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RESUMO 

O presente trabalho trata-se da temática relacionada a segurança de hóspedes           
denominados very important people – VIP (pessoas muito importantes). Quanto esta           
segurança, deseja-se conhecer a maneira como ocorre o tratamento e a           
hospedagem desse público específico durante suas estadas no Rio de Janeiro e os             
métodos utilizados com a finalidade de garantir a segurança do cliente e sua equipe.              
O estudo objetivou gerar uma discussão acerca da segurança e logística dos meios             
hoteleiros do Rio de Janeiro - RJ para receber tal público, as mudanças feitas,              
percepção dos funcionários a respeito e dificuldades para que haja a excelência no             
tratamento desses clientes. A pesquisa deu-se metodologicamente pelo        
levantamento bibliográfico documental além de uma coleta de dados qualitativos,          
incluindo a aplicação de entrevistas semiestruturadas com funcionários de hotéis do           
Rio de Janeiro, com o intuito de diagnosticar a possível influência de celebridades             
na rotina desses estabelecimentos além de avaliar as mudanças internas causadas.           
Com base nestes procedimentos, contextualiza-se conceitualmente sobre hotelaria,        
segurança e cliente VIP, os quais foram fundamentais a fim de uma reflexão mais              
abrangente da problemática da pesquisa. Os resultados obtidos apontam que a           
vinda de pessoas famosas a hotéis da região têm um alto potencial atrativo, no              
entanto, ainda não foi encontrado um método específico para que haja excelência            
no atendimento. As limitações do estudo residem na impossibilidade de expor dados            
sigilosos a respeito dos hotéis, dessa forma dificultando a pesquisa mais           
aprofundada além da impossibilidade de pesquisas presenciais devido ao Covid 19.           
As entrevistas possibilitaram notar, quais são os impactos dos clientes VIPs na            
rotina de um hotel e as mudanças causadas por tais personalidades. Conclui-se que             
o tema pode ser melhor abordado durante a formação acadêmica dos profissionais            
da área, entretanto, ainda sim todos entrevistados sabem da importância da           
clientela exclusiva para a reputação do estabelecimento.  
 

Palavras-chave: Segurança, Hotelaria, Hóspedes VIP, Rio de Janeiro. 
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ABSTRACT 

The present assignment deals with the theme related to the security of guests called              
VIP (very important people). As to this security, it is desirable to learn the ways that                
the treatment and accommodation of this specific public occurs during their stays in             
Rio de Janeiro and the methods applied in order to guarantee the security of the               
client and their team. This research's objective is to foment a discussion about the              
security and logistics of hotel industries of Rio de Janeiro - RJ on how to welcome                
such an audience, the changes made, the perception of employees about it and             
difficulties so that there is excellence in the treatment of these customers. The             
research was carried out methodologically through documentary bibliographic survey         
in addition to a collection of qualitative data, including a semi-structured classification            
application with employees of hotels in Rio de Janeiro, in order to diagnose the              
possible influence of celebrities in the routine of these establishments in addition to             
assessing the internal changes caused. Based on these procedures, it is           
conceptually contextualized on hospitality, security and VIP client, which were          
fundamental in order to have a more in-depth reflection of this problematic research.             
The results obtained show that the arrival of famous people to hotels in the region               
has a high attractive potential, however, a specific method to accomplish an            
excellent service still hasn't been found. The study's limitations lie in the impossibility             
of exposing confidential data about the hotels, thus making it more difficult to carry              
out a more in-depth search, in addition to the impossibility of face-to-face surveys             
due to Covid 19. The surveys made it possible to notice the impacts of VIP               
customers on the routine of hotel and the changes caused by such characters. It is               
concluded that the topic can be better approached during the academic training of             
professionals in the area, however, still all interviewees know the importance of            
exclusive clientele for a reputation of the establishment. 
 

Keywords: Security, Hospitality, VIP Guests, Rio de Janeiro. 
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1  - INTRODUÇÃO 

Dentre as mais antigas funções dos meios de hospedagem está a           

responsabilidade de garantir a integridade física e emocional dos hóspedes.          

Segundo Brotherton (1999), cita as conclusões de King (1995) e Hepple (1990), a             

visão mais atual da hospitalidade envolve quatro características distintas. Dentre          

elas “o anfitrião provê ao hóspede segurança e conforto, tanto fisiológico como            

psicológico”.  

Entre os diversos hóspedes de um meio de hospedagem, existem os           

denominados Very Important People (VIP), são aqueles considerados especiais por          

serem pessoas de destaque em alguma área, portanto, segundo o Dicionário Online            

de Português (2020) “célebre significa que possui excesso de fama, famoso; cuja            

distinção se faz pelo mérito, que se distingue por atributos notáveis; ilustre”. Assim             

sendo, existem diversas técnicas as quais visam proteção e privacidade do hóspede            

VIP e de sua equipe (produtores, músicos, bailarinos, maquiadores).  

Este trabalho contribui em prol do entendimento de que maneira a vinda de             

personalidades influenciam em todo sistema hoteleiro da cidade. Artistas e          

esportistas, por exemplo, necessitam de serviços personalizados, como não perder          

tempo em filas e realização de seus pedidos de forma rápida, devido a suas              

carreiras e/ou ao público envolvido, tais pessoas necessitam de um sistema           

especial de proteção, eficiência nos serviços e rapidez na intenção de cumprir seus             

horários e atividades da agenda.  

Com a finalidade de que a vinda de uma personalidade deixe um legado             

positivo na cidade, é necessário que o meio de hospedagem tenha maior cuidado             

com tais hóspedes devido a possível exposição midiática. O papel da mídia no             

turismo é de extrema importância, devido a estarmos no século da comunicação.            

Segundo Hohlfeld (2001), os meios de comunicação exercem influência sobre o           

receptor a médio e longo prazo, e é somente com o tempo que podemos perceber               

os resultados que os efeitos provocam no receptor. Sendo assim é necessário que o              

hotel faça o possível com a intenção de entregar um serviço de excelência do início               

ao fim da estadia desse hóspede e tudo a sua volta (equipe e fãs, por exemplo).                
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Além disso propor ações que, efetivamente, garantam um legado positivo ao           

estabelecimento.  

O presente artigo tem como objetivo geral estudar hotéis de luxo localizados            

no Rio de Janeiro e propor uma discussão acerca do sistema de segurança             

hoteleiro com foco nos clientes VIP. Os objetivos específicos são: caracterizar este            

tipo de cliente, identificar de que forma a sua vinda altera na rotina do hotel, relatar a                 

percepção dos funcionários a respeito, indicar os tipos de técnicas adotadas para            

seu atendimento, além de ampliar o entendimento do estudante de hotelaria sobre            

tal assunto. 

Este artigo justifica-se como relevante pela escassez de trabalhos em relação           

ao tema abordado, portanto, dificultando a pesquisa em prol da excelência no            

atendimento de clientes VIP na visão da seguridade hoteleira.  

É papel do hotel cuidar para que não haja motivos negativos a serem             

compartilhados por tais personalidades nas redes sociais, segundo a OMT          

(Organização Mundial de Turismo) em sua publicação E-Business para Turismo          

(2003), o setor e a Internet são parceiros ideais, devido ao acesso imediato a              

informações sobre os destinos. Nas mídias sociais de celebridades, essas          

informações são compartilhadas com um número elevado de seguidores,         

consequentemente influenciando um grande público. Segundo Kotler (2010), “Se         

você criar um caso de amor com os seus clientes, eles próprios farão a sua               

publicidade”. Dessa maneira, é importante disseminar o tema entre profissionais do           

segmento hoteleiro.  

A fim de alcançar o objetivo proposto, a metodologia utilizada foi uma            

pesquisa descritiva, juntamente a análise detalhada da situação-problema. Houve         

coleta de dados qualitativos, incluindo a aplicação de entrevistas com funcionários           

de hotéis do Rio de Janeiro, a fim de diagnosticar a possível influência de              

celebridades na rotina desses estabelecimentos além de avaliar as mudanças          

internas causadas.  

Assim, o presente artigo está estruturado em cinco seções a contar da            

introdução, expondo a visão geral do assunto abordado no decorrer do trabalho. Na             

segunda parte, é apresentada a segurança e sua relação com os meios de             

hospedagem. A terceira parte diz respeito ao cliente VIP, nessa parte, é exposto o              
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tema do trabalho, sendo ele a exploração desse tipo específico de cliente e             

contextualizando junto a cidade do Rio de Janeiro. A quarta parte foca-se na             

pesquisa de campo, nos resultados e nas discussões, em que se estabelecem as             

fundamentações e a construção do tema. Na quinta parte estão as considerações            

finais do trabalho.  

 

2 - A SEGURANÇA COMO NECESSIDADE HUMANA 

O termo segurança vem do latim “securitas” e implica minimizar ou eliminar            

qualquer tipo de risco na vida. Segundo Borges (2001) desde a antiguidade até             

hoje, as medidas de segurança existem, e juntamente, estudos para conseguir           

violá-las. A Grande Muralha da China é um exemplo de construção em prol da              

proteção, foi criada com intuito de proteger os Estados e impérios chineses contra             

as invasões dos vários grupos nômades das estepes da Eurásia, principalmente os            

mongóis. Infelizmente, a Muralha ofereceu proteção somente aos pequenos ataques          

pois quando uma força de invasão a atacou, ela teve um trecho destruído.  

Genghis Khan ultrapassou-a e conquistou a maior parte da China no ano de             

1200. É interessante notar a inovação na área através do tempo. Na antiguidade             

construíram-se grandes fortificações utilizando mão-de-obra barata. Hoje, as        

barreiras físicas devido ao alto valor e trabalho tem dado espaço a novas             

tecnologias de proteção, exemplificativamente: recursos humanos, câmeras, cercas        

elétricas entre outras técnicas. Os protestos, o crime e o terrorismo contribuíram a             

favor de que os recursos de segurança pública se tornassem elementos marcantes            

nos anos 70 e 80. As nações mais desenvolvidas do mundo estavam na era da               

informação e da tecnologia, devido a isso surgiu a necessidade da utilização das             

câmeras em benefício do resguardo da população. Foram inseridas em locais           

públicos, no controle do tráfego rodoviário, entre outros. 

As necessidades humanas, segundo Maslow, são “fisiológicas, segurança,         

afiliação, auto-estima e auto-realização”, tendo a segurança como uma das partes           

mais importantes, assim sendo, é interessante perceber que a mesma sempre           

ocupou um lugar de destaque nas necessidades básicas do homem. A segurança é             

um objetivo, um fim, não um meio em seu sentido mais básico e simples, que o                

homem busca constantemente como necessidade primária. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%B4mades
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estepe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%A1sia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mong%C3%B3is
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Imagem 1: pirâmide de maslow 

 

De acordo com a Organização Mundial do Turismo – OMT (1997), a            

“segurança é sinônimo de qualidade”. Isso significa zelar pela vida, saúde,           

integridades física, psicológica e econômica dos viajantes. Sendo assim, uma          

condição imprescindível para um turismo responsável. 

 

2.1  - MEIOS DE HOSPEDAGEM E SEGURANÇA 

De acordo com Burkowski (2008) dentre as mais antigas funções dos meios            

de hospedagem está a responsabilidade de garantir a integridade física e emocional            

dos hóspedes. Deste modo, esse trabalho pretende tratar, dentre os vários serviços            

oferecidos aos hóspedes, à segurança na hotelaria, considerada por vários autores           

um fator essencial e intrínseco à atividade hoteleira.  

Na opinião de Cavassa (2001), várias tipologias abrangem o termo          

segurança: física, biológica, contra incêndios, da instalação, externa, nos serviços,          

de acidentes; e também proteção dos pertences dos usuários, tranqüilidade e           

ordem, entre outros. É necessário adotar medidas de proteção e conforto a fim de              

garantir a estabilidade física e emocional do hóspede, eliminando situações que, de            

alguma maneira, possam afetar sua tranqüilidade: riscos, ruídos, ambiente hostil ou           

descuidado, por meio de mecanismos de isolamento acústico, música ambiente,          

limpeza e higiene.  
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Segundo Burkowski (2008) a questão da segurança só terá realmente          

importância quando acontecer um acidente ou sinistro. Neste caso, a imagem do            

hotel pode sair prejudicada, correndo o risco de perder a credibilidade, afastando            

clientes ou ter a hospedagem inviabilizada. É fundamental, portanto, que o cuidado            

seja tratado com mais rigor e atenção. E a segurança também possa ser usada              

como estratégia de marketing com intenção da diferenciação na prestação de           

serviços da hotelaria.  

 

2.2-  MÉTODOS DE SEGURANÇA HOTELEIRA  

Hotéis, eventualmente, precisam solucionar situações bem delicadas e,        

portanto, a equipe de segurança deve ser de extrema confiança e ter um vínculo              

forte junto a empresa, á vista disso é mais recomendado que essa equipe não seja               

terceirizada. Segundo Castelli (1996), os problemas devem ser vistos como          

oportunidade para melhorias e que os mesmos devem ser resolvidos no momento            

em que surgem, não devendo ser ocultados ou passados adiante. O mesmo autor             

diz, “Manter contato com os clientes, assumir com eles um alto nível de             

compromisso, é fundamental para a empresa, mesmo que esse contato tenha sido            

via reclamações.” (CASTELLI, 1996, p. 54).  

Com propósito de que a equipe possa desenvolver um bom trabalho, deve            

haver padronização dos procedimentos a fim de lidar com algumas situações que            

podem ocorrer no dia-a-dia. Estas atividades são separadas em dois grupos de            

tarefas: As primeiras relacionadas ao patrimônio do hotel, seus clientes e           

funcionários e a segunda relacionada à segurança física de todos que circulam pelo             

hotel. 

De acordo com publicação feita no Portal Educação (2013), as principais           

ocorrências relativas à segurança patrimonial de um hotel são relacionadas a furtos            

ou roubos dentro de suas dependências. A fim de diminuir essas ocorrências,            

algumas providências simples podem ser tomadas com intuito de dificultar a tarefa            

daqueles que pretendem levar algo que não lhe pertence: 
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 Quadro 1- Ações e objetivos para evitar furtos. 

AÇÃO OBJETIVO 

● Marcação (de todos os equipamentos,     

objetos e utensílios); 

● Contribuir para que não haja dúvida na       

identificação do que é ou não de       

propriedade do hotel; 

● Controle das chaves (das UHs e áreas       

comuns) deve ser rigoroso. Uso de      

sistemas eletrônicos de cartão    

magnético facilitam muito este controle,     

pois, cada fechadura tem uma memória      

que pode ser consultada e assim      

informar em que momento cada chave      

foi utilizada na abertura de determinada      

porta; 

● Saber quem tem acesso a cada espaço       

dentro do hotel de forma exata; 

● Controle rígido da entrada e saída de       

bolsas, sacolas e mochilas dos     

funcionários; 

● Revista de todo tipo de volume que        

possa servir de esconderijo de objetos      

furtados para evitar tal ato; 

● Registrar na portaria qualquer tipo de      

presente que o funcionário receba de      

algum hóspede ou cliente; 

● Não haver dúvida em relação ao fluxo       

de objetos de hóspedes por este setor; 

Fonte: Portal da educação, disponivel em      

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/turismo-e-hotelaria/seguranca-hoteleira/29537 

 

Sobre à segurança física daqueles que transitam pelo local, os principais           

pontos de atenção devem ser o controle de entrada e saída das pessoas, materiais,              

objetos e produtos, e a padronização de procedimentos nos momentos de           

acidentes, doença e demais ocorrências perigosas dentro das dependências do          

hotel. Além disso, qualquer tipo de situação aparentemente anormal deve ser           

monitorada de perto. Dessa forma, a ação, quando necessária, será efetuada da            

forma mais rápida e eficiente possível. 

Os procedimentos devem ser seguidos com intuito de garantir a agilidade           

na resolução das ocorrências, mas as especificidades de cada caso devem ser            
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levadas em consideração a fim de que a melhor decisão seja tomada em cada              

situação. 

 

3  - CLIENTES VIP 

 VIP é uma sigla derivada da língua inglesa, significa Very Important Person            

(“Pessoa Muito Importante”), este conceito faz parte dos dicionários de língua           

portuguesa apesar de ser inglês. Faz referência àquela que pode ser considerada            

socialmente relevante, recebendo assim tratamentos especiais, privilégios e        

benefícios. O termo nasceu por meio dos aristocratas russos, imigrantes na           

República Francesa que haviam perdido os seus títulos, mas não a pose. Eles             

queriam continuar com seus privilégios então o “весьма именитая персона”          

(vesima imenitaja persona) apareceu e posteriormente, na década de 20, terminou           

se espalhando pelo ocidente. O “VIP” começou a ser utilizado como artifício de             

segregação, atribuindo à aquelas pessoas algum tipo de status de superioridade, tal            

como celebridades, chefes de estado/chefes de governo, grandes empregadores,         

esportistas, políticos, funcionários de alto nível das empresas, indivíduos ricos, ou           

qualquer outra pessoa notável a qual recebe tratamento especial por algum motivo. 

 No turismo todas as áreas devem estar aptas a receber esse tipo de cliente,              

desde os aeroportos, aviões e os hotéis. Seja ele nacional ou internacional, como o              

caso do Clube de Regatas Flamengo em 2019, que no aeroporto do Rio de Janeiro,               

utilizou o mesmo esquema, por exemplo, das seleções que disputaram a Copa            

América e dos astros do Rock in Rio, a finalidade era deixar o processo de               

embarque e desembarque mais ágil, além de ajudar com a multidão. A ideia era dar               

ao elenco estrutura logística do mesmo nível de clubes da Europa e da seleção              

brasileira.  

Na hotelaria, a vinda da Britney Spears no ano de 2011 com a turnê Femme               

Fatale na Cidade do Rio de Janeiro dá a dimensão do impacto que um nome do                

showbiz pode provocar na rede hoteleira da cidade. De acordo com Fábio Brisolla             

(2011), em publicação para o site “O Globo”, no hotel Fasano no Rio de Janeiro, 11                

Unidades Habitacionais-UH´s foram reservados a cantora, sua família, assessores         

diretos e músicos da banda. No Hotel Royal Tulip no bairro de São Conrado no Rio                

https://conceito.de/ser
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de Janeiro foram 75 acomodações para sua equipe. A presença de uma trupe desse              

tamanho sempre foi algo pontual na rotina dos hotéis da cidade. 

Segundo Davies (2007), o mercado deve ser segmentado porque não se           

pode tratar todos os grupos de consumidores da mesma forma, já que possuem             

diferentes preferências pessoais, interesses e necessidades tantos físicas quanto         

emocionais; sendo assim, buscam produtos específicos a fim de satisfazer suas           

vontades. No Rio de Janeiro existem três hotéis que atendem melhor às            

especificidades dos VIPs, logo são os mais procurados pelos produtores para           

estadia de celebridades. São eles: Hotel Fasano, Hotel Copacabana Palace e Hotel            

Santa Teresa. Outros estabelecimentos também procurados são: Marriott, Sheraton         

e Sofitel, além do Marina All Suites, no Leblon, e o Windsor Atlântica (O Globo,               

2011). 

De acordo com Álvaro Nascimento (O Globo, 2011), gerente de produção da            

empresa Time For Fun, responsável por zelar pelo bem-estar do artista e sua             

equipe, ao selecionar um hotel, sempre é levado em conta as distâncias em relação              

ao aeroporto e ao local do show. O ideal é evitar trajetos longos, expondo o menos                

possível o artista em área pública.  

A disputa por uma cota de VIPs é acirrada entre os hotéis. Devido a intenção               

de atrair nomes de peso, são oferecidos tratamentos cercados de cuidados e            

privacidade. O Fasano, por exemplo, providenciou uma sala de brinquedos aos dois            

filhos de Britney. Segundo uma pesquisa realizada pela Luxury Marketing Council,           

(MOL, 2014) os clientes de luxo tendem a ser mais fiéis aos seus prestadores de               

serviços e são importantes veículos de propaganda “boca a boca”, dessa forma            

causando um efeito de cadeia, a cada cliente satisfeito trará ainda mais visibilidade             

ao hotel no mundo dos famosos. 

Além de receber shows internacionais, à Cidade do Rio entrou no           

cronograma de lançamentos de distribuidoras de filmes, visando promover         

superproduções de Hollywood no país, além da gravação de algumas produções           
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audiovisuais. “Ficamos muito tempo sem trazer artistas para o Brasil. Mas o            

mercado voltou a aquecer no fim do ano passado” (O Globo, 2011), diz César Silva,               

vice-presidente da Paramount Brasil, que procura agendar as entrevistas junto a           

imprensa especializada no mesmo hotel em que os artistas estão hospedados.  

 

3.1- MEIOS DE HOSPEDAGEM E CLIENTES VIP 

Quando se espera um hóspede VIP, todos os esforços são concentrados em            

direção ao atendimento de excelência. É lembrado diversas vezes da chegada de            

determinada pessoa, da forma de atendê-lo, na agilidade no atendimento, etc. Sua            

chegada é um acontecimento, toda a estada é tratada de forma mais cuidadosa pela              

equipe. Na figura 2, abaixo, apresenta-se um fluxograma com alguns tópicos           

importantes no recebimento de um VIP. 

 
Figura 2: Fluxograma 

                  

Fonte: Silva (2020) 

 

Sobre a vinda de celebridades ao Brasil, Paula Bezerra de Mello, relações            

públicas do Fasano Rio reconhece: “Sem dúvida, a presença de uma celebridade            

resulta numa divulgação espontânea enorme para o hotel” (O Globo, 2011). Alguns            

procedimentos de precaução seguem o mesmo padrão em todos os hotéis que            

abrigam celebridades. Por exemplo, as chamadas telefônicas: 
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● No ato da reserva, o famoso é identificado por um nome fictício; 

● Nem os próprios funcionários sabem com antecedência quem é o artista que            

está a caminho; 

● Para transferir uma chamada telefônica, só mesmo informando o número do           
apartamento e o codinome usado pelo hóspede. 

Segundo Galhanone (2005), luxo é tudo o que sinaliza privilégio, elite,           

nobreza, prestígio, aristocracia, riqueza, estilo. De acordo com matéria feita pela           

VEJA RIO (2016) no aniversário de 88 anos do Hotel Copacabana Palace, podemos             

observar algumas de suas curiosidades e utilizá las como exemplo do tratamento de             

luxo na hotelaria carioca. As suítes do sexto andar localizadas no prédio principal,             

são as mais luxuosas e é nesse andar que costumam ficar hospedadas as             

celebridades. Ao todo são sete suítes, cada uma possui aproximadamente 100           

metros quadrados, varanda privativa e podendo ser conectada a outra formando um            

espaço ainda maior. Como forma de garantir a proteção desses hóspedes, para ter             

acesso ao sexto andar do prédio principal é preciso o uso de chave especial no               

elevador ou na escada, entregue ao hóspede durante o check-in. Em baixa            

temporada, o valor da diária de uma suíte neste pavimento é de R$4.525,00,             

correspondente à U$832,21 segundo cotação atual do dia 07/08/2020 (taxas de           

serviço e adicionais à parte). A hospedagem dá direito a serviço de mordomo que              

faz e desfaz as malas, por exemplo.  

3.2- A DISCRIÇÃO COMO FORMA DE SEGURANÇA  

Em relação aos clientes famosos uma das melhores formas de precaução é a             

discrição, como é o caso do Hôtel de Pourtalès localizado em Paris com um              

conceito luxuoso e discreto. Segunda matéria da revista GQ (2016), no ano de sua              

criação (2008) para se hospedar o cliente precisava de indicação dos “amigos do             

Pourtalès”, e se quisesse escolher uma suíte recebia uma senha que dava a             

possibilidade de entrar no site da empresa e ver as fotos – senha essa que expirava                

em 45 minutos. 
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Com intuito de não chamar atenção, no estabelecimento não há lobby, placas            

na porta ou restaurantes; e os concierges foram rebatizados “desire providers”           

(provedores de desejo), devido ao caso de três pôneis que uma princesa saudita             

pediu, de madrugada, a fim de surpreender a filha caçula na manhã seguinte. Esse              

lugar discreto, longe de paparazzi e de turistas comuns, com cara de casa, mas              

serviço de hotel de luxo, foi rebatizado em 2010 “No Address” (sem endereço). 

 

                       

Localizado na Rue Tronchet, perto de Madeleine, em Paris, nem imagina que ali está um dos endereços mais                  

exclusivos de Paris, o Hotel de Pourtalès Foto: Google Street View. 

Os valores das diárias variam de 1.500€ – no menor apartamento, de 90m² –              

a 15.000€ – no apartamento duplex de cobertura de 350m² . Os locatários têm a sua                

disposição uma equipe de 20 funcionários entre chefs, barmen e arrumadeiras. 
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Imagens disponiveis em : 

https://vogue.globo.com/lifestyle/noticia/2016/10/por-dentro-do-hotel-super-exclusivo-onde-kim-kardas

hian-foi-assaltada.html 

Muitas celebridades se hospedaram no No Address, em regime de sigilo           

absoluto, como o ator Leonardo DiCaprio e as cantoras Madonna e Beyoncé.            

Nenhum deles jamais postou uma única foto do local, exatamente com a finalidade             

de manter a ideia original de ser um local de enorme discrição. Entretanto as coisas               

mudaram quando a socialite Kim Kardashian e seu marido o rapper Kanye West             

resolveram se hospedar no “No Adress”. Após Kim postar uma foto de sua aliança              

big rock de diamante dando boa noite a seus seguidores, a porta do hotel se encheu                

de repórteres, paparazzi dando plantão, câmeras de TV fazendo transmissões ao           

vivo e fãs em vigília, pela primeira vez, no hotel mais secreto do mundo. Logo após                

esse furo na privacidade do local ocorreu o famoso roubo que fez Kim de refém               

dentro do seu quarto.  

As falhas eram enormes, exatamente por não ser um local muito “visado” , o              

acesso ao seu pátio interno – a partir do qual se chega aos apartamentos – era                

simples e fácil. Não haviam guardas, câmeras ou recepcionista com intenção de            

impedir a entrada de intrusos ou curiosos. Havia, no entanto, acesso direto ao             

estacionamento subterrâneo que existe na vizinhança e entradas secretas a fim de            

que os hóspedes entrassem e saíssem discretamente. 
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A favor da excelência em políticas de segurança é importante a criação de um              

departamento específico para tal. Alguns dos aspectos a serem contemplados pelas           

normas e processos definidos pelo setor e que poderiam ter evitado o caso Kim              

Kardashian entre outros incidentes são: 

● Manuseio de fechaduras e chaves (eletrônicas ou mecânicas); 

● Cautela ao quarto de hóspedes; 

● Proteção de ativos; 

● Condução de procedimentos de emergência; 

● Transmissão adequada de comunicação ou informações em emergências; 

● Manter registros de segurança e procedimentos de proteção do pessoal. 

Furtos - Devido a gravidade desse tipo de acontecimento, é necessária cautela e             

discrição durante a solução do caso. A busca por testemunhas é sem dúvida a              

principal ação a ser feita antes da abordagem de suspeitos. 

Controle de acesso - Entrada em quartos devem sempre ser comunicadas aos            

hóspedes e realizadas em horários pré-estabelecidos. O setor responsável deve          

manter registros de quais funcionários realizaram a limpeza e manutenção dos           

aposentos. 

Chave-mestra e cópias de segurança - Devem estar sob cuidados apenas de            

pessoal autorizado. 

Um inventário deve ser providenciado a fim de que haja conferência periódica,            

sendo vital a fim de garantir integridade de bens e informações. 

Câmeras e telefones - Indispensável a qualquer rede hoteleira, câmeras são parte            

crucial do aparato de proteção, por apresentarem provas cabíveis a situações de            

invasão. 

Falhas de segurança como o sequestro da socialite em Paris, além de            

colocarem em risco a propriedade do hotel, de seus colaboradores e hóspedes,            

também têm impacto sobre a reputação do negócio e podem causar danos            

irreversíveis à imagem do estabelecimento. Desse modo, os hotéis não devem           
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poupar esforços e recursos a fim de garantir ao departamento responsável a            

autonomia e poder necessários com intuito de desenvolver normas a fim de atender             

a legítima preocupação de todas as partes envolvidas. 

3.3- CELEBRIDADES E A MÍDIA 

Além das mudanças internas, celebridades também trazem consigo        

notoriedade, estabilidade e respeito ao empreendimento hoteleiro, sendo assim         

mídia espontânea ao estabelecimento e ao país, principalmente devido as pessoas           

sentirem desejo daquilo que personalidades da mídia têm. Sobre a utilização do            

desejo de consumo como mecanismo de comercialização turística, Albernaz (2009,          

p.7) comenta:  

Para ser comercializada, uma destinação turística necessita ser projetada         
por meio de imagens que provoquem nos possíveis turistas o          
comportamento de desejo de consumo daquele destino e dos atrativos,          
serviços e experiências que ele pode oferecer.  

 

Desta forma, é de extrema importância que a visão passada pelas           

celebridades seja a melhor possível. O cantor Maluma que atualmente tem 6,6            

milhões de seguidores no twitter (dados referentes ao dia 11/07/2020) postou tweets            

expondo a rede de hotéis Four Seasons pelo roubo que ele foi vítima em 2018 em                

Moscou, quando estava lá durante a Copa do Mundo na Rússia. De acordo com a               

imprensa russa, jóias, relógios de grife e outros objetos foram levados após um             

ladrão se passar por convidado de Maluma e conseguir entrar no hotel. Devido ao              

seu público, poderia ter sido uma publicidade extremamente positiva, entretanto          

teve o efeito contrário pois espalhou uma imagem negativa aos que acompanham            

as redes sociais do colombiano, por exemplo. 
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Fonte: Twitter 

Arias, Juan. “A verdade é que não queria fazer isso, mas atingi meus limites.              

Como muitos de vocês sabem, por causa da minha carreira, viajo permanentemente            

para muitas cidades e países. Como muitos de vocês também sabem, fui roubado             

de minhas jóias e itens pessoais do meu quarto no hotel Four Seasons em Moscou               

no meio da Copa do Mundo no ano passado. Isso foi feito sem que as pessoas                

tivessem que entrar, o que me faz temer que, se há um ano atrás, fossem itens                

materiais, amanhã possa ser minha própria segurança, meu bem-estar ou minha           

vida se for desprotegida. Não me sinto mais seguro nessa cadeia de hotéis e,              

aparentemente, não os incomoda, pois eles nem tiveram tempo para responder ao            

que aconteceu. É uma pena ter que tornar isso público, mas EU PRECISO DE UMA               

SOLUÇÃO. @FOURSEASSONS”. (Colômbia, 16 de outubro. 2019. Twitter: @maluma.         

Disponível em: https://twitter.com/maluma/status/1184599176186867712. Acesso em: 13/02/2020,      

tradução nossa). 

 

Em alguns hotéis, muitas vezes, a segurança fica em segundo plano, tal            

descaso pode gerar inúmeros incidentes prejudicando gravemente a sua imagem.          

Quanto mais famoso um cliente for, maior será a repercussão dos acontecimentos.            

Assim sendo é importante ficar atento, pois falhas na logística e segurança podem             

causar problemas, por exemplo: cancelamentos de eventos, fãs inconvenientes,         

caos no trânsito entre outros problemas a região.  

Tendo como exemplo a vinda da boyband One Direction em 2014 a Cidade             

do Rio de Janeiro - RJ para realização de um show no Parque dos Atletas, na                

Avenida Salvador Allende. A quantidade de fãs e ambulantes tomou a entrada do             

Hotel Fasano, em Ipanema, Zona Sul do Rio. O cuidado no entorno do hotel foi               
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reforçado, entretanto devido a multidão no local houve interdições nas ruas           

próximas a fim de evitar acidentes. 

 

4- PESQUISA DE CAMPO 

A entrevista pautou-se em uma metodologia de pesquisa flexível no          

transcurso da entrevista, permitindo a condução da mesma com certo grau de            

liberdade sem prescindir da pertinência temática. Nesta pesquisa, foram         

entrevistados 11 funcionários da área operacional de hotéis localizados na cidade           

do Rio de Janeiro, que recebem o tipo específico de hóspede estudado nesta             

pesquisa, as entrevistas foram realizadas entre os dias 09/07/2020 e 25/07/2020.           

Assim, vale aludir que o instrumento de coleta de dados foi construído a partir da               

sequência de 30 tópicos de elaboração própria em forma de entrevista           

semiestruturada. A entrevista semiestruturada é um método mais espontâneo, em          

que o entrevistador faz apenas algumas perguntas predeterminadas. O restante se           

assemelha a uma conversa, na qual as respostas vão além de “sim” ou “não”. O               

roteiro semiestruturado foi constituído a partir da seguinte estrutura: perguntas sobre           

o funcionário, perguntas sobre clientes VIP e perguntas diretamente relacionados à           

segurança.  

As entrevistas tiveram de ser realizadas a distância, via celular, devido a            

atual situação de isolamento social no país em função da Pandemia de COVID-19.             

Segundo o site da OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde) em 30 de janeiro             

de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença              

causada pelo novo coronavírus (COVID-19) constitui uma Emergência de Saúde          

Pública de Importância Internacional. Posteriormente em 11 de março de 2020, a            

COVID-19 foi caracterizada pela OMS uma pandemia. Consequentemente, os         

impactos sobre o setor de turismo e hospitalidade foram imensos, em virtude da             

proibição de viagens, isolamento social e fechamento das fronteiras. Tendo assim           

como consequência para pesquisa a dificuldade em realizar entrevistas presenciais,          

além de que a maioria dos entrevistados estão passando por um processo delicado             

em seus empregos, no qual muitos deles estão aguardando a normalização dos            

seus respectivos hotéis, dessa forma não mantendo suas atividades diárias. Vale           

ressaltar também que devido a entrevista ter sido feita com escalões menores do             
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Hotel algumas explicações não foram obtidas. Como quem faz as reuniões com o             

staff dos VIP, por exemplo.  

 

Quadro 2 - Tópicos abordados nas entrevistas agrupados por assunto.  

Assunto Tópicos 

                     Sobre o entrevistado: ● Quantos anos você tem? 
● Quanto tempo trabalha na hotelaria? 
● É formado na área? 
● Caso positivo, durante sua formação, 

teve alguma aula a respeito de 
segurança? 

● E a respeito de clientes VIP? 
● Quanto tempo trabalha em seu 

emprego atual? 
● Função exercida? 
● Já trabalhou em outras funções? 
● Já teve contato direto com celebridades 

nacionais no seu emprego atual? 
● E celebridades internacionais?  
● Em algum momento ficou 

inseguro/nervoso devido a presença de 
alguma personalidade? 

 

                     Cliente VIP: ● Quais tipos de VIP vão ao seu local de         
trabalho (cantores, políticos, jogadores    
de futebol…)? 

● Em qual frequência você lida com VIPs       
no seu local de trabalho? (semanal,      
mensal..) 

● Quais setores são avisados sobre a      
chegada desses clientes? 

● Quais são as principais mudanças na      
logística para receber uma celebridade? 

● Existe algum procedimento padrão para     
lidar com o público que vem      
consequentemente com o cliente VIP?     
Exemplo: fãs, jornalistas, camelôs… 

● Qual procedimento deve ser seguido 
caso um cliente do hotel importune uma 
celebridade, também hóspede, dentro 
do hotel? (no restaurante ou piscina, 
por exemplo) 

● Quando uma celebridade se hospeda, 
existe algum tipo de “fiscalização” em 
relação ao celulares dos funcionários? 
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● Qual o treinamento dado aos 
funcionários em relação a trabalhar com 
celebridades? (é proibido pedir fotos e 
autógrafos, por exemplo)? 

● É comum uso de nome fantasia ou 
alguma outra técnica para que haja 
sigilo na hospedagem? 

 

                     Segurança: ● A equipe é terceirizada? 
● Os métodos utilizados são 

diferenciados para famosos? 
● Possui equipe própria de médicos e 

enfermeiros para casos de 
emergência? 

● Você recebeu alguma cartilha ou 
treinamento específico a fim de lidar 
com situações em que o hóspede 
esteja em risco? 

● Os funcionário recebem algum tipo de 
treinamento para casos de óbito? 

● O hóspede VIP traz sua própria equipe 
de segurança? 

● Você já lidou com alguma situação de 
assédio de famosos? Como reagir? 

● A equipe de segurança aumenta 
dependendo do hóspede? 

● Em épocas de grandes eventos na 
cidade (rock in rio e carnaval, por 
exemplo) é passado aos funcionários 
com antecedência algum procedimento 
especial para ocasião? 

● Você já vivenciou alguma invasão por 
parte de fãs no hotel? Como proceder? 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Dessa forma, o critério adotado na seleção dos entrevistados foi: a) meios de             

hospedagem que recebam clientes VIP ; b) localizados no Rio de Janeiro. Os             

entrevistados estão relacionados na tabela abaixo com seus respectivos perfis. 

 

Tabela 1 - Relação de entrevistados 
Entrevistados Área Funcional 

E1  Amenities 

E2 Eventos 
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E3 Banquetes  

E4 Piscina  

E5 Amenities / Governança  

E6 Recepção  

E7 AeB  

E8 Recepção  

E9 SPA  

E10 Recepção 

E11 Guest Relations  

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Sobre o procedimento de elaboração do roteiro da entrevista, elaborou se           

o roteiro inicial que foi submetido a um pré teste para que fosse feito o roteiro                

definitivo, e posteriormente a aplicação nesta pesquisa. Com intuito da coleta de            

informações, foi utilizado o roteiro formado por tópicos e um telefone celular com             

gravador de chamadas. Foi utilizada a técnica de “Bola de Neve” para o             

recrutamento dos sujeitos da pesquisa. Inicialmente, foram especificadas as         

características que os membros da amostra deveriam ter, depois a identificação de            

um grupo de pessoas possuindo as mesmas características necessárias, na          

sequência, foi apresentada a proposta do estudo e, após obter/registrar os dados,            

foi solicitado que os participantes da pesquisa que indicassem outra(s) pessoa(s)           

pertencente(s) à mesma população-alvo. O contato inicial com os sujeitos          

escolhidos foi realizado por whatsapp ou instagram. Após explicação sobre a           

relevância da pesquisa e a importância da participação na mesma, foram           

agendados dias e horários para a execução das conversas telefônicas conforme a            

disponibilidade e conveniência dos entrevistados.  
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4.1- ANÁLISE DOS DADOS 

 

Nos relatos desta pesquisa, os onze entrevistados apresentam baixo         

conhecimento teórico a respeito de clientes VIP, nