede e suas eventuais observações. 

A questão nove era de tipo aberta e foi perguntado como era feito o 

acompanhamento da estada de um hóspede, caso respondesse sim na questão oito. 

O objetivo desta questão foi exemplificar as formas de acompanhamento feitas pelos 

cargos operacionais, no intuito de relacioná-los com o concièrge.  

 Na questão nove, obtivemos vinte respostas do setor de hospedagem (ver 

apêndice G) e todos foram enumerados para que suas identidades pudessem ser 

preservadas. Dentro do cargo de recepcionista as respostas se encontravam dividas 

em: contato direto com o hóspede, uso do log book e as solicitações feitas por eles. 

Entre os mensageiros respondentes, cinco deles apresentaram suas opiniões, as 

quais encontraram-se dividas em contato direto com o hóspede e solicitações feitas 

por eles, como mostra a resposta do mensageiro número cinco: “Transportes, 

mensagens e pedidos internos”. As três governantas respondentes apresentaram 

como resposta a supervisão do serviço prestado e o contato direto do hóspede. Já no 

cargo de camareira, obtivemos cinco respostas e, em sua maioria, operacionais, ou 

seja, o acompanhamento do serviço feito pelas luzes do quarto que mostram a 

presença do hóspede, room list ou “perguntando diariamente para o hóspede” 

conforme a camareira número três informou.  

Já na questão dez foi perguntado se o profissional supervisionava outros 

cargos. O objetivo desta questão foi quantificar os cargos que efetivamente 

supervisionam outros. A seguir a demonstração dos dados coletados: 
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 Gráfico 8: Quantificação dos cargos segundo a supervisão de cargos. 

Fonte: Elaboração própria. 

Conforme o gráfico 8 referente a questão dez demonstra que a totalidade de 

mensageiros e camareiras, quatorze pessoas, não supervisionam nenhum cargo. Já 

os cargos de recepcionista e governanta foram divididos em sete (53,85%) e três 

(100%) profissionais, respectivamente, os quais responderam que exercem 

supervisão sobre outros cargos.   

Na questão onze, foi perguntado aos profissionais quais os cargos eles 

supervisionam, se no caso, respondessem sim na questão dez. O objetivo desta 

questão foi demonstrar quais cargos supervisionam outros e exemplificá-los, a fim de 

saber quais deles se assemelham ao cargo de concièrge. 

Sete profissionais do setor de hospedagem responderam que supervisionam 

outros cargos. Dentre os cargos respondentes, encontram-se cinco recepcionistas, os 

quais demonstram que os cargos supervisionados encontram-se mensageiros, além 

de outros recepcionistas. Porém, de acordo com o recepcionista número 10, 

diferentemente dos demais, ele supervisiona: mensageiros, parte da governança e os 

profissionais que trabalham em eventos. Além disso, encontra-se o cargo de 

governanta, o qual as três profissionais respondentes disseram com totalidade, que 

supervisionam os cargos de camareira e mensageiro. 

Na questão doze, foi pedido aos profissionais que marcassem as atividades 

propostas que se relacionassem com suas funções. O objetivo desta questão foi 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Camareira Governanta Mensageiro Recepcionista

Sim 0,00% 100,00% 0,00% 53,85%

Não 100,00% 0,00% 100,00% 46,15%



50 
 

relacionar diferentes tipos de atividades feitas pelo concièrge e os demais cargos 

estudados. A seguir, a quantificação dos dados coletados: 

 

 Gráfico 9: Quantificação dos cargos segundo as atividades do cargo concièrge.  

Fonte: Elaboração própria. 

Conforme o gráfico 9 referente a questão doze, demonstra que a totalidade de 

camareiras não opinaram sobre as atividades propostas. Dentro do cargo de 

governanta, duas (66,67%) se identificaram com a função de fornecer translado, 

enquanto uma se identificou com a providência da entrega de compras para o hotel 

onde exerce sua profissão. Entre os mensageiros, sete (85,71%) profissionais se 

identificaram com a providencia da entrega de compras ao hotel onde trabalham, 

enquanto um profissional identificou a atividade de fornecer translado aos hóspedes. 

Já o cargo de recepcionista, os profissionais se dividiram em todas as opções de 

atividades, ou seja, um recepcionista marcou como uma função que se identifica a 

entrega de recados e mensagens; cinco (38,46%) a providência da entrega de 

compras; um em fornecer translado; dois (15,38%) em ir ao banco e cinco não 

identificaram com nenhuma das alternativas dadas. 

Na questão treze, foi pedido ao profissional que marcasse dentre as 

alternativas propostas as que já informou aos hóspedes. O objetivo desta questão foi 

exemplificar que tipo de informações são fornecidas ao hóspede, com mais 

frequência, de acordo com o cargo que possui. A seguir, a análise dos dados 

coletados: 

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

Camareira Governanta Mensageiro Recepcionista

Entregar recados e mensagens 0,00% 0,00% 0,00% 7,69%

Providenciar entrega de compras 0,00% 33,33% 85,71% 38,46%

Fornecer translado 0,00% 66,67% 14,29% 7,69%

Ir ao banco 0,00% 0,00% 0,00% 15,38%

Não opinaram 100,00% 0,00% 0,00% 30,77%



51 
 

 

 Gráfico 10: Quantificação dos cargos segundo a prestação de informações.  

Fonte: Elaboração própria. 

Conforme o gráfico 10 referente a questão quatorze demonstra que dentre as 

alternativas propostas, pelo menos metade dos recepcionistas fornece informações 

sobre os itens propostos. Porém, nos demais cargo é notável a menor frequência, 

destacando-se o cargo de governanta, provavelmente porque os demais cargos têm 

mais oportunidades de contato presencial com o hóspede. 

 Na questão quinze, foi perguntado aos profissionais se eles repõem e conferem 

constantemente seu material de trabalho. O objetivo desta pergunta foi analisar o 

número de pessoas que possuem organização e que fazem conferência de seu 

material de trabalho, assim como relatado na literatura por ser uma das atividades 

feitas pelo concièrge. A seguir, a demonstração dos dados coletados: 
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 Gráfico 11: Quantificação dos cargos segundo a organização do material de trabalho. 

Fonte: Elaboração própria. 

Conforme o gráfico 11 referente a questão quinze demonstra que quase a 

totalidade dos profissionais respondentes confere e repõe seu material de trabalho. 

Todavia, há um recepcionista e uma camareira que não executam esse procedimento 

presente também na literatura desses cargos. Mas, podemos levar em conta que 

esses profissionais podem considerar que esta função pertencente a outros 

funcionários.  

Na questão dezesseis foi perguntado ao profissional qual a relevância de 

manter seu local de trabalho limpo e organizado. O objetivo desta pergunta foi 

exemplificar quais classificaram como muito importante, assim como o concièrge, 

descrito na literatura, os princípios de limpeza e organização. A seguir, a análise dos 

dados coletados:  
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 Gráfico 12: Quantificação dos cargos segundo a prioridade do conceito de limpeza. 

Fonte: Elaboração própria. 

Conforme o gráfico 12 referente a questão dezesseis demonstra que a maioria 

dos profissionais respondeu que a limpeza e organização devem ser prioridade dentro 

do local de trabalho. Além disso, tivemos três mensageiros e quatro recepcionistas 

que optaram pela alternativa que determina os itens objetivados como de muita 

importância, mas não de constante prioridade.  

Na questão dezessete foi pedido aos profissionais que marcassem qual dos 

itens propostos (ver apêndice E) é o mais afetado na falta de limpeza e organização 

no local de trabalho. O objetivo desta pergunta foi quantificar, de acordo com cada 

cargo, as afirmativas que efetivam o modo de propor um serviço de qualidade, a partir 

do conceito de limpeza e organização enfatizado na literatura por autores com Oliveira 

e Spena (2012). Porém, devemos ressaltar que, mesmo na literatura referente ao 

concièrge ter mencionado várias vezes a importância da limpeza e organização no 

local de trabalho, essas atividades devem estar presentes constantemente no dia a 

dia de outros cargos. 
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 Gráfico 12: Quantificação dos cargos segundo a qualidade de serviço. 

Fonte: Elaboração própria. 

 Conforme o gráfico 12 referente a questão dezessete demonstra que a 

totalidade das camareiras respondentes opinou pela alternativa que relaciona a 

limpeza e organização do local de trabalho com o bem estar do cliente. Duas, das três 

governantas (66,67%), preferiram a alternativa qualidade de atendimento, enquanto 

uma escolheu o bem estar do cliente. Dentro do cargo de mensageiro, somente um 

escolheu a alternativa velocidade de atendimento (14,29%); dois escolheram 

qualidade no atendimento (28,57%) e quatro o bem estar do hóspede (57,14%). Já o 

cargo de recepcionista, também só houve um profissional que opinou pela velocidade 

no atendimento; três escolheram clareza no atendimento (23,08%); dois bem estar do 

cliente (15,38%) e sete marcaram a qualidade no atendimento (53,85&). 

Na questão dezoito foi perguntado aos profissionais se eles têm o hábito de 

efetuar procedimentos de check-list, diariamente ao final do seu turno. O objetivo 

desta pergunta foi exemplificar quais cargos verificam ao final do seu turno suas 

atividades feitas ao longo dia, estas podendo ser solicitações feitas por um hóspede, 

por exemplo. A seguir, a quantificação dos dados coletados: 
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 Gráfico 13: Quantificação dos cargos segunda a efetuação de check-list. 

Fonte: Elaboração própria. 

Conforme o gráfico 13 referente a questão dezoito demonstra que a maioria 

dos profissionais respondentes executa procedimentos de check-list. Dentro do cargo 

de camareira, cinco pessoas responderam que fazem a revisão de suas atividades ao 

final de seu turno, enquanto duas, não. O total de governantas respondeu que faz o 

procedimento, porém cinco, dos sete mensageiros não fazem check-list (71,43%), 

mas podemos considerar que este número pode ser alto por este cargo não ter uma 

mesa de trabalho. Já o cargo de recepcionista, temos somente um profissional que 

respondeu negativamente, enquanto doze pessoas responderam afirmativamente 

(92,31%). 

Na questão dezenove foi perguntado quanto à necessidade de reportar-se ao 

gerente em todas ocorrências presenciadas no hotel. O objetivo desta pergunta foi 

quantificar os cargos que se reportam ao seu superior em caso de não-conformidades. 

A seguir, a demonstração dos dados coletados: 
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 Gráfico 14: Quantificação dos cargos segundo sua autonomia no exercício de suas funções. 

Fonte: Elaboração própria. 

Conforme o gráfico 14 referente a questão dezenove demonstra que quatorze 

dos profissionais respondentes marcaram que sempre se reportam ao gerente em 

todas as ocorrências presenciadas no meio de hospedagem. Porém, seis pessoas 

marcaram que muitas vezes deve-se contatar, todavia não há a necessidade em todos 

os casos. Além disso, o mesmo número respondeu que deve-se reportar com 

regularidade, enquanto três responderam com pouca frequência e somente um 

mensageiro disse que não há necessidade de informar não-conformidades. 

Na questão vinte foi perguntado ao profissional se ele foi informado de todas 

as atividades que teria que realizar nesse setor, quando foi admitido. O objetivo desta 

questão foi descrever as possíveis atividades feitas por ele, em seu dia a dia, não 

vistas na literatura estudada. A seguir, a demonstração dos dados coletados: 
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 Gráfico 15: Quantificação dos cargos segundo as informações prévias recebidas para o 

exercício de suas funções. 

Fonte: Elaboração própria. 

Conforme o gráfico 15 referente a questão vinte demonstra que a maioria dos 

profissionais respondentes foi informado de suas funções previamente pelos seus 

supervisores. Porém, destaca-se que nenhuma das três governantas recebeu o total 

de instruções para exercerem suas funções. Além disso, também houve um 

mensageiro e um recepcionista que responderam não, ou seja, um número 

considerável de profissionais começou o exercício de seu cargo sem ter todas as 

informações e sem saber acerca de todas as funções que deveria desempenhar. 

 

3.2 DADOS OBTIDOS A PARTIR DA COMPETÊNCIA PROFISSIONAL: 

CONHECIMENTO  

Na questão vinte e um, foi perguntado ao profissional se ele costuma exercer 

atividades ou funções as quais acredita não serem sua obrigação. O objetivo desta 

pergunta foi exemplificar possíveis atividades feitas para exceder as expectativas dos 

hóspedes, que poderiam ser semelhantes às funções do concièrge.  

 Doze profissionais do setor de hospedagem responderam que desempenham 

atividades que acreditam não serem sua obrigação. Dentre as respostas 

apresentadas, os serviços de manobrista e de mensageiro, quando o último é feito por 

recepcionistas são os mais mencionados pelos respondentes. Além disso, destaca-se 
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a resposta da governanta número um, a qual responde: “limpeza, serviços 

burocráticos” e o recepcionista número três, o qual respondeu: “serviços específicos 

de concièrge”, foco da monografia. 

 Já na questão vinte e dois, foi perguntado ao profissional qual a frequência que 

um hóspede se dirige a ele para pedir informações sobre os serviços do hotel ou 

estabelecimentos locais. O objetivo desta pergunta foi quantificar a frequência que um 

hóspede se sente à vontade de pedir informações para os cargos operacionais do 

hotel. A seguir, a demonstração dos dados coletados: 

 

Gráfico 16: Quantificação dos cargos x frequência de fornecimento de informações. 

Fonte: Elaboração própria. 

Conforme o gráfico 16 referente a questão vinte e dois demonstra que 

dezessete profissionais do setor de hospedagem, constantemente, fornecem 

informações sobre os serviços do meio de hospedagem ou estabelecimentos locais. 

Porém, nove desses quatro cargos responderam que esse contato com o hóspede 

acontece muitas vezes, e não sempre. Duas camareiras (28,57%) e um mensageiro 

(14,29%) marcaram que esse procedimento é feito de maneira regular, enquanto duas 

camareiras (28,57%) marcaram que fornecem informações poucas vezes durante a 

estada do hóspede. 

Na questão vinte e três, foi perguntado aos profissionais qual frequência 

consegue responder aos hóspedes com eficiência a respeito dos serviços do hotel ou 

estabelecimentos locais. O objetivo desta pergunta foi analisar a qualidade e a 
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disponibilidade das informações oferecidas aos hóspedes, a fim de demonstrar a 

capacidade desses profissionais para tal ação tão comum no dia a dia do concièrge. 

 

 Gráfico 17: Quantificação dos cargos segundo a qualidade de informações fornecida. 

Fonte: Elaboração própria. 

Conforme o gráfico 17 referente a questão vinte e três demonstra que somente 

treze, dos trinta profissionais do setor de hospedagem se sentem seguros ou possuem 

os conhecimentos exigidos para fornecer informações com cem por cento de 

eficiência. Já os demais, marcaram que conseguem muitas vezes ser eficazes, porém 

não todas. 

Na questão vinte e quatro, foi perguntado aos profissionais respondentes qual 

o seu grau de conhecimento em relação às unidades habitacionais. O objetivo desta 

pergunta foi analisar e descrever os cargos que possuem um grau elevado de 

conhecimento sobre o hotel, pois para atender melhor seu hóspede, deve-se saber 

especificidades como vistas, dimensões, acessibilidade, configurações de cama, já 

que solicitações como essas são regularmente requeridas. A seguir, a demonstração 

dos dados coletados: 
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 Gráfico 18: Quantificação dos cargos segundo o conhecimento sobre o hotel. 

Fonte: Elaboração própria. 

Conforme o gráfico 18 referente a questão vinte e quatro demonstra que 

dezoito, dos trinta profissionais do setor de hospedagem possuem total conhecimento 

sobre os quartos do meio de hospedagem em que trabalham. Dez responderam que 

têm alto conhecimento, mas não a totalidade e somente um respondeu que possuem 

conhecimento regular, ou seja, deve-se notar a importância de saber sobre o produto, 

o qual se está vendendo, pois cada cliente tem suas necessidades e preferências. 

Na questão vinte e cinco, foi perguntado aos profissionais respondentes qual o 

grau de conhecimento sobre a cidade do Rio de Janeiro e seus pontos turísticos. O 

objetivo desta pergunta foi quantificar a porcentagem dos cargos preparados para 

fornecer aos hóspedes informações turísticas, principalmente para os que buscam 

lazer, já que esta atividade está presente no dia a dia do cargo de concièrge. A seguir, 

a análise dos dados coletados: 
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Gráfico 19: Quantificação dos cargos segundo o conhecimento sobre a cidade do Rio de Janeiro. 

Fonte: Elaboração própria. 

 Conforme o gráfico 19 referente a questão vinte e cinco demonstra que treze, 

dos trinta profissionais do setor de hospedagem, possuem total conhecimento sobre 

a cidade do Rio de Janeiro e seus pontos turísticos. Porém, doze pessoas marcaram 

que possuem muito conhecimento, mas não a totalidade. Três marcaram que 

possuem conhecimento regular, além de uma camareira marcar pouco e outra marcar 

que possui nenhum domínio sobre os atrativos da cidade. 

Na questão vinte e seis foi perguntado aos profissionais o quanto eles se 

sentem preparados para situações de emergência (incêndios, assaltos, primeiros-

socorros, óbito). O objetivo da pergunta foi quantificar as informações obtidas para 

exemplificar que esta responsabilidade presente na literatura como a do concièrge, 

também está, efetivamente, presente em outros cargos. A seguir, a demonstração dos 

dados coletados: 
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 Gráfico 19: Quantificação dos cargos segundo o conhecimento sobre situações de 

emergência. 

Fonte: Elaboração própria. 

Conforme o gráfico 19 referente a questão vinte e seis demonstra que doze, 

dos trinta profissionais do setor de hospedagem, se sentem preparados para 

situações de emergência, enquanto dezoito não. Dentre eles, encontramos cinco 

camareiras (71,43%), as três governantas, dois mensageiros (28,57%) e cinco 

recepcionistas (38,46%) preparados para situações que envolvem a segurança e o 

bem-estar dos hóspedes. 

 

3.3 DADOS OBTIDOS A PARTIR DA COMPETÊNCIA PROFISSIONAL: 

HABILIDADES 

 Na questão quatro foi perguntado se o profissional tem o hábito de saudar os 

hóspedes. O objetivo desta pergunta foi analisar a cordialidade do cargo com os 

hóspedes, assim como um concièrge deve se portar. A seguir a quantificação dos 

dados: 
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 Gráfico 20: Quantificação dos cargos segundo a cordialidade com os hóspedes. 

Fonte: Elaboração própria. 

Conforme o gráfico 20 referente a questão quatro, demonstra que a totalidade 

dos profissionais respondente, ou seja, trinta pessoas, têm o hábito de saudar os 

hóspedes durante sua estada, mostrando constante cordialidade. 

Na questão quatorze, foi perguntado aos profissionais se eles têm o hábito de 

registrar eventuais ocorrências e as respectivas soluções dadas a elas. O objetivo 

desta pergunta foi analisar e descrever os cargos que mantém informados os demais 

colaboradores do hotel sobre os acontecimentos ocorridos no seu turno. A seguir, a 

demonstração dos dados coletados: 
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 Gráfico 21: Quantificação dos cargos segundo o registro de ocorrências feito pelos 

hóspedes. 

Fonte: Elaboração própria. 

Conforme o gráfico 21 referente a questão quatorze, demonstra que a maioria 

dos cargos tem o hábito de registrar ocorrências. Dentre as camareiras e 

recepcionistas, somente um de cada cargo não executa esse procedimento. As três 

governantas apresentaram a totalidade positiva, porém, entre os mensageiros 

somente um registra não-conformidades (14,29%). 

Na questão vinte e sete, foi perguntado aos profissionais respondentes se eles 

se sentem preparado para solucionar eventuais problemas operacionais (ver apêndice 

E). O objetivo desta pergunta foi quantificar o número de profissionais que se sentem 

preparados para lidar com não-conformidades, que podem acontecer durante o dia a 

dia do hóspede. A seguir, a demonstração dos dados coletados: 

 

 Gráfico 22: Quantificação dos cargos segundo a preparação para solucionar problemas. 

Fonte: Elaboração própria. 

Conforme o gráfico 22 referente a questão vinte e sete, demonstra que somente 

oito profissionais se sentiram muito preparados para lidar com eventuais problemas 

operacionais que possam acontecer dentro do meio de hospedagem, destacando-se 

as três governantas respondentes. Nove pessoas marcaram que se sentem 

preparadas, mas não totalmente; quatro possuem conhecimento regular; um 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Camareira Governanta Mensageiro Recepcionista

Não estou preparado 0,00% 0,00% 57,14% 15,38%

Um pouco preparado 0,00% 0,00% 14,29% 0,00%

Regular 14,29% 0,00% 14,29% 23,08%

Preparado 42,86% 0,00% 14,29% 46,15%

Muito preparado 42,86% 100,00% 0,00% 15,38%



65 
 

mensageiro se sente pouco preparado e outros quatro não se sentem preparados para 

lidar com nenhum dos exemplos propostos. 

Na questão vinte e oito, foi perguntado aos profissionais respondentes como 

eles avaliaram sua comunicação com os funcionários, hóspedes e supervisores. O 

objetivo da pergunta foi quantificar a qualidade da comunicação, pois para fornecer 

um serviço de alto padrão para o hóspede é preciso que o colaborador seja dinâmico 

e que a interrelação entre setores seja eficiente. A seguir, a quantificação dos dados 

coletados: 

 

 Gráfico 23: Qualidade de comunicação entre funcionários. 

Fonte: Elaboração própria. 

Conforme o gráfico 23 referente a questão vinte e oito, sobre a comunicação 

entre funcionários, demonstrou que doze, dos trinta profissionais respondentes 

possuem uma ótima comunicação com os demais colaboradores do meio de 

hospedagem em que trabalham.  Dezesseis dos profissionais marcaram que possuem 

uma boa comunicação e somente dois recepcionistas marcaram ruim e péssima como 

opção. 
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Gráfico 24: Qualidade de comunicação entre funcionários e hóspedes. 

Fonte: Elaboração própria. 

Conforme o gráfico 24 referente a questão vinte e oito, sobre a comunicação 

entre funcionários e hóspedes, demonstrou que dezessete profissionais do setor de 

hospedagem marcaram como ótima sua comunicação com o hóspede durante sua 

estada, enquanto treze marcaram como boa. 

 

Gráfico 25: Qualidade de comunicação entre funcionários e supervisores. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Conforme o gráfico 25 referente a questão vinte e oito, sobre a comunicação 

entre funcionários e supervisores demonstrou que nove profissionais do setor de 

hospedagem marcaram como ótima sua relação com seus supervisores. Dezenove 

pessoas marcaram que sua comunicação é boa e apenas um mensageiro e um 

recepcionista marcaram regular. 

Na questão vinte e nove, foi perguntado ao profissional respondente se ele 

possui o domínio de outro idioma. O objetivo desta pergunta foi quantificar o número 

de cargos que possui outro idioma, já que uma das características mais importantes 

do concièrge é o domínio em diferentes línguas. A seguir, a demonstração dos dados 

coletados: 

 

 Gráfico 26: Quantificação de cargos segundo o domínio em idiomas. 

Fonte: Elaboração própria. 

Conforme o gráfico 26 referente a questão vinte e nove demonstrou que a 

maioria dos profissionais respondentes possuíam conhecimento em outros idiomas. 

Porém, ele também mostra que quatro pessoas do cargo de camareira (57,14%) e 

quatro pessoas do cargo de mensageiro (57,14%) não possuíam conhecimento algum 

em outro idioma, ou seja, mais da metade de profissionais do cargo pode encontrar 

dificuldades em se comunicar com hóspedes estrangeiros. 

Na questão trinta foi perguntado aos profissionais respondentes em que nível 

se encontra seu nível de conhecimento em outro idioma, caso respondesse sim na 

pergunta vinte e nove. O objetivo desta pergunta foi quantificar o grau que se encontra 

o conhecimento, para que um colaborador dos setores operacionais possa atender 
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com eficiência um hóspede estrangeiro. A seguir, a demonstração dos dados 

coletados: 

 

 Gráfico 27: Quantificação de cargos segundo o nível em idiomas. 

Fonte: Elaboração própria. 

Conforme o gráfico 27 referente a questão trinta, demonstrou que sete 

profissionais respondentes possuem algum idioma fluente e dentro deles encontramos 

uma governanta e seis recepcionistas (46,15%). Porém, foi contabilizado que dez 

pessoas marcaram que possuíam conhecimento avançado e cinco camareiras 

(66,67%), duas governantas (66,67%) e dois mensageiros (33,33%) possuíam 

domínio intermediário sobre algum idioma, ou seja, deveriam ter mais treinamento 

para o levantamento do nível da língua e melhor atendimento de hóspedes 

estrangeiros. 
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4 ANÁLISE DAS COMPETÊNCIAS VERSUS FUNÇÕES DO CARGO DE 

CONCIÈRGE 

 

Por meio da relação feita entre as competências profissionais pela autora 

Gramigna (2002) e as funções do concièrge que poderiam ser feitas por outros cargos 

(ver apêndices A-D), foi possível observar que os cargos do setor operacional de um 

hotel devem executar e preconizar o exercício de suas funções com qualidade e seguir 

o padrão estabelecido pela empresa, por que suas funções afetam diretamente ou 

indiretamente a qualidade da estadia dos hóspedes. Além disso, foi notado que, 

independente do cargo que um profissional possui, todos devem ter conhecimento 

sobre os apartamentos do hotel e seus serviços, já que um hóspede pode pedir auxílio 

ou informações a qualquer um dos colaboradores, e este deve estar preparado para 

auxiliá-lo. 

   O estudo possibilitou também a identificação das funções do cargo de 

concièrge presente no dia a dia de outros cargos operacionais e a relação de suas 

funções com as competências requerida para exercê-las. A partir desse 

relacionamento foi possível verificar que cargos muitas vezes considerados totalmente 

diferentes exercem funções similares, porém é válido ressaltar que cada um tem sua 

importância dentro de um hotel, pois um completa o outro e exercem suas funções 

para uma finalidade, fornecer o melhor serviço de hospedagem superando as 

expectativas dos hóspedes. 

Nós observamos também, que atividades como: a supervisão de demais 

cargos, a preconização de um local de trabalho limpo e organizado; o registro de 

eventuais ocorrências e as devidas soluções dadas a elas são atividades presentes 

na literatura em diversos cargos, principalmente nos de gerência como os de 

recepcionista e governanta. 

Porém, podemos destacar a responsabilidade de prestar informações sobre 

roteiros, destinos, meios de transporte e facilidades para deslocamentos como 

somente do cargo de recepcionista, enquanto deveria ser de todos os demais. Um 

hóspede, muitas vezes, pode pedir ajuda ou informações para o primeiro profissional 

que estiver perto dele, por isso são sugeridos cursos e treinamentos dentro do local 

de trabalho, principalmente cursos de outros idiomas, para que o hóspede se sinta 
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bem acolhido por todos, e não necessariamente fique dependente somente do setor 

de recepção. 

 

4.1 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS NA PESQUISA DE CAMPO 

A partir da pesquisa de campo, tivemos a oportunidade de observar o 

questionário feito pela relação das competências profissionais com as funções do 

concièrge em prática. E, com a quantificação de seus resultados analisamos quais 

funções os cargos de mensageiro, camareira, governanta e recepcionista 

desempenham todos os dias que podem ser relacionadas ao realizador de sonhos e 

quais podem ser aprimoradas para que possam propiciar também um serviço de 

qualidade e personalizado, com o objetivo de melhor atender o cliente em um 

empreendimento. 

A questão dois do questionário, por exemplo, pergunta aos profissionais 

respondentes se eles possuíam algum tipo de curso/treinamento na área da 

hospitalidade. Pode-se observar que a maioria dos cargos possui essa capacitação, 

porém o cargo de mensageiro destaca-se negativamente como o cargo com menos 

conhecimentos prévios sobre a hotelaria para o exercício de suas funções (ver gráfico 

2). Já as questões vinte e dois e vinte e três, perguntavam com qual frequência o 

hóspede se refere ao profissional respondente para pedir informações sobre o serviço 

do hotel ou estabelecimentos locais e quantas vezes ele consegue respondê-lo com 

eficiência. Nesses dois questionamentos fica nítido que a maioria dos cargos é 

abordada por hóspedes constantemente, a fim de conseguir informações, mas 

pudemos observar que nem sempre o cliente pode ser respondido de forma 

totalmente eficaz já que muitos (dezessete) profissionais alegaram não estar 

completamente cientes e atualizados dessas informações, ou seja, quanto mais os 

profissionais souberem do meio externo, sua cidade, suas facilidades e serviços, mais 

o hóspede se sente acolhido com o serviço que está sendo prestado. 

Essa linha de raciocínio estende-se na questão vinte e seis, quando os cargos 

estudados marcaram se sentem preparados para situações de emergência (incêndios, 

assaltos, primeiros-socorros, óbito, etc.). Observa-se (ver gráfico 19) que mais da 

metade das pessoas não sabe como agir em momentos que a vida e a saúde dos 

hóspedes e dos demais colaboradores estão correndo perigo. Os empreendimentos 
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devem preconizar a segurança de seus funcionários e de seus clientes, visto que 

eficientes orientações sobre medidas preventivas e soluções de problemas podem ser 

decisivas em casos como esses e de pouco custo para empresa.  

Um exemplo desses procedimentos de emergência foi observado pela 

pesquisadora participante, a qual presenciou a ocorrência de um caso de óbito. Os 

procedimentos realizados depois do ocorrido foram: o contato com o gerente do hotel; 

o contato com a família do hóspede, a qual teve que ir ao hotel para que pudesse ser 

feito o reconhecimento do corpo e recolhimento dos pertences; os bombeiros e a 

polícia. Nesse caso, pode-se ressaltar o atendimento para com a família feito por todos 

os colaboradores, visto que “o lado humano” esteve presente em toda a solicitação 

feita como, por exemplo, deixar a família a vontade em relação ao horário do check-

out. Tais atitudes ilustram de forma positiva o que a maioria dos funcionários 

respondeu na questão número oito do questionário (gráfico 7), afirmando que 

acompanha a estada do hóspede durante seu serviço. Por outro lado, no tocante à 

competência conhecimento percebeu-se que pode ter faltado um maior treinamento 

já que o desenrolar dos fatos não aconteceu dentro de um protocolo pré-estabelecido. 

Mesmo assim, a esposa do hóspede que faleceu agradeceu muito o serviço ao deixar 

o hotel. 

Além disso, constatou-se pela apresentação dos dados que cargos 

hierarquicamente mais baixos possuem menor número de profissionais com 

conhecimento em outros idiomas. De acordo com o Ministério do Turismo10, “o último 

dado fechado sobre a chegada de turistas revela que 5,8 milhões de turistas 

desembarcaram no país em 2013. Desse total, a maioria era de argentinos (1,7 

milhão), seguidos pelos norte-americanos (592 mil) e alemães (236 mil)” e que o 

“Brasil recebeu 1,01 milhão de turistas estrangeiros apenas durante a Copa” em 2014, 

ou seja, cada vez mais a capacitação dos funcionários do empreendimento hoteleiro 

torna-se necessária para o melhor atendimento. Então, o oferecimento de aulas de 

outros idiomas, por parte das empresas, pode ser passado a ser visto como 

investimento e não como custo. Essa medida faz com que a presença de um concièrge 

não seja necessariamente precisa para que o atendimento a turistas estrangeiros seja 

                                                           
10 Ministério do Turismo. Disponível em: 
<http://www.turismo.gov.br/turismo/noticias/todas_noticias/20150128.html> Acesso em: 07 jun. 2015 
<http://www.turismo.gov.br/turismo/noticias/todas_noticias/20150105.html> Acesso em: 07 jun. 2015 
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feito, já que todos os colaboradores teriam o preparo adequado para prestar um 

serviço com a mesma sensação de qualidade. 

Um exemplo observado pela pesquisadora participante, foi um fato ocorrido em 

um de seus atendimentos como recepcionista em um dia de clima chuvoso. Um 

hóspede estrangeiro perguntou ao gerente de recepção que tipos de passeios ele e 

sua esposa poderiam fazer no Rio de Janeiro chovendo. O gerente mostrou no mapa 

da cidade que em dias como aquele, os melhores lugares para se visitar se 

encontravam no centro da cidade, onde está localizada a sua parte histórica. Então, a 

pesquisadora quis fazer algo a mais e marcou em um guia de pontos turísticos do Rio, 

possíveis lugares que esse casal poderia visitar e entre as páginas colocou todos os 

tipos de folders informativos, pensando na viabilidade do tempo e a distância de um 

ponto para o outro, pois levou-se em conta as obras realizadas naquele local, que 

poderiam dificultar o uso de transportes. O guia foi entregue no quarto, o casal fez 

questão de agradecer a recepcionista pelo cuidado em ajudá-lo e foram satisfeitos 

conhecer a Cidade Maravilhosa. 

A questão dezenove traz outro foco de análise, a autonomia. De acordo com 

Oliveira e Spena (2012, p. 73), “reportar ao gerente ou supervisor de recepção todas 

as ocorrências” é uma atividade que todo concièrge deve exercer. E, como podemos 

conferir na apresentação dos dados (ver gráfico 19), reporta-se ao seu gerente em 

caso de ocorrências é algo feito por todos os cargos estudados. Porém, deve-se levar 

em conta que dos trinta profissionais respondentes, quase metade, quatorze pessoas, 

respondeu que reporta-se em todos os casos presenciados, ou seja, o cargo não 

possui um determinado grau de autonomia, que muitas vezes é necessário para a 

resolução de eventuais problemas no seu dia a dia de trabalho. 

 Já a questão vinte e oito, foi pedido que os profissionais respondentes 

avaliassem sua comunicação com os demais funcionários, hóspedes e supervisores. 

E, a partir da apresentação de dados (ver página 58) podemos verificar que no 

universo de trinta profissionais respondentes, tivemos duas pessoas que avaliaram 

sua comunicação como ruim e péssima, o que não podemos relacionar com Davies 

(2010, p. 143) quando diz que uma das responsabilidades do concièrge é “comunicar-

se eficientemente com colegas, hóspedes e supervisores”.  
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Para que o trabalho dos setores dentro de um meio de hospedagem seja feito 

da forma que exceda as expectativas do cliente como diz o autor Castelli (2000), é 

necessário que a interação entre setores seja a melhor possível, visando sempre 

sintonia e qualidade de atendimento. Uma maneira de melhorar a comunicação dos 

funcionários pode ser a promoção de eventos, os quais há a valorização dos conceitos 

da empresa e a interação entre setores de forma mais informal e descontraída como, 

por exemplo: festas de Natal, Páscoa, aniversário da empresa, entre outros. Esse 

método, além de valorizar o funcionário, faz com que ele trabalhe melhor e que se 

sinta parte da equipe. 

 Logo, os dados apresentados e analisados demonstravam que as funções do 

concièrge são muitas vezes feitas por outros cargos do setor de hospedagem. Porém, 

a análise vai além das funções, ou seja, pelo estudo realizado tivemos a oportunidade 

de observar um cargo totalmente projetado para a execução de um serviço 

personalizado e de alta qualidade, enquanto todos os outros deveriam receber 

instruções e serem motivados para tal. Por muitas vezes, determinados cargos 

executam atividades que não são caracterizadas como suas funções para promover 

o melhor serviço. Um exemplo disso é a resposta da camareira número dois à 

pergunta vinte e um (ver apêndice I), quando diz que tem um “cuidado especial com 

o hóspede”, isto é, não é importante somente o ato das tarefas, mas também o “calor 

humano” no serviço prestado.  

Outro exemplo, observado pela pesquisadora participante, foi um fato ocorrido 

dentro de um dos hotéis, em que um casal da terceira idade pediu informações sobre 

as peças em cartaz no Rio de Janeiro porque gostaria de assistir uma peça que não 

fosse musical, já que a maioria que estava em cartaz era. A pesquisadora que estava 

trabalhando na recepção os ajudou a achar uma peça do agrado do casal fazendo a 

busca pela internet com os clientes. Na efetivação da compra on-line houve outro 

problema em que a ação do atendente na recepção foi importante. O casal não 

conseguia efetivar a compra com o devido desconto pela idade porque não havia essa 

opção no site. Após aproximadamente 40 minutos de atendimento a compra foi 

efetivada com sucesso. Porém, o casal confundiu o horário da peça e não pode assisti-

la. Eles agradeceram o atendimento e contaram o ocorrido. A recepcionista 

solidarizou-se e quis fazer algo mais pelo casal, então procurou possíveis opções de 

entretenimento para o último dia de estada deles para que pudessem deixar a cidade 
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com uma boa imagem do hotel e do Rio de Janeiro. Os ofereceu a opção e eles por 

sua vez aceitaram. No dia do check-out, agradeceram a recepcionista, muito felizes, 

pois haviam se divertido e lhe deram um presente de agradecimento pela atenção. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com a criação do modelo de análise de funções típicas de conciergerie 

cruzadas com os cargos de recepcionista, mensageiro, camareira e governanta 

pudemos desenvolver o primeiro objetivo proposto pela pesquisa da monografia, ou 

seja, o estudo sobre o cargo concièrge, feito por autores como Hayes; Ninemeier 

(2005), Davies (2001), Oliveira; Spena (2012) e Cândido (2003) proporcionou a 

verificação de diversos pontos de vista em relação as funções e responsabilidades do 

realizador de sonhos. A análise demonstra de forma sintética, suas atividades e por 

meio dela suas possíveis relações com os demais cargos do setor operacional do 

meio de hospedagem, foco do trabalho. 

 Para que esta relação fosse feita, juntamos todas as funções apresentadas 

pelos autores estudados sobre o concièrge, juntamente às competências profissionais 

definidas pela autora Gramigna (2002) e correlacionamos com atividades que 

possivelmente os cargos de recepcionista, mensageiro, camareira e governanta 

poderiam exercer em seu dia a dia de trabalho, no caso da inexistência do realizador 

de sonhos. Com a correlação pronta (ver apêndices A-D), foi possível a elaboração 

de um questionário para a averiguar se essas atividades são feitas, em quais 

frequências e se não realizadas, o que poderia ser sugerido para o exercício de tal 

ação. 

 Após a coleta de dados, foi observado que os cargos do setor operacional 

exercem atividades que vão além das definidas pelos autores. E, com a proposta de 

“perguntas chaves” sobre funções tipicamente realizadas dentro da conciergerie, foi 

verificado que são exercidas também no cotidiano de outros profissionais como, por 

exemplo: a prestação de informações sobre os serviços do meio de hospedagem, 

estabelecimentos locais e pontos turísticos da cidade; o uso de outros idiomas no 

atendimento ao cliente; a preconização da qualidade de serviço, limpeza e 

organização; entre outros.  

Além disso, após a elaboração da análise foi possível observar que há um 

grande potencial dentro do setor de hospedagem para a prestação de serviços de 

qualidade. Visto que, as atividades que dependem de conhecimento como, por 

exemplo, a comunicação em diversos idiomas requer um constante treinamento e 

aprimoramento. Apesar da maioria dos respondentes afirmar que tem treinamento, as 
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respostas a outras perguntas no questionário revelaram que esse ainda é insuficiente 

ou não se traduz em atitudes desejáveis se equiparados com as funções do concièrge. 

 A partir dessa constatação, é possível sugerir futuros estudos que analisem se 

programas de qualificação mais específicos podem se traduzir no comportamento 

esperado, agregando valor ao serviço prestado pelo hotel. 

Portanto, por meio desta monografia, é possível afirmar que os diferentes 

cargos do setor operacional (recepcionista, mensageiro, camareira e governanta) 

exercem algumas funções do cargo de concièrge.  

A literatura demonstra que um único profissional do meio de hospedagem, no 

caso, o concièrge, tem como principal função estar a totalmente à disposição para 

atender o hóspede em caso de necessidade, com alto padrão e personalidade. Nós, 

no entanto buscamos defender ao longo do trabalho que todos os cargos deveriam ter 

essa responsabilidade a fim de devolver um serviço de maior qualidade ao hóspede.  

A análise dos dados coletados, junto ao estudo do referencial teórico, nos fez 

refletir sobre a sugestão de investimentos em conhecimento e aprimoramento das 

habilidades e atitudes. Os cargos estudados podem ser aptos para exercerem 

serviços de alto padrão também (Ex.: a governanta, mesmo não tendo muito contato 

direto com o hóspede poderia  ser responsável por oferecer mais serviços do próprio 

hotel que trabalha, pois ela, mais do que ninguém, é responsável pela qualidade da 

hospedagem do hóspede; a camareira, que tem um pouco mais de contato, poderia 

ser treinada para poder atender hóspedes com diferentes idiomas e dar informações 

sobre os serviços locais; o mensageiro e o recepcionista, por estarem no lobby do 

hotel são os cargos que mais possuem contato com os hóspedes, então além de 

treinamento em línguas, poderiam ter uma maior preparação em casos de emergência 

e primeiros-socorros, algo de extrema importância e que foi constatado que esses 

cargos são os que possuem menor conhecimento.)  

Assim, é proposto como seguimento desta temática em pesquisas futuras, o 

uso de uma coleta de dados feita com concièrges de diferentes hotéis, a fim de 

averiguar o referencial bibliográfico no dia a dia desse cargo. Desta maneira, o estudo 

teria uma base de dados mais aprofundada, além da oportunidade de uma 

comparação entre cargos mais condizente com a realidade vivida por esses 

profissionais. 
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APÊNDICES 

APENDICE A – RELACÃO ENTRE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS VERSUS 

CARGO DE RECEPCIONISTA 

A
ti

tu
d

e
 

Proporcionar Serviços de Qualidade e trabalho de equipe, satisfazendo ou 

ultrapassando as expectativas dos hóspedes e dos funcionários. 

Maximizar a satisfação dos hóspedes e a utilização de recursos do Hotel, 

promovendo seus restaurantes e demais serviços. 

Manter um suprimento de folhetos do hotel, menus de restaurantes e 

demais serviços. 

Fazer um acompanhamento de todas as demandas e observações dos 

hóspedes. 

Supervisionar o trabalho dos mensageiros, capitães-porteiros e 

manobristas. 

Providenciar a entrega dos recados e mensagens destinadas aos 

hóspedes. 

Receber, documentar e providenciar a entrega de pacotes e compras 

entregues no hotel destinadas aos hóspedes. 

Contratar taxi ou outro tipo de transporte para os hóspedes. 

Prestar informações sobre roteiros, destinos, meios de transporte e 

facilidades para deslocamentos nos pontos turísticos da cidade. 

Alugar um helicóptero. 

Checar diariamente seu material de trabalho, fazendo a reposição 

necessária em caso de falta de algum item. 

Manter seu local limpo e organizado. 

Inteirar-se de todas as entradas e saídas previstas no seu dia de trabalho 

no início de seu turno. 

Garantir que os procedimentos burocráticos determinados pela 

administração do hotel sejam seguidos e executados corretamente. 

Reportar ao gerente ou supervisor de recepção todas as ocorrências. 
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C
o

n
h

e
c
im

e
n

to
 

Informar os hóspedes sobre os serviços disponíveis e ajudar a obtê-los. 

Estar a par do funcionamento do Hotel, de seus recursos internos e das 

informações sobre o bairro responder aos hóspedes quando solicitado. 

Fornecer informações sobre estabelecimentos locais, tours, eventos esportivos e 

outras atrações. 

Operar o sistema de atendimento ao cofre para o hóspede (para os hotéis que 

adotam o sistema de cofre fora da UH) – cofre coletivo na portaria social; 

Controlar chaves dos apartamentos ocupados quando o hóspede não está no 

hotel; 

Conhecer bem os apartamentos do hotel, o que é oferecido, características 

específicas das unidades; 

Conhecer bem as redondezas do hotel, sendo capaz de indicar onde há bancos, 

farmácias, correios, casas de câmbio, lazer, restaurantes ETC.; 

 

H
a
b

il
id

a
d

e
 

Lidar eficientemente com todos os problemas. 

Comunicar-se eficientemente com colegas, hóspedes e supervisores. 

Prestar informações a hóspedes estrangeiro em inglês ou em outro idioma 

que dominar; 

Dar boas-vindas pessoalmente ou por telefone aos hóspedes de 

associações ligadas ao hotel. 

Registrar novas ocorrências no livro de ocorrências, bem como as soluções 

dadas. 
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APENDICE B – RELACÃO ENTRE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS VERSUS 

CARGO DE MENSAGEIRO 
A

ti
tu

d
e

 

Proporcionar Serviços de Qualidade e trabalho de equipe, satisfazendo ou 

ultrapassando as expectativas dos hóspedes e dos funcionários. 

Dar boas-vindas pessoalmente aos hóspedes de associações ligadas ao 

hotel. 

Maximizar a satisfação dos hóspedes e a utilização de recursos do Hotel, 

promovendo seus restaurantes e demais serviços. 

Providenciar a entrega dos recados e mensagens destinadas aos hóspedes; 

Contratar taxi ou outro tipo de transporte para os hóspedes; 

Ir ao banco; 

Inteirar-se de todas as entradas e saídas previstas no seu dia de trabalho no 

início de seu turno; 

Reportar ao gerente ou supervisor de recepção todas as ocorrências; 

Guardar a bagagem antes do "check-in" ou depois do "check-out". 

 

C
o

n
h

e
c
im

e
n

to
 

Informar os hóspedes sobre os serviços disponíveis e ajudar a obtê-los. 

Estar a par do funcionamento do Hotel, de seus recursos internos e das 

informações sobre o bairro responder aos hóspedes quando solicitado. 

Conhecer bem os apartamentos do hotel, o que é oferecido, características 

específicas das unidades; 

Conhecer bem as redondezas do hotel, sendo capaz de indicar onde há 

bancos, farmácias, correios, casas de câmbio, lazer, restaurantes ETC.; 

Estar familiarizado com os procedimentos de segurança em casos de 

incêndio, mortes, assaltos ETC.; 

 

  
 H

a
b

il
id

a
d

e
 

   

Lidar eficientemente com todos os problemas. 

Comunicar-se eficientemente com colegas, hóspedes e supervisores. 

Prestar informações a hóspedes estrangeiro em inglês ou em outro idioma 

que dominar. 
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APENDICE C – RELACÃO ENTRE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS VERSUS 

CARGO DE GOVERNANTA 
A

ti
tu

d
e

 

Proporcionar Serviços de Qualidade e trabalho de equipe, satisfazendo ou 

ultrapassando as expectativas dos hóspedes e dos funcionários. 

Garantir a quantidade adequada de suprimentos, supervisionando o estoque 

e fazendo novos pedidos quando necessário. 

Garantir o controle de qualidade das acomodações para grupos VIP’s, 

inspecionando pessoalmente os serviços. 

Checar diariamente seu material de trabalho, fazendo a reposição necessária 

em caso de falta de algum item. 

Manter seu local limpo e organizado; 

Inteirar-se de todas as entradas e saídas previstas no seu dia de trabalho no 

início de seu turno. 

Garantir que os procedimentos burocráticos determinados pela 

administração do hotel sejam seguidos e executados corretamente. 

Reportar ao gerente ou supervisor de recepção todas as ocorrências. 

Ceder artigos de higiene/outros itens pessoais que o viajante deixou em casa 

Garantir a quantidade adequada de suprimentos, supervisionando o estoque 

e fazendo novos pedidos quando necessário. 

 

C
o

n
h

e
c
im

e
n

to
 Conhecer bem os apartamentos do hotel, o que é oferecido, características 

específicas das unidades; 

Estar familiarizado com os procedimentos de segurança em casos de 

incêndio, mortes, assaltos ETC.; 

 

 

H
a
b

il
id

a
d

e
 

Lidar eficientemente com todos os problemas. 

Comunicar-se eficientemente com colegas, hóspedes e supervisores. 

Prestar informações a hóspedes estrangeiro em inglês ou em outro idioma 

que dominar; 
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APENDICE D – RELACÃO ENTRE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS VERSUS 

CARGO DE CAMAREIRA 
A

ti
tu

d
e

 

Proporcionar Serviços de Qualidade e trabalho de equipe, satisfazendo ou 

ultrapassando as expectativas dos hóspedes e dos funcionários. 

Manter um suprimento de folhetos do hotel, menus de restaurantes e 

demais serviços. 

Garantir a quantidade adequada de suprimentos, supervisionando o 

estoque e fazendo novos pedidos quando necessário. 

Garantir o controle de qualidade das acomodações para grupos VIP’s, 

inspecionando pessoalmente os serviços. 

Checar diariamente seu material de trabalho, fazendo a reposição 

necessária em caso de falta de algum item; 

Manter seu local limpo e organizado. 

Inteirar-se de todas as entradas e saídas previstas no seu dia de trabalho 

no início de seu turno. 

Ceder artigos de higiene ou outros itens pessoais que um viajante deixou 

em casa. 

 Reportar ao gerente ou supervisor de recepção todas as ocorrências. 

 

C
o

n
h

e
c
im

e
n

to
 Garantir que os procedimentos burocráticos determinados pela 

administração do hotel sejam seguidos e executados corretamente. 

Conhecer bem os apartamentos do hotel, o que é oferecido, características 

específicas das unidades. 

Estar familiarizado com os procedimentos de segurança em casos de 

incêndio, mortes, assaltos ETC. 

 

H
a
b

il
id

a
d

e
 

Lidar eficientemente com todos os problemas. 

Comunicar-se eficientemente com colegas, hóspedes e supervisores. 

Prestar informações a hóspedes estrangeiro em inglês ou em outro idioma 

que dominar. 
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO COM O SETOR DE HOSPEDAGEM 

Questionário 

1) Qual o seu cargo? ( ) Recepcionista  ( ) Mensageiro ( ) Governanta ( ) Camareira 

2) Você possui algum curso/treinamento na área da hospitalidade?  ( ) SIM ( ) NÃO 

3) Se sim, este curso melhora a qualidade do serviço que proporciona aos hóspedes em que grau? 
( ) Nula ( ) Baixo ( ) Regular ( ) Alto ( ) Total 

 

4) Você tem o hábito de saudar os hóspedes? ( ) SIM ( ) NÃO 

5) Com qual frequência?  
( ) Nunca ( ) Rara ( ) Eventual ( ) Muita ( ) Sempre 

 

6) Com qual frequência você informa os serviços do hotel? 
( ) Nunca ( ) Rara ( ) Eventual ( ) Muita ( ) Sempre 

 

7) Você mantem o estoque de folders, panfletos, menus de room service, no seu setor?  ( ) SIM ( ) NÃO 

8) Você tem o hábito de acompanhar a estadia dos hóspedes no início do seu turno e eventuais observações 
quanto ao serviço prestado?   ( ) SIM ( ) NÃO 

9) Se sim, como? ______________________________________________________________________ 

10) Você supervisiona outros cargos?  ( ) SIM ( ) NÃO 

11) Se sim, qual (is)?  ___________________________________________________________________ 

12) Se uma das alternativas abaixo se identifica com uma função do seu cargo, marque: 

( ) Entregar recados e mensagens. 

( ) Receber, documentar e providenciar a entrega de compras entregues no hotel. 

( ) Fornecer translado. 

( ) Ir ao banco. 

13) Se você já forneceu informações sobre algum item abaixo marque qual (is): 

( ) Roteiros turísticos/tours  

( ) Meios de transportes públicos 

( ) Clima/tempo 

( ) Serviços gastronômicos 

14) Você tem a responsabilidade de registrar eventuais ocorrências e as respectivas soluções dadas, presenciadas 
dentro do hotel. ( ) SIM ( ) NÃO 

15) Você confere e repõem constantemente seu material de trabalho?  ( ) SIM ( ) NÃO 

16) Para você qual a relevância de manter seu local de trabalho limpo e organizado? 
( ) nenhuma 
( ) pouca 
( ) regular 
( ) muita 
( ) total 
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17) Dos itens abaixo, qual é o mais afetado no que tange limpeza e organização de trabalho? 

( ) Velocidade no atendimento 

( ) Clareza de atendimento 

( ) Bem estar do cliente 

( ) Qualidade no atendimento 

18) Você executa procedimentos de check-list, diariamente ao final do seu turno? ( ) SIM ( ) NÃO 

19) Quanto é necessário reporta-se ao gerente em TODAS as ocorrências presenciadas no hotel? 
( ) Nunca ( ) Rara ( ) Eventual ( ) Muita ( ) Sempre 

 

20) Quando você foi treinado, foi informado sobre todas as atividades que teria que realizar nesse setor que 
você trabalha?  ( ) SIM ( ) NÃO 

21) Além das funções ou atividades típicas do seu cargo, quais outras atividades você realiza que você 
acredita que não são sua obrigação? _______________________________________________________ 

22) Com qual frequência um hóspede se refere a você para pedir informações sobre serviços do hotel ou sobre 
estabelecimentos locais? 

( ) Nunca ( ) Rara ( ) Eventual ( ) Muita ( ) Sempre 

 

23) Quantas vezes você consegue respondê-lo com eficiência? 
( ) Nunca ( ) Rara ( ) Eventual ( ) Muita ( ) Sempre 

 

24) Qual o seu grau de conhecimento em relação às unidades habitacionais? 
( ) Nunca ( ) Baixo ( ) Regular ( ) Alto ( ) Total 

 

25) Qual o seu grau de conhecimento sobre a cidade do Rio de Janeiro e seus pontos turísticos? 
( ) Nunca ( ) Baixo ( ) Regular ( ) Alto ( ) Total 

 

26) Você se sente preparado para situações de emergência (Incêndios, assaltos, primeiros-socorros, óbito)?   

    ( ) SIM ( ) NÃO 

27) Como você se sente preparado para solucionar eventuais problemas operacionais (exemplo: vazamento de 
água em chuveiros, alimentos vencidos, ar condicionado com defeito, reserva com período errado, etc)?  

( ) não estou preparado 
( ) um pouco preparado 
( ) regular 
( ) preparado 
( ) muito preparado 

    

 

28) Como você avalia sua comunicação: 
Com os demais funcionários                        ( ) péssima ( ) ruim  ( ) regular   ( ) boa  ( ) ótima 
Com os hóspedes                                          ( ) péssima ( ) ruim  ( ) regular   ( ) boa  ( ) ótima 
Com os supervisores                                    ( ) péssima ( ) ruim  ( ) regular   ( ) boa  ( ) ótima 
 
 

29) Você fala outro idioma? ( ) SIM ( ) NÃO 

30) Se sim, em qual nível se encontra? 
( ) Iniciante ( ) Intermediário ( ) Avançado ( ) Fluente  
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APÊNDICE F – AUTORIZAÇÃO PARA A APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO EM 

MEIOS DE HOSPEDAGEM 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE TURISMO E HOTELARIA 

DEPARTAMENTO DE TURISMO 

 

Rio de Janeiro, 25 de Maio de 2015. 

 

Eu, Amanda Martins de Barros, registrada sob o nº de matrícula 113094004 no curso de 

Graduação em Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria, ao realizar o trabalho de 

Monografia com o tema CONCIERGE:  OS DESAFIOS DOS SETORES 

OPERACIONAIS PARA DESEMPENHAREM AS FUNÇÕES DO REALIZADOR DE 

SONHOS, sob a orientação da professora Diana Costa de Castro, venho solicitar ao 

representante da empresa a autorização para a aplicação de um questionário junto aos 

funcionários dos setores operacionais. 

 

Comprometo – me com a integridade do nome da empresa e de seus funcionários, assim 

como a disponibilidade dos dados obtidos.  

 

 

Representante 

 

______________________________ 
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APÊNDICE G – RESPOSTAS DISCURSIVAS DA QUESTÃO NOVE 

Cargos Resposta 

Recepcionista 1  As solicitações de serviços no dia-a-dia 

Recepcionista 2 Loogbook 

Recepcionista 3 Notas deixadas e diretamente com o recepcionista anterior 

Recepcionista 4 Pelos slip, observações das reservas e contato direto com o hóspede 

Recepcionista 5 Perguntando aos mesmos 

Recepcionista 6 Sempre procurando ajudá-lo da melhor maneira possível 

Recepcionista 7 Todo e qualquer tipo de solicitação 

Mensageiro 1 Esclarecer as dúvidas dos serviços prestado 

Mensageiro 2 Loogbook 

Mensageiro 3 Perguntando como está estadia, se tem dúvida em alguma coisa 

Mensageiro 4 Perguntando, dialogando 

Mensageiro 5 Transportes, mensagens e pedidos internos 

Governanta 1 Perguntando ao hóspede se está tudo ok 

Governanta 2 Revisão e observação dos serviços prestados 

Governanta 3 Verificando se os pedidos dos hóspedes foram atendimento a contento 

Camareira 1 Através do relatório das luzes nas portas, pela recepção e pelo telefone 

Camareira 2 Luzes 

Camareira 3 Perguntando diariamente ao hóspede 

Camareira 4 Room list, pela troca de roupas 

Camareira 5 Tratando pessoalmente com o hóspede 

 

APÊNDICE H – RESPOSTAS DISCURSIVAS DA QUESTÃO ONZE 

 Cargos Resposta 

Recepcionista 8 Front 

Recepcionista 9 Mensageiros 

Recepcionista 10 Mensageiros, auxilio governança, eventos 

Recepcionista 11 Recepção, mensageiros 

Recepcionista 12 Todo requerimento de hospedagem 

Governanta 1 Camareira/mensageira/serviço gerais 

Governanta 2 Camareira/mensageira/serviços gerais 

Governanta 3 Camareira/mensageiro e outros 
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APÊNDICE I – RESPOSTAS DISCURSIVAS DA QUESTÃO VINTE E UM 

Cargos Respostas 

Recepcionista 1 Manobrista, mensageiro 

Recepcionista 2 Na ausência do gerente você assume e responde 

Recepcionista 3 Serviço específicos de concierg 

Recepcionista 4 Setor de manutenção, mensageiro 

Recepcionista 5 Trabalho de equipe 

Mensageiro 1 Manobrar veículos 

Mensageiro 2 Manobrista 

Mensageiro 3 Manobrista e capitão porteiro 

Governanta 1 Limpeza, serviço burocrático 

Camareira 1 Ajudar o amigo 

Camareira 2 Cuidado especial com o hóspede 

Camareira 3 Passar e limpar pertences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


