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RESUMO

Este trabalho de conclusão de curso visa compreender as atividades exercidas
durante a prática de estágio supervisionado (obrigatório) em recepção, vivenciada
no Hotel Savoy Othon Travel – Copacabana-RJ, da rede de Hotéis Othon, no
período de Agosto de 2013 até Março de 2014. Assim, o autor faz uma breve
apresentação da rede e da estrutura física e organizacional do hotel onde o estágio
ocorreu. Também são caracterizados os conceitos do estágio empregando-os ao
curso e ao estágio em recepção hoteleira. A partir da vivência pessoal do autor,
foram analisados os elementos práticos do estágio, como o manuseio do programa
utilizado pelo hotel e as funções exercidas pelo recepcionista. Após analisar a
estrutura teórica e prática chegou-se a conclusão de que o estágio em recepção,
além de ser a porta de entrada para o profissional hoteleiro (pela grande oferta de
vagas), também é um importante setor que colabora na formação do aluno, uma vez
que a recepção é um dos setores que está em constante contato com os demais
setores. Dessa forma na formação de futuros gestores, a prática na recepção
permite uma visão operacional mais ampla do hotel, como um todo.
Palavras Chave: Estágio Supervisionado. Savoy Othon Travel. Recepção Hoteleira.

SILVA, Juliana de Azevedo. Report of internship supervised at Savoy Othon
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ABSTRACT

This document aims to understand the duties made by the author through the
mandatory supervised practice at reception of Savoy Othon Travel (Copacabana RJ) which is a branch of Othon Hotels chain, from August 2013 to March 2014.
Accordingly, the author makes a brief presentation of the hotels chain and the
structure of the hotel where the internship was done, reporting the physical and
hierarchical structures of the hotel. This document approaches to concepts of
internship and how they were employed to the course and to the internship as well.
From personal experience of the author, the practical elements of the internship,
such as the handling of the program used by the hotel and the duties performed by
the receptionist were analyzed. After analyzing the theoretical and practical structure
reached the conclusion that the internship in reception, in addition to being the
gateway to the hotelier professional into the labor market (by the great number of
vacancies), is also an important sector that contributes to formation of the student,
since the reception is one of the sectors that are in constant contact with the other
sectors. Therefore, in the formation of future managers the practice at reception
allows a wider operational view of the hotel as a whole.
Keywords: Internship Mandatory. Savoy Othon Travel Hotel. Hotel Reception.
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INTRODUÇÃO
O Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria da Universidade Federal
Fluminense (UFF), foi criado em 2011 com a finalidade de formar profissionais para
suprir as necessidades operacionais e gerencias de um mercado que está em plena
fase de crescimento, tanto físico como operacional. Dessa forma o curso visa
preparar o profissional para atuar setor hoteleiro e não hoteleiro1 (UFF, 2011).
O aluno do curso é preparado, conforme informa o portal institucional, para
atuar nas múltiplas linhas do setor hoteleiro ou naquelas que demandem
profissionalização nas áreas de hospitalidade e acolhimento, assim como da
hospitalidade que o meio social exige (UFF, 2011).

Por sua vez, ao aluno é dado o contato direto com diversos temas
transversais ao campo de estudo do turismo e da hospitalidade, no conjunto
de disciplinas com conteúdo mais amplo e voltado para a cultura, as
relações humanas, o meio ambiente e a sociedade (UFF, 2011, s/p.).

Muitas atividades são propostas aos alunos, a fim de agregar conhecimento
prático, como atividades complementares, práticas em laboratórios, programas de
monitoria e o estágio supervisionado (UFF, 2012a). Todas essas propostas agregam
o conhecimento e provocam o pensamento analítico para o desenvolvimento
profissional, ou seja, para a aplicação e reformulação das teorias.
Dentre as atividades previstas na estrutura curricular do curso de Hotelaria da
UFF estão as visitas e viagens técnicas, que permitem ao aluno conhecer um pouco
sobre a realidade do local visitado e observar como e quais competências são
desempenhadas pelos profissionais com os quais é viabilizado o contato. Também
prevê a participação em congressos e eventos profissionais, permitindo assim o
contato com diversos olhares do setor e até mesmo a possibilidade de se fazer um
network, pois muitos são os profissionais que participam desses eventos. Outra
atividade é a iniciação cientifica, de caráter opcional, permitindo ao aluno o contato
com grupos de pesquisa e desenvolvendo técnicas científicas (UFF, 2012a)2.
1

Setor Hoteleiro – que fornece hospedagem e alojamento a turistas e visitantes em geral.
Setor não hoteleiro – nesse caso compreende-se como bancos, shopping Center, clubes, parques entre muitos
outros que podem ou não oferecer hospedagem e acolhimento.
2
O conteúdo do site do curso de Hotelaria da UFF é um extrato do Projeto Pedagógico do curso disponível no
portal UFFnotícias. (UFF, 2012b ).
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O estágio supervisionado é mais uma atividade importante, e obrigatória, que
compõe o currículo de Hotelaria da UFF. Esse estágio acontece normalmente fora
da universidade, mas é acompanhado em paralelo por uma disciplina do currículo
que leva seu nome e que é igualmente obrigatória. Essa prática é comum nos
cursos superiores e também nos profissionalizantes, sendo, pela LEI Nº 11.788, DE
25 DE SETEMBRO DE 2008, facultativa (BRASIL, 2008a). De acordo com essa
mesma lei, Art. 1o, o estágio tem caráter pedagógico e acontece quando estudantes
devidamente matriculados em alguma instituição de ensino são admitidos enquanto
estagiários para desempenhar atividades produtivas, conforme segue:
Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente
de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos
que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação
superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial
e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da
educação de jovens e adultos. (BRASIL, 2008a)

De acordo com Bissoli (2002), o objetivo desse tipo de estágio é consolidar,
pela observação e prática exercidas no local de trabalho, os conhecimentos
adquiridos ao longo do curso. Tal objetivo está consonante com a legislação vigente,
já que essa visa a preparação para o trabalho produtivo. A esse respeito, também a
resolução CNE/CP 3, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2002, que determina diretrizes
para os cursos de tecnologia, foca o caráter utilitário e produtivo que deve ter esse
ensino.
Para a elaboração deste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) foi escolhido
o tema “Estágio supervisionado em recepção hoteleira”, aproveitando a experiência
adquirida em campo durante o próprio estágio da aluna.
O tema, embora possa soar como algo corriqueiro, para muitos discentes é
um elemento de vivência profissional muito válido, ainda mais quando se trata de
uma área que requer muito cuidado e amadurecimento profissional, como é o caso
da recepção em hotelaria, por aliar eficiência, técnica e habilidades sociais.
O estágio supervisionado do curso Superior de Tecnologia de Hotelaria da
UFF, que será usado como base deste estudo, além de ser uma obrigatoriedade
integrante do currículo do curso, é um grande auxílio que possibilita ao aluno
integrar a teoria à prática.

Para que o programa tenha o devido sucesso, são

firmadas parcerias entre empresas, que disponibilizam o conhecimento prático sob a
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supervisão de profissionais (que representam as empresas) e a UFF, que é
representada por um professor orientador de estágio, a fim de garantir que o plano
de estágio seja cumprido e esteja de acordo com a proposta pedagógica.
Especificamente na hotelaria, a recepção é uma grande “porta de entrada”
que possibilita a experiência do aluno na prática profissional. Aparentemente a
recepção tem sido um dos meios mais propícios para a introdução ao mercado de
trabalho pelos discentes de Hotelaria UFF. Sabe-se, no entanto, que esse setor não
exige menos do funcionário ou estagiário, se comparado a outros setores mais
tradicionais dos meios de hospedagem.
Os recepcionistas devem zelar pela aparência pessoal, ser corteses, éticos no
que tange a privacidade do hóspede (e também dos colegas de trabalho), não
devem expor a empresa, devem ser responsáveis e possuir muitas outras
qualidades. Empenhar-se para que o hóspede se sinta em casa, se sinta bem-vindo
é uma das principais funções do recepcionista. Uma vez que o recepcionista adere a
uma postura de receptividade, já abre as portas para um bom diálogo, para uma boa
impressão em relação ao hotel e também ao seu redor Lashley; Spolon, (2011). Os
autores ainda discorrem sobre um dos elementos orientadores dos tipos de serviços
prestados pelo recepcionista que ocorre face a face, em que o hóspede tem contato
direto com o recepcionista, pessoalmente. Dessa forma, pode-se perceber a
importância de manter a imagem corporal adequada.
Face

à

importância

discorrida

a

respeito

da

profissionalização

do

recepcionista e, portanto, do papel das unidades de ensino superior e do estágio
como integrante dos currículos acadêmicos, optou-se por elaborar este Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC) no formato de relatório de estágio, que é um dos
formatos previstos como pertinentes no regulamento de TCC3 no presente ano.
Visando oferecer ao relatório um caráter mais acadêmico, elaborou-se ainda um
desenho de pesquisa a partir de uma pergunta motivadora. Dessa forma, acredita-se
que será possível oferecer uma experiência em relatório e pesquisa acadêmica tanto
para a aluna quanto para leitores. Para tanto, elaborou-se a seguinte pergunta que
norteou este trabalho de conclusão de curso: De que forma a experiência do estágio
em recepção hoteleira contribui e poderá contribuir para a formação do graduando
em hotelaria?
3

Disponível para consulta em:< http://www.hotelaria.uff.br/images/MANUAL_TCC_HOTELARIA.pdf >
Acesso em: 21 mar. 2014.
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O Objetivo Geral do presente trabalho é explicar como o estágio curricular
supervisionado em recepção hoteleira no Savoy Othon Travel contribui para a
formação do graduando em hotelaria, com base na experiência pessoal e da
pesquisadora como estagiária no Hotel Savoy Othon Travel.
Para atingir tal objetivo geral, foram traçados os seguintes objetivos
específicos:

•

Construir um arcabouço teórico concernente aos temas estágio
acadêmico e recepção hoteleira.

•

Fazer um breve relato cronológico da organização, bem como explicar
as características específicas da empresa cedente.

•

Descrever as atividades exercidas durante o estágio supervisionado na
recepção do hotel Savoy Othon Travel – Copacabana, RJ, bem como
os dados coletados após o referido estágio.

•

Analisar de que forma o arcabouço teórico condiz com a experiência
relatada.

Para responder à pergunta da pesquisa, a aluna tomou por base sua
experiência em campo durante seu estágio curricular (acadêmico) na recepção do
Hotel Savoy Othon Travel, durante o período de sete meses (agosto de 2013 até
março de 2014). Na oportunidade, foi possível ter contato com a recepção do hotel,
na qual se praticava o contato direto com o hóspede para realizar procedimentos de
check-in, check-out4 e dar informações quanto a pontos turísticos ou de interesses.
Também se realizava contato, constantemente, com os demais funcionários de
diversos setores a fim de manter um bom funcionamento das atividades e da
satisfação do cliente.
O contato com a gerência, transferindo e efetuando ligações (internas e
externas), assim como clientes externos (agências, operadoras, guias, entre outros)
também foi constante. Com hóspedes e clientes externos, as experiências mais
frequentes foram: sanar dúvidas acerca de questões pertinentes ao Hotel, como, por
exemplo, encaminhar ao hóspede o Voucher de passeios e transfers e confirmar as
reservas.
4

Check-in e check-out : procedimento de entrada e saída de hóspedes, respectivamente.
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As

práticas eram desempenhadas pessoalmente

com

a supervisão

normalmente dos recepcionistas, mas também do supervisor. O estágio obrigatório
correu sem problemas e foi acompanhado por uma supervisora no hotel e pela
Profa. supervisora na UFF. Durante o estágio foram feitas anotações de campo e
observações, devidamente documentadas no já apresentado Relatório de Estágio.
Embora a aluna tenha recebido a proposta de efetivação, ela optou por deixar
o cargo e se dedicar exclusivamente ao trabalho de conclusão de curso. No entanto,
ainda retornou ao campo para coletar mais dados usando a técnica de entrevistas
informais (Apêndice A) para complemento e enriquecimento de conteúdo.
Os entrevistados foram escolhidos de forma aleatória, com base na
disponibilidade, obedecendo a regra de serem colaboradores do setor de recepção
do mesmo hotel. Foram feitas 3 entrevistas com aproximadamente 4 horas de
duração total dentro do hotel. Também foi adotada a entrevista estruturada com a
coordenadora do curso de hotelaria na UFF (Apêndice B), sendo esta também a
professora da disciplina de estágio supervisionado da aluna5. As entrevistas foram
transcritas e depois analisadas com base na experiência da aluna e de acordo com
teorias sobre o assunto. A análise foi feita sem identificar os funcionários do hotel a
fim de preservar a sua identidade.

5

Mais detalhes acerca do processo burocrático de estágio supervisionado serão oferecidos na parte empírica
deste trabalho
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1

O ESTÁGIO: CONCEITOS E APLICAÇÕES NO CURSO DE HOTELARIA E

EM RECEPÇÃO HOTELEIRA

1.1

CONCEITOS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO
As pesquisadoras Assis e Rosado (2012) tratam a prática de supervisão

acadêmica e de campo como a introdução para uma formação profissional. Dessa
forma o momento do estágio possibilita a associação do universo acadêmico com as
organizações do mercado. Assim também o aluno se põe diante das problemáticas
existentes entre a formação acadêmica e a formação profissional. O Curso Superior
Tecnológico em Hotelaria da UFF adota tal atividade como uma obrigatoriedade na
formação do aluno6, conforme texto transcrito abaixo:
O estágio supervisionado do Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria é
obrigatório segundo as Diretrizes Curriculares homologadas pela Resolução
nº 13, de 24 de novembro de 2006. Esta resolução estabelece em seu Art.
2º que, na organização do curso, o Projeto Pedagógico deve contemplar o
estágio curricular supervisionado como obrigatório e o Art.7º regulamenta o
estágio.
O Núcleo Setorial de Estágios do Departamento de Turismo criou um
Manual do Estágio Supervisionado para auxiliar os alunos do Curso
Superior de Tecnologia em Hotelaria nesse momento tão importante do
curso (UFF, 2011b, s/p.).

Em conformidade com a entrevista realizada especialmente para esse
trabalho, com a professora da disciplina de estágio supervisionado cursada pela
aluna em 2013 e atual coordenadora do Curso Superior Tecnológico em Hotelaria,
quando questionado sobre a finalidade da obrigatoriedade do estágio supervisionado
no currículo acadêmico do aluno, mostra a relevância do estágio na formação do
aluno.
É extremamente relevante para a formação do aluno. É um curso superior
de tecnologia em hotelaria então, quando o aluno se formar, o mercado
entende que ele tem ferramentas e habilidades para desenvolver as
atividades dentro da hotelaria. E nada melhor que a prática profissional para
isso. (entrevista com a Coordenação do Curso de Hotelaria)

6

Disponível para consulta em > http://www.hotelaria.uff.br/index.php/en/menu-documentos/menu-estagio
Acesso em 15 Mai 2014
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Segundo Bissoli (2002), o papel da supervisão de estágio na hotelaria é
propiciar aos docentes uma associação coerente entre os conteúdos adquiridos e a
realidade em que o aluno se encontrará. Na disciplina de estágio supervisionado,
dentre as ementas está o apontamento do estágio para o aperfeiçoamento
acadêmico, pessoal, sócio-cultural e profissional7.
O manual de estágio supervisionado do Curso Superior de Tecnologia em
Hotelaria da UFF (2012) esclarece sobre as pautas do estágio. Para a equivalência
do estágio como atividade pedagógica o aluno deve estar ciente de que a empresa
deve ser conveniada com a instituição de ensino. Caso a empresa não possua o
convênio existe a possibilidade de se conveniar, havendo o interesse. Nesse caso,
todo o processo é de responsabilidade da empresa, porém o aluno que também é
um dos principais interessados pela fomentação do convênio, pode auxiliar com as
informações, ou seja, caso a empresa não possua o convênio o aluno pode orientála quanto a possibilidade de ser uma empresa conveniada8.
Após a escolha da empresa e já com os convênios acertados, a empresa
firma um termo de compromisso de estágio (TCE), sendo este o documento que
regulariza a natureza e características do estágio.
Na UFF, o TCE é firmado entre a unidade cedente, a instituição de ensino, o
estagiário e o agente integrador (quando for o caso). Este último tem a função de
organizar o contrato do estágio e pode ser também um canal que faz a mediação
entre a oferta e a procura de vagas de estágio. Cabe também ao agente integrador
sanar as dúvidas em relação aos direitos e deveres do estagiário conforme as
orientações da cartilha do estágio. A cartilha do estágio, divulgada pelo Ministério da
Educação (MEC), tem por objetivo orientar o aluno nessa nova fase de transição da
vida acadêmica, para a vida profissional (BRASIL, 2008b).

As disposições da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, representam
uma evolução na política pública de emprego para jovens no Brasil, ao
reconhecer o estágio como um vínculo educativo-profissionalizante,
supervisionado e desenvolvido como parte do projeto pedagógico e do
itinerário formativo do educando (BRASIL, 2008b, s/p).

7

Disponível na integra em:< http://www.hotelaria.uff.br/images/disciplinas/STT172.pdf > Acesso em: 22 Abr
2014
8
8
O documento completo está disponível para consulta em > Disponível para consulta em <
http://www.hotelaria.uff.br/images/arquivo/MEH.pdf >Acesso em 15 Mai 2014
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Também é necessário que durante o período de estágio o aluno faça o
preenchimento do plano de estágio, junto a um professor supervisor de estágio e um
supervisor ou responsável pelo estagiário no local de trabalho. Em geral são
indicados como supervisores pela UFF professores que possuam algum domínio da
área de atuação do estagiário, a fim de orientar e sanar quaisquer dúvidas e garantir
assim, que as questões acadêmicas sejam supridas.

1.2

FORMALIZAÇÃO DO ESTÁGIO
Um dos hotéis que firmaram parceria com a UFF, por meio do agente

integrador Centro de Cadastramento e Orientação Profissional para Estagiários
(CECOPE) que representa a Secretaria de Estado do Trabalho e renda (SETRAB), é
a rede de Hotéis Othon S/A. Para tal proposta é assinado um termo de compromisso
de estágio (TCE) entre o estudante, a unidade cedente (Hotéis Othon S/A) e a
instituição de ensino (UFF).
Como uma das Cláusulas do TCE9, as atividades a serem desenvolvidas pelo
estagiário deverão ser compatíveis com o curso de formação e o desenvolvimento
do estágio que, nesse caso, se efetiva na recepção onde se aplica a seguinte
descrição de atividades:
a) Auxiliar nas tarefas de rotinas de recepção.
b) Auxiliar no atendimento a hóspedes nacionais e internacionais.
c) Auxiliar no arquivamento de documentos e organização burocrática do
setor.
d) Auxiliar os recepcionistas e dar informações corretas aos hóspedes e
clientes (TCE, 2013)
De acordo com o TCE ficou firmado o cumprimento do horário de 14h às 20h,
com uma hora de almoço/jantar de segunda a sexta-feira para a realização de tais
atividades, totalizando 120 horas/mês.
1.3
9

APLICAÇÃO DO ESTÁGIO EM HOTELARIA E RECEPÇÃO HOTELEIRA

Cláusula segunda, tópico C, disponível em 04 (quatro) vias de igual teor, devidamente assinado pelos
signatários.
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Conforme o que foi aprendido e com base em leituras, especialmente em
Castelli (2006), pode-se compreender melhor o setor de recepção, local onde se
concretizou o estágio. Dando sequencia ao já exposto na introdução, o recepcionista
deve zelar pela aparência pessoal, ser cortês, desempenhar com destreza as
atividades ligadas à recepção como informações, efetuar entrada e saída dos
hóspedes e acompanhantes no sistema e efetuar cobranças, entre outras
atribuições. De acordo com Castelli (2006), empenhar-se para que o hóspede se
sinta em casa, se sinta bem-vindo é uma das principais funções do recepcionista.
O mesmo autor afirma que o modo pelo qual o recepcionista pode
desempenhar com sucesso as atividades exigidas pelo cargo está diretamente
relacionado com sua postura. Uma vez que o recepcionista adere a uma postura de
receptividade, já abre as portas para um bom diálogo, para uma boa impressão em
relação ao Hotel e também ao seu redor (CASTELLI, 2006). A discrição também é
um ponto importantíssimo, quando se depara com as diversas situações do dia-a-dia
(CASTELLI, 2006). Evitar comentários que comprometam a imagem do hóspede e
até mesmo do hotel são obrigações do recepcionista.
Em palestra realizada pelo Congresso Nacional de Turismo (CONATOUR,
2014) Castelli discorre sobre os gestos e sinais que materializam uma atitude
hospitaleira em um hotel.
A postura receptiva dos colaboradores... prezar pela cortesia, na habilidade,
na destreza. É isso que o visitante quer e necessita receber de quem está aí
como anfitrião. O colaborador não deixa de ser um anfitrião ... Conduzir o
hóspede até o apartamento é um sinal de hospitalidade, sim. Assim como
10
desejar e ele uma boa hospedagem. (CASTELLI, Informação verbal)

Embora a capacitação do funcionário seja uma das obrigações dos
empresários, o Ministério do Turismo (MTur), em parceria com o Serviço Brasileiro
de Apoio às micro e pequenas empresas (SEBRAE) e o Instituto de Hospitalidade
(IH), também concentram seus esforços para oferecer qualidade e segurança nos
serviços turísticos e disponibiliza o guia da recepcionista. “As atividades propostas
visam estimulá-los a aprofundar seus conhecimentos e renovar suas atitudes,
individualmente ou com seus companheiros de equipe” (BRASIL, 2007, p.06). O guia
10

Palestra proferida por CASTELLI, Geraldo no Congresso Nacional de Turismo, online em Abril de 2014.
Disponível em: < http://www.conatour.com.br/geraldo-castelli/ > Abril de 2014.
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ainda descreve o recepcionista como sendo o elo entre o hóspede e os demais
setores do hotel (BRASIL, 2007). Manter um bom diálogo e uma comunicação
eficiente, livre de preconceitos, faz parte da competência de um recepcionista.
(BRASIL, 2007)
No momento de trabalho, deve-se estar atento em tudo o que está a sua
volta. Levando em consideração que a recepção proporciona o relacionamento com
o ambiente como um todo, um momento de distração ou de descuido alguma coisa
pode dar errado.
Um exemplo citado no guia da recepcionista remete bem a importância da
atenção e o foco na hora do trabalho. O guia conta o caso de um recepcionista
distraído com um jogo no computador que recebe uma ligação, no qual é deixado
um recado para um hóspede. Porém, sua falta de atenção faz com que o recado
seja anotado e entregue ao hóspede (de sexo masculino) de outro apartamento,
gerando uma grande confusão, uma vez que o bilhete foi entregue no apartamento
de um casal. Constrangimentos como estes podem e devem ser evitados quando se
têm o devido treinamento. (BRASIL, 2007)
Não só essas, mais outras, são as responsabilidades de um recepcionista,
como por exemplo: o recepcionista deve estar atento a quem entra e quem sai do
hotel, observando possíveis atitudes que possam colocar em risco a privacidade ou
até mesmo a segurança dos hóspedes em geral. Também deve estar atendo à conta
do hóspede, pois alguns exemplos já vividos relatam hóspedes que alegam não ter
consumido ou solicitado certos serviços, ou até mesmo tentando sair do hotel sem
pagar pelo consumo. Fazer o hóspede se sentir bem, com vontade de retornar,
como também as questões burocráticas, que vão desde o check-in ao check-out.
No momento do check-in, Castelli (2006) recomenda que os contratos de
hospedagem deverão ser consubstanciados por documentos escritos, constituídos
por troca de correspondências entre as partes envolvidas (para o caso de reservas)
e por Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) para o caso da hospedagem
propriamente dita.
A grande evidência do trade turístico no Brasil tem trazido mais estudos e
pesquisas que colaboram para o desenvolvimento do profissional, conforme foi
desenvolvido neste capítulo, porém já podemos contar com literaturas sobre o
assunto,

cursos

de

formação,

guias

e

mestres

que

colaboram

para

aperfeiçoamento e desenvolvimento prático dessa área que evolui a passos largos.

o
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Apesar do curso de Hotelaria da UFF também ter como objetivo formar
profissionais aptos a trabalhar em áreas consideradas não hoteleiras, o estágio em
meios de hospedagem ainda é o que parece mais óbvio nessa fase de formação. E,
uma vez dentro de unidades hoteleiras, a recepção parece uma grande porta de
entrada. Segundo Castelli (2006), o cliente é recebido pela recepção e mantém-se
em permanente contato com ela até os últimos serviços. Dessa forma, a recepção
parece um local interessante para que o aluno/estagiário aprimore seus
conhecimentos mantendo esse contato intenso com os hóspedes e, por outro lado,
pode representar uma oportunidade para alguns meios de hospedagem disporem de
um profissional que está recém qualificado (ou seja, sem vícios, com a postura
adequada, com a fluência em idiomas), diferenciando-se, por esses motivos, dos
profissionais que já estão no mercado e que, em alguns casos, não passaram por
uma formação específica para a hotelaria.11
O estágio proporciona todo o conhecimento prático, que os livros em si não
podem proporcionar. Uma das disciplinas estudadas durante o curso foi a disciplina
“Laboratório de Hospedagem”. Esta tem o intuito de proporcionar ao aluno uma
introdução ao que será vivido na realidade. A ideia é plausível, uma vez que aborda
questões pertinentes à realidade hoteleira, principalmente no que diz respeito à
apresentação pessoal, posturas de um hoteleiro, antecipando os exercícios que
serão desempenhados no mundo do trabalho, conforme a ementa a seguir.
Técnicas de recepção; Reservas; Atendimento de solicitações e
reclamações; Serviços de governança; Técnicas de limpeza e asseio de
ambientes; Decoração de ambientes; Portaria de serviços: Serviços de
comunicação interna; Conciergerie. (UFF, 2011)

A ementa prevê o desenvolvimento de técnicas que podem ser executadas
no ambiente real da hospedagem, como por exemplo, o atendimento de solicitações
e reclamações, técnicas de limpeza, técnicas de recepção e reservas, entre outras.
Embora existam padrões de atendimento, cada hóspede tem uma motivação
diferente. Isso mostra que o recepcionista ou estagiário deve estar em plena sintonia

11

Realidade percebida durante o estágio, onde em um prazo de 7 meses passaram 4 estagiários. Realidade
diferente das outras áreas. Também é possível perceber a grande quantidade de vagas ofertadas na área em
sites específicos.
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com os valores do hotel e com as necessidades do hóspede, a fim de lhes
proporcionar um atendimento de qualidade.
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2

APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

2.1

REDE DE HOTÉIS OTHON
A rede de hotéis Othon foi fundada
undada em 1943 com a denominação Cia.

Brasileira de Novos Hotéis. Seu
Seu primeiro hotel foi o Aeroporto Othon, inaugurado em
1944, no centro do Rio de Janeiro (MANUAL DO COLABORADOR, 2012). Já entre
1975 e 1979, a rede começou a expansão da marca dos grandes hotéis cinco
estrelas, dobrando a sua oferta de apartamentos.
apartamentos São desta fase os cinco estrelas:
Rio Othon Palace, Bahia Othon Palace
Palace e Belo Horizonte Othon Palace, tornando-se
tornando
então a maior rede da América do Sul e inovando os conceitos de gerenciamento
ge
de
grandes unidades. A marca, presente nos principais destinos turísticos no Brasil (Rio
de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Ceará) e na Europa (Portugal), conta
com vinte unidades entre hotéis próprios associados e administrados (OTHON,
2013). Tais hotéis estão divididos em cinco categorias com a finalidade de atender
ate
as demandas de cada viagem (como ilustra a Figura 1).

Othon Palace
Othon Classic
Othon Travel
Othon Suítes
Othon Pousadas

Figura1: Estrutura das Categorias da Rede Othon.
Fonte: Elaboração própria. 2014.
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A figura 1 descreve as marcas da empresa seguinte forma, conforme descrito
no manual do colaborador12
a) Othon Palace – Considerado o “TOP” de linha, o Othon palace oferece
toda a estrutura de um cinco estrelas, com por exemplo: Room Service
24h, serviço discreto e eficiente, cozinha internacional e mais. Além de
butiques, bares com música ao vivo, Business Center equipado com
tecnologia de última geração e amplas áreas para congressos e eventos
(MANUAL DO COLABORADOR, 2012).
b) Othon Classic – Prédio com poucos apartamentos, com mobílias e objetos
antigos, serviços elegantes e personalizado. Se o clima desse hotel
sugere uma agradável volta ao passado, as instalações, no entanto, tem
tudo o que a moderna tecnologia oferece para proporcionar aos visitantes
o máximo de segurança e conforto (MANUAL DO COLABORADOR,
2012).
c) Othon Travel – O mais econômico da rede, oferece todo o conforto de
Hotéis Othon. Nestes hotéis imperam a hospitalidade, a praticidade e o
aconchego (MANUAL DO COLABORADOR, 2012).
d) Othon Suítes – A administração e comercialização de flats é um dos mais
novos segmentos de negócio do Grupo Othon. Sediada em São Paulo
desde 2003, a Othon Suítes conta com profissionais capacitados para
gerir os mais sofisticados empreendimentos de gênero (MANUAL DO
COLABORADOR, 2012).
e) Othon Pousadas – A rede Othon Pousadas marca presença em diversas
cidades coloniais e turísticas, oferecendo segurança e conforto aos seus
hóspedes (MANUAL DO COLABORADOR, 2012).
Na festa comemorativa de final de ano, em 2013, foi lançada e distribuída
entre os colaboradores a “Revista Hotéis Othon 70 anos”13, que contou com a
tiragem de 5.000 exemplares. A revista conta a trajetória da empresa, as futuras
expansões, as parcerias, as responsabilidades sociais, além de contar com
entrevistas com alguns funcionários, dando a oportunidade dos mesmos exporem
suas experiências e expectativas (REVISTA HOTÉIS OTHON, 2013).
12
13

Manual do colaborador é uma cartilha que o colaborador recebe ao ingressar na rede.
Revista Hotéis Othon 70 anos. Editores: MARTINS, Márcio. RODRIGUES, Jadna.
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A revista, com caráter comemorativo, ainda anuncia a expansão da empresa
no interior de São Paulo e em Portugal, além de investir na administração de hotéis
de terceiros. A gestão da rede está pautada em resultados e foca na busca
constante em qualidade de atendimento aos hóspedes (OTHON, 2014).

2.2

SAVOY OTHON TRAVEL
O Savoy Othon Travel14, onde o estágio ora relatado foi realizado, é um dos

hotéis da rede Othon e está situado na Av. Nossa Senhora de Copacabana, 995,
Copacabana – Rio de Janeiro/RJ. Mesmo sendo a categoria de hotéis mais
econômica da rede, o Savoy oferece ao cliente economia e conforto nas viagens,
sejam elas com a família ou a negócios.
O Savoy Othon Travel foi construído em uma ótima localização, estando a
apenas duas quadras da praia de Copacabana e próximo a diversos pontos de
interesse turístico como, por exemplo, Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Lagoa
Rodrigo de Freitas e muitas outras atrações da cidade, como se pode verificar na
figura 2 (a seta vermelha indica o hotel).

Figura 2: Localização do Savoy Othon Travel.
Fonte: Google Maps. Acesso em: 03 mar. 2014.

14

Encontra-se no apêndice C autorização da empresa para divulgação do relatório de estágio para fins
acadêmicos.
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Segundo a revista “Hotéis Othon 70 anos” o Hotel Savoy recebe famílias
inteiras em viagens de turismo e grupos de pequenas e médias empresas. Os
quartos, divididos em duas categorias: Standart15 e Superior seguem o mesmo
padrão de qualidade de todas as unidades Othon: dispõe de TV a cabo, o arcondicionado, telefone, chaves eletrônicas, internet wi-fi, cofres digitais, secador de
cabelo e frigobar, além de serviço de quarto 24 horas e lavanderia (REVISTA
HOTÉIS OTHON, 2013). O hotel em questão possui 145 UHs, sendo 82 UHs de
categoria standard e 63 UHs de categoria superior.

2.3

ESTRUTURA HIERÁRQUICA E CLASSIFICAÇÃO DO SAVOY
O Savoy possui uma estrutura hierárquica simplificada conforme apresentada

no organograma a seguir. No entanto será dada ênfase a área da recepção, objeto
do estudo.
Gerente Geral

Supervisor de
A&B

Supervisor de
Recepção

Governanta

Recepcionistas

Auxilliar de
Reservas

Chefe de
Mensageiros

Estagiários

Superviso de
Manutenção

Supervisor de
controladoria

Mensageiros

Jovem
Aprendiz
Figura 3: Fonte: Adaptado de Castelli (2006). Elaboração própria

15

Standart – Termo em inglês que significa padrão. Na hotelaria o termo se aplica às UHs mais simples. Que
oferece serviço padrão.
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A fim de padronizar a classificação dos meios de hospedagem, o Ministério do
Turismo (Mtur) em parceria com o Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro) e a
Sociedade Brasileira de Metrologia (SBM), criou o novo Sistema Brasileiro de
classificação de meios de hospedagem, o SBClass. O modelo de classificação utiliza
o símbolo de estrela para diferir as diversas categorias de meios de hospedagem,
sendo este uma exclusividade do Mtur.
A rede de Hotéis Othon, conforme já visto no capítulo 2.1, dispõe de
classificação própria da marca, pois a mesma optou em não solicitar a classificação
do SBClass, no entanto, na prática, alguns profissionais continuam caracterizando o
hotel como sendo um hotel “três estrelas”.
Em geral o hotel dispõe de bastantes características de um “3 estrelas”, pois
se enquadra na maioria das exigências do sistema, como por exemplo, serviço de
recepção 24 horas, troca de roupa de cama diária (mesmo o SBclass exigindo a
troca em dias alternados), ar condicionado e TV em 100% das UHs, serviço de
lavanderia, programa de treinamento para funcionários, monitoramento das
expectativas e impressões dos hóspedes em relação aos serviços ofertados,
incluindo meios para pesquisar opiniões, reclamações e solucioná-las e etc.
Uma das exigências previstas pelo SBClass, o escritório virtual, não está
entre as instalações do hotel. Tal exigência pode ser facilmente ajustada, se
necessário, caso haja o interesse na classificação. Já as medidas de prevenção do
meio ambiente não puderam ser observadas durante o estágio, uma vez que
carecem de uma análise mais técnica. No entanto, o Savoy não usa esse sistema
porque como outros hotéis de rede, eles mantêm uma espécie de classificação
interna que é dada pela marca, no caso, definida pela palavra “Travel” após o nome
Othon (BRASIL, 2010).
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3

DADOS EMPÍRICOS DO ESTÁGIO

3.1

FAMILIARIZAÇÃO COM A REDE: TREINAMENTOS E

APERFEIÇOAMENTO
Para a familiarização com a rede Othon, o novo colaborador (incluindo o
estagiário) passa por um treinamento inicial, chamado “Programa de Iniciação de
Novo Colaborador”, o PINC. No programa, o novo colaborador tem a oportunidade
de conhecer a história da empresa, as marcas, a missão, a visão e os valores da
empresa além das atitudes e práticas, normas gerais de conduta, direitos e
benefícios e os serviços prestados aos colaboradores. O entrante também pode tirar
dúvidas que possam surgir durante o programa ou acerca de algo que não tenha
sido abordado.
Após esse programa o estagiário já começa a desempenhar as atividades
operacionais. No Savoy Othon Travel, o atendimento ao hóspede (já no balcão)
obedece a um padrão de atendimento, conforme segue:
a) Bom dia /Tarde /Noite. Seja bem vindo(a);
b) Pedir um documento de identificação;
c) Preencher e /ou ajudar o hóspede a preencher e assinar a FNRH com a
caneta do hotel;
d) Confirmar as diárias, além do dia /hora do check-out;
e) Informar o horário do café da manhã;
f)

O número do apartamento e andar;

g) Se o hóspede não for um cliente Special Guest oferecer o Voilá.16
Também, durante o estágio pôde-se participar de outro programa denominado
“Gente

Cuidando

de

Gente”.

Esse

programa

foca

no

desenvolvimento

organizacional, que tem como temática os assuntos: comunicação eficaz, trabalho
16

Special Guest – Ou cliente especial, em português, é a Forma de tratamento aos hóspedes incluídos no
programa de fidelidade por meio do Voilá
Voilá – É um programa de fidelidade para hotéis independentes, no qual o associado tem a oportunidade de
ganhar pontos ao se hospedar nos hotéis cadastrados e consequentemente ganhar prêmios que vão desde
descontos em hospedagens até obter milhas em programas aéreos.
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em equipe, resolução de conflitos e encantamento, com duração de quatro horas
cada módulo. Normalmente esses programas acontecem mensalmente e contam
com a participação obrigatória dos funcionários dos setores operacionais.
3.2

ATIVIDADES REALIZADAS NO SISTEMA OPERACIONAL
O treinamento operacional na recepção do Savoy se deu por meio de um

treinamento prático, ou seja, aprender fazendo em serviço. Sendo os próprios
colegas de recepção os instrutores.
Em relação aos procedimentos operacionais de registro do setor, o sistema
usado no Savoy é o CMNet. Ele é um sistema tecnológico de distribuição hoteleira
que permite o cadastramento e gerenciamento das tarefas comuns do setor
hoteleiro. De acordo com o que foi aprendido no Savoy podemos demonstrar um
pouco das tarefas praticadas com o CMNet.
Na página inicial clica em VHF para abrir o sistema com as funções pertinentes a
área de recepção (figura 4) e introduza a senha (Figura 5).

Figura 4: Página inicial do programa CMNet
Fonte: Print feito pela autora.

A introdução da senha é de grande importância para o acompanhamento das
atividades realizadas no sistema. Em qualquer procedimento que seja realizado no
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programa é possível saber qual foi o usuário. Para se evitar constrangimentos,
dúvidas e erros, se faz necessário a aplicação da senha por cada usuário. No
Savoy, o estagiário ou recepcionista novato ao começar a se familiarizar com o
sistema, logo recebe o seu Login e senha. Enquanto essas informações não
chegam, para acesso ao sistema, são usados os dados de acesso do recepcionista
que está lhe ajudando ou do supervisor, sendo estes os responsáveis por transmitir
as informações e conhecimentos adequados.

Figura 5: Login CMNet
Fonte: Print feito pela autora

Havendo alguma dúvida em relação aos procedimentos realizados durante
algum processo, seja de check-in, check-out, fechamento de caixa e etc, é possível
consultar o usuário. Dessa forma é orientado que cada usuário faça o login ou logout
a cada utilização, ou término das atividades, a fim de evitar qualquer mal entendido.
Sendo assim, é de total responsabilidade do usuário a preservação e sigilo de seu
login e senha.
Após tais procedimentos é possível efetuar o check-in. Clicando no botão
check-in (figura 6) é possível localizar o cliente pelo nome, sobrenome ou qualquer
parte do nome.
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Figura 6: Processo de check-in
Fonte: Print feito pela autora

Já na figura 7 podemos ver o processo mais adiantado. Após localizar o
cliente é necessário escolher uma UH de acordo com a categoria contratada ou que
esteja de acordo com o cliente. Nesse caso escolhemos uma UH limpa, que está
identificada com a fonte verde. As UHs com
com a fonte vermelha nesse caso
c
significa
que ainda se encontram sujas ou ainda não foram liberadas pelo setor
s
de
governança e a fonte preta informa que a UH se encontra bloqueada (seja para
manutenção, para uso da casa e etc.). Em geral essas são as legendas mais
usadas, embora existam outras. (Vide figura 8).
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Figura 7: Processo de escolha de UH
Fonte: Print feito pela autora

Clicando na figura em forma de vassoura, indicada pela seta vermelha (Figura
8) também é possível consultar com antecedência as unidades habitacionais (UHs)
que se encontram limpas, sujas e em manutenção. Essa consulta é muito comum na
mudança do hóspede (comumente chamado de PAX dentro dos hotéis) para uma
nova UH, ou para visualizar a disponibilidade para determinados grupos.

Figura 8: Status da Governança (status das UHs)
Fonte: Print feito pela autora
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O campo geral de reservas é uma das ferramentas muito usadas durante o
dia. Para acessar, basta clicar na imagem em forma de “Lupa”, identificada pela seta
vermelha na figura 9. Nesse campo é possível localizar um hóspede que já tenha
efetuado check-in, check-out ou que esteja apenas confirmado. É possível localizá-lo
pelo número da reserva ou por qualquer parte do nome, desde que seja especificado
o período da estada. Também é possível visualizar quantos hóspedes (pax17) ainda
estejam para chegar, quantos estão para sair, os que já saíram entre outras
possibilidades. É uma ferramenta muito útil para o funcionamento o bom andamento
da recepção. Vale ressaltar que tais informações são confidenciais e a recepção não
tem nenhuma autorização de passar informações para quem quer que seja. É muito
comum receber ligações internas (de outras UHs) e externas a procura de
informações sobre algum pax, porém tais informações não podem ser passadas, em
hipótese alguma, a fim de preservar a imagem e privacidade do mesmo.

Figura 9: consulta geral
Fonte: Print feito pela autora

O programa também permite consultar a disponibilidade de reservas para
cada categoria de UH, assim como o percentual de ocupação e as UHs já
reservadas (vide figura 10). Assim, tendo uma visão geral da situação, é possível
17

É comum, sobretudo nas operações efetuadas nos sistemas hoteleiros, identificar os hóspedes como “pax”.
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gerenciar de forma mais correta as possíveis decisões, seja a venda para walk-in
(hóspede que chega ao hotel sem uma reserva prévia), up grade (mudança de uma
UH mais simples para uma superior), atender a solicitação de algum hóspede que
deseja continuar no hotel (sem reserva prévia), disponibilizar uma UH para uso de
um funcionário, dentre outras possibilidades.

Figura 10: Disponibilidades de UHs
Fonte: Print feito pela autora

Havendo a disponibilidade, a venda pode ser feita para Walk-in. Dessa forma
se evita que uma UH deixe de ser vendida, afinal uma UH é um produto intangível,
ou seja, se não for vendida hoje, o prejuízo não pode ser recuperado amanhã,
perdendo assim uma diária.
No sistema, clica-se na imagem em forma de “pés” (conforme mostra a figura
11). Inclui-se o nome do hóspede (nesse caso o nome é fictício), o tipo de hóspede,
a cidade e o idioma. Essa é uma forma resumida para compreensão do processo.
Após feita a inclusão do hóspede no sistema, é hora de fazer todo o processo de
check-in normalmente, conforme já exemplificado.
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Figura 11: Processo de check-in Walkin. [Nome fictício]
Fonte: Print feito pela autora

Em geral o sistema é muito amplo e permite uma série de ações, como, por
exemplo, gerar relatórios de caixa, de disponibilidade, de diária média e muito mais.
O relato apresentado até aqui, em geral, é apenas um resumo das atividades
exercidas durante o estágio.
Sempre que o PAX fazia o check-in era oferecido um mapa da cidade e um
guia turístico sem ônus. Assim também eram dadas informações de locais
interessantes, pontos turísticos, a forma de chegar a determinados locais entre
outras.

3.3

DESENVOLVENDO O ATENDIMENTO
Embora houvesse uma jovem aprendiz que atuasse no período de 10h as

16h, de terça a sexta, como telefonista, muitas vezes cabia ao recepcionista (e
consequentemente a estagiária) também desenvolver tal prática, uma vez que o
hotel recebe ligação durante as 24h. Dessa forma, o atendimento inicial segue o
seguinte padrão da rede e que está na sala de apoio como forma de lembrete:
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a) Setor, nesse caso a Recepção;
b) Seu nome;
c) Saudação: Bom dia, Boa Tarde, Boa Noite.
d) Como posso ajudar?
Diariamente chegava ao hotel grupos de funcionários de uma companhia
aérea. Pela manhã o recepcionista ou estagiário recebia o Rooming List (lista de
nomes) e tentava ao máximo adiantar a FNRH, pois a maioria se hospedava com
frequência possuindo os dados no sistema. Para tal grupo o hotel reservara uma
quantidade X de apartamentos. Dessa forma, sabendo o horário de sua chegada já
se adiantava (quando possível) em disponibilizar as UHs. O procedimento para a
chegada de outros grupos, como por meio de agências, guias de turismo ou outros
meios, deve obedecer a mesma operação, no entanto, durante meses de estágio só
foi observado procedimento semelhante uma vez.
Outras atividades também foram desenvolvidas, como levar hóspedes
(nacionais e estrangeiros) para conhecer as UHs quando solicitado, pegar bagagens
no maleiro, oferecer pacotes turísticos, atender solicitação da gerência, se
comunicar com os diversos setores do hotel para atender alguma solicitação do
hóspede, fornecer informações para a contabilidade quando necessário, verificar e
organizar documentos das reservas para o da seguinte, verificar e copiar
documentos do menor arquivando adequadamente etc.
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4

A IMPORTÃNCIA DA FORMAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

4.1

A FORMAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SAVOY
Quando se têm o conhecimento das teorias e aplicando-as na prática é

possível compreender a necessidade da profissionalização dos recursos humanos
para a elevação da qualidade dos serviços prestados no setor.
Com as necessidades atuais e expectativas de sediar grandes eventos os
profissionais de hotelaria vem sendo cada vez mais solicitados para atender a atual
demanda e escassez do mercado. Isso mostra que o preparo e capacitação fazem
parte de um processo de conhecimento técnico e autoconhecimento, pois o
profissional deve estar atento às suas limitações, objetivos e expectativas, para
atender as exigências, solicitações e expectativas que o setor demanda.
Até pouco tempo, pouco se ouvia falar no profissional com formação em
hotelaria, pois os espaços hoteleiros eram ocupados por profissionais das mais
variadas áreas. Não muito diferente de hoje, uma vez que é possível ainda encontrar
um mercado bem eclético, no qual se pode encontrar recepcionistas atuando
somente com a formação de nível médio até profissionais do setor.
Na realidade do Savoy é possível perceber a pouca presença dos
profissionais especializados na área hoteleira, conforme podemos ver de forma clara
no gráfico número 13. Dos sete funcionários da recepção, apenas os estagiários
possuem formação em hotelaria.
Dos funcionários com formação superior, um possui formação em letras
(inglês-português) e o outro é da área de comunicação. Já os funcionários em
processo de formação, um também é oriundo de letras (Italiano-Português) e o outro
se formando na área de Geografia. Os demais possuem apenas o nível médio,
sendo que estes começaram como mensageiro e recebendo a promoção para o
cargo de recepcionista. O destaque é para o supervisor da recepção que também
começou como mensageiro, chegando ao cargo atual.
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Formação dos Recepcionistas Savoy
Nível Médio Completo
Nível Superior em outras áreas (cursando)
Nível Superior em outras áreas(compl.)

28,5%

43%

28,5
%

Figura 12: Gráfico de demonstração da formação escolar dos funcionários do Savoy.
Fonte: Observação e vivência da autora na área.

A partir da análise da pesquisa estruturada com alguns recepcionistas, é
possível se notar que muitos estão no setor apenas pela oportunidade. Poucos, de
fato, se identificam com a área a ponto de pretender seguir carreiras. Alguns se
encontram no cargo há muitos anos, no entanto nessa entrevista é possível se notar
que não há realização profissional.
Para o recepcionista Y (chamaremos assim a fim de lhe preservar a
identidade), em entrevista, ocupar o cargo é questão de tempo, por que não se tem
outra oportunidade, porém a intenção de mudar de área é clara. Em sua opinião o
que menos motiva o funcionário é a gestão, caracterizada por ele como uma gestão
pouco profissional, com postura altiva.
Já para K, a rotatividade na recepção está relacionada à falta de organização.
Para ele os bons profissionais entram, veem a “bagunça” e não ficam. “Não tem
quem coordene. Cada um trabalha de um jeito. Até as normas do hotel cada um
segue a que mais convém” (entrevistado K). Com base nessas observações
veremos a importância da formação dos recursos humanos no setor hoteleiro.

4.2

A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO EM HOTELARIA
Conforme é ensinado durante o curso de Hotelaria, a qualidade no

atendimento e a hospitalidade são pautadas como fatores de grande importância, no

37

qual o atendimento padronizado (e não mecanizado) garante ue todos os hóspedes
tenham um tratamento adequado. No entanto, durante o estágio, foi percebido que,
em alguns casos, não ocorre dessa forma. Como exemplo, um convênio específico
não é “bem visto” pelo fato de não deixar os 10% da taxa de serviço que ocasionam
o aumento dos pontos (acréscimo no salário de acordo com a venda de UHs e
serviços prestados), mesmo esta taxa sendo facultativa (conforme a LEI Nº 8.078,
DE 11 DE SETEMBRO DE 1990. Art. 39 do Código de Defesa do Consumidor)18 e
até mesmo considerado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec)
como uma prática abusiva. Esse convênio de hospedagem permite que o cliente
adquira títulos e tenha direito a um número X de hospedagens. Em geral, quando o
hóspede chega ao hotel já se nota um desagrado por parte de alguns recepcionistas
e até mesmo alguns dos mensageiros, uma vez que esse público não tem o
costume de deixar gorjetas. Por vezes, algumas solicitações eram negadas, o que
não acontecia quando era o hóspede “normal”, como por exemplo, trocar de quarto
por motivo de barulho que vinha da rua, ou quando o hóspede pedia um quarto
melhor, sendo que os quartos para estes não eram os melhores, mesmo se
referenciando UHs da mesma categoria.
Em outra ocasião, a estagiária, ainda sem as instruções necessárias (no
entanto orientado por outro recepcionista), não leu as observações do check-in e
deu um desses quartos considerados inferior para um casal de hóspede VIP. A
estagiária foi chamada pela gerência pela falta de atenção e que aquele serviço
ainda não poderia ser desempenhado pela estagiária, pois ainda não se conhecia as
UHs e suas características. Ficou um clima desagradável, uma vez que não ficara
claro quais eram as atividades a serem desenvolvidas e pelo fato de o recepcionista
não se posicionar mostrando também sua falha.

4.3

ANÁLISE DOS DADOS
No capítulo 1, pudemos construir um arcabouço teórico entre os temas:

Estágio Supervisionado e a formação em hotelaria, usando inclusive pesquisa
documental, incluindo a principal legislação acerca do assunto. Nesse caso, mais
18

Dos direitos do consumidor, disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm. Acesso em:
17 de Jun de 2014.
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especificamente em recepção hoteleira. Passamos por um processo de análise
teórica sobre a importância do estágio supervisionado e sua importância para a
formação do Tecnólogo em hotelaria trazendo conceitos e características, além de
informações sobre a formalização estágio.
Fizemos uma breve apresentação da rede de hotéis Othon, descrevendo sua
marca e estrutura operacional do Savoy. Salientamos que o PINC é um processo
introdutório importante para o novo colaborador, pois dessa forma podemos
conhecer a história da empresa, assim como sua missão, visão e valores.
O terceiro capítulo descreve as principais atividades desenvolvidas no
estágio, como o padrão de atendimento e treinamentos e o sistema operacional.
Essa vivência prática importantíssima para a formação e desenvolvimento de
qualquer gestor, pois permite uma visão do hotel, como um todo.
Consultamos ainda o Manual de Conduta Hoteleira19 (BRASIL, [s/d], p.18.),
que discorre sobre a importância de manter os funcionários treinados no
atendimento às necessidades dos hóspedes. Dessa forma recomenda-se o
treinamento constante de forma que sejam explicitados os erros e orientando quanto
à forma correta da ação. Isso é feito no hotel, e a própria estagiária participou de um
desses programas de aperfeiçoamento, conforme já foi dito.
Talvez esse treinamento não seja suficiente para promover mudanças de
comportamento no caso dos hóspedes com convênios “indesejados” pelos
funcionários, como visto no capítulo 4. Parece que é preciso investir mais na
contratação e desenvolvimento dos recursos humanos dentro do hotel, conforme
destaca Coimbra (1998, p.24.) “...gente sendo bem contratada, conhecendo suas
possibilidades dentro da empresa... sendo treinada para conhecer o HÓSPEDE,
significa trabalhar num bom ambiente de trabalho”. Dessa forma, os gestores
estariam evitando atitudes descorteses e indesejadas na hotelaria.
Quando se espera um hóspede VIP20, todos os esforços são concentrados
para o atendimento de “excelência”. Durante todo o momento é lembrado da
chegada de determinada pessoa, da forma de atendê-lo, na agilidade no
atendimento, etc. Procedimentos estes que, conforme a literatura estudada e a
experiência vivida, deveriam ser adotados como padrão.
19

Manual de Conduta Hoteleira – Manual criado pela Associação Brasileira da Industria Hoteleira e pelo Mtur.
Termo em inglês que significa: Very Important Person. O termo é usado para caracterizar uma pessoa
importante, com certos privilégios.
20
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Outro exemplo vivido foi, em determinada ocasião, chegariam amigos de um
gerente do hotel no Savoy e esse mesmo gerente se encarregou de informar ao
supervisor de recepção da chegada dos hóspedes “VIPs”. O atendimento, sob
pressão, foi prestado pela estagiária que ao ser avaliada pelo cliente oculto, em
ocasião anterior e receber um feedback positivo, já havia sido considerada apta e
preparada para a ocasião. A supervisão se encarregou de checar com a governança
a supervisão da UH, que foi escolhida a melhor da categoria, destinada aos VIPs.
Foram deixados avisos e lembretes quanto ao bloqueio da UH e o motivo. A prática
da supervisão de limpeza poderia ser parte da operação padrão, uma vez que foi
percebido durante o estágio que as reclamações sobre a limpeza eram constantes.
O cliente oculto, como foi mencionado acima, é uma prática de avaliação na
rede. Nesse caso o recepcionista não sabe da identidade do hóspede e se
encarrega de um atendimento natural. Vale ressaltar que o estagiário também está
sujeito a avaliação do cliente oculto, como foi o caso. Dentre as principais avaliações
estavam: postura, padrão de atendimento (se está de acordo com as normas do
hotel, oferecendo ajuda, informando o andar, o horário do café da manhã), uniforme
e etc.
Araujo (2003, p.28), observa “...que serviços turísticos são disponibilizados
por pessoas, para pessoas“. Nesse contexto, visando manter a qualidade nos
serviços prestados no setor, os recursos humanos precisam estar qualificados,
motivados e se identificar com os valores que o setor requer.
Conforme visto neste capítulo, os recursos humanos disponíveis na hotelaria
são formados por funcionários que começaram “de baixo”, sendo ainda uma das
características da hotelaria. Os esforços estão sendo concentrados em busca da
profissionalização e a prática associada às teorias aprimora e eleva a capacitação
destes que fazem uma grande diferença na hotelaria: os recepcionistas
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de todo o conteúdo apresentado até aqui é notável as inúmeras teorias
e motivações que apresentam e legitimam a importância do estágio, não somente
como forma de obter experiência profissional, mas também de agregar e
proporcionar ao aluno uma vivência em campo, da realidade que será vivida
agregando conhecimento e valores ao aluno, como é o caso curso superior
tecnológico em hotelaria da UFF.
O Manual de Estágio supervisionado, disponibilizado no portal do curso, foi
um elemento muito valioso nessa etapa, uma vez que é bem claro, objetivo, e
aborda questões que, muitas vezes, podem passar despercebidas pelo aluno,
enquanto inexperiente. O Manual disponibiliza todos os documentos pertinentes à
oficialização do estágio e sana todas as dúvidas. Além do manual, que é bem
completo, o aluno também conta com o apoio de um professor coordenador que por
sua vez, acompanha o estágio e as atividades desenvolvidas.
Na

recepção

em

hotelaria

as

teorias

empregadas

neste

trabalho

proporcionam ao aluno uma prévia do que será vivido enquanto profissional
integrando à prática e conforme a entrevista com o professor da disciplina: “nada
melhor que a prática profissional para isso” (professor de Estágio Supervisionado,
em entrevista).
Muitas empresas tem se disponibilizado para incluir o aluno nessa nova
etapa, como é o caso da Rede de Hotéis Othon. Nessa etapa, a empresa é
representada por um agente integrador que se encarrega de formalizar a legalidade
do estágio. Além disso, a empresa concede os recursos necessários para o
desenvolvimento do aluno, bem como concede uma bolsa em reais, vale transporte,
alimentação no local e o seguro de acidentes pessoais. O Savoy Othon, embora
sendo considerado o mais econômico da rede, possui capacidade de proporcionar
ao aluno uma experiência prática como a mesma qualidade oferecida nos demais
hotéis da rede.
Durante o desenvolvimento do estágio puderam ser aproveitadas algumas
das contribuições expostas pelos docentes em aulas. A experiência do Laboratório
de Hospedagem, Laboratório de Experiências e Resolução de Problemas em
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Hospedagem e A&B, dentre muitas outras que facilitaram o processo de
aprendizado teórico versus prático.
Podemos concluir que a estrutura apresentada pelo curso superior de
Tecnologia em Hotelaria, da UFF, possibilita ao aluno um alicerce para enfrentar os
desafios desse trade que ainda carece da profissionalização desses recursos
humanos. A possibilidade de estar em contato com os diversos setores do hotel
favorece um crescimento profissional, uma vez que o aluno de hotelaria está sendo
preparado para assumir cargos de gestão. Agregando valores, conceitos e uma
visão mais ampla do hotel.
Não poderia deixar de citar Coimbra (1998, p.24), em que define que
“hotelaria é feita pelos funcionários e não por decisões estufadas de arrogância e
falsa sabedoria”. Conhecendo o atual cenário é possível sugerir o treinamento em
todos os níveis hierárquicos. Não somente treinamentos que estimulem a
produtividade e metas, mas também treinamento de posturas. O que parece é que
alguns gestores têm medo de ouvir o que o funcionário tem a dizer, talvez pelo atual
cenário onde alguns não possuem nem o nível superior e atualmente têm se
difundido os cursos superiores e o conhecimento. Sendo assim, os gestores dando
um bom exemplo, com iniciativas, educação, reconhecendo que também está
passível ao erro, os demais funcionários tenderiam a adotar a mesma postura.
Umas das sugestões a se fazer, para a coordenação de hotelaria seria de
antecipar a oferta da disciplina de estágio supervisionado e/ou até mesmo a não
obrigatoriedade da disciplina (e não do estágio em si), uma vez que muitos dos
alunos perdem oportunidades de estágio no 3º ou 4º período, pelo exposto pela
coordenação, de que muitos não possuem habilidades para produzir um currículo
adequado e outros perdem a disciplina, sendo reprovados por não conseguirem um
estágio dentro do tempo estipulado no início da oferta da disciplina. Nesse caso o
aluno tem que optar em abrir mão de alguma disciplina nos períodos que antecedem
a oferta da disciplina de estágio supervisionado para não correr o risco de não
conseguir a oportunidade posteriormente. Ou então, não conseguindo o estágio no
quinto período, o aluno fica com a pendência do estágio, uma das obrigatoriedades
curriculares.
Também como sugestão para o hotel seria interessante, o hotel adotar uma
política de treinamento operacional, não somente dos serviços. Não houve durante o
estágio um treinamento específico para o desenvolvimento das atividades. Cabendo
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aos recepcionistas introduzir o estagiário à rotina da recepção. Isso nem sempre é
bom, pois cada funcionário, que também não teve um treinamento prático, aprendeu
com outro colega, que aprendeu com outro e assim por diante. Dessa forma é mais
fácil desencadear o erro, ou então cada um aprende da forma que lhe convêm.
Em conversa com colegas, pode-se perceber que alguns hotéis adotam um
treinamento prévio, onde o novo funcionário passa um dia em cada setor, a fim de
aprender um pouco mais sobre suas funções e atividades. Dessa forma fica bem
mais fácil compreender o funcionamento. Também existe o treinamento operacional
prévio, com simulados sobre o programa que será usado no trabalho. Assim, o novo
colaborador tem a oportunidade de ter contato com o programa antes de ser
introduzido na prática, dessa forma o atendimento ao cliente será o primordial e feito
de forma mais clara e objetiva, pois o novo colaborador não precisará dividir sua
atenção em aprender o programa e atender as necessidades do hóspede.
Aprender os procedimentos operacionais durante o estágio foi uma prática
muito valiosa, pois nele estão todas as informações pertinentes aos hóspedes, a
estrutura do hotel, as disponibilidades. Informações estas que todos os gestores
devem saber para gerir seu empreendimento.
Sendo assim a experiência do estágio em recepção, durante os sete meses,
proporcionou

não

só

um

amadurecimento

profissional,

mas

também

um

desenvolvimento moral e ético, uma vez que o convívio com as diversidades
culturais, sociais e etc. estimulam uma reflexão analítica sobre o seu entorno e suas
considerações.
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APÊNDICE A
Entrevista informal realizada com funcionários do Savoy Othon Travel.

A) Nome.
B) Tempo que trabalha na empresa.
C) Gosta do que faz ?
D) Por que trabalha aqui ? Qual a motivação ?
E) Na sua opinião qual o principal motivo da rotatividade na recepção ?
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APÊNDICE B
Roteiro de entrevista
Agradeço a sua boa vontade em participar da minha pesquisa. Sua
participação é muito importante. Antes de começarmos, gostaria de assegurar sua
participação é voluntária; você pode se recusar a responder qualquer pergunta; esta
entrevista tem caráter acadêmico, e só será disponibilizada para os pesquisadores
da equipe; pedaços desta entrevista, na forma como foram falados, poderão fazer
parte do relatório final, mas fica a seu critério a preservação de sua identidade. A
entrevista será gravada, tudo bem?
Entrevista realizada com a Coordenadora do Curso de Hotelaria na UFF.
a) Qual a finalidade da obrigatoriedade do estágio no currículo do aluno?
b) O aluno tem encontrado facilidade para encontrar um estágio?
c) Qual a principal dificuldade?
d) O aluno de Hotelaria tem sido bem aproveitado nos estágios? Eles têm se
destacado? Qual a sua opinião para a ocorrência desse fato?
e) Especificamente em recepção hoteleira, como tem sido a experiência desses
estágios em sua opinião?
f) Há alguma estimativa ou estatística de quantos alunos fizeram estágio no
setor de recepção hoteleira?
g) Se sim na anterior, qual a sua explicação para isso?
h) Tem mais alguma coisa que julgas importante e que eu não perguntei?
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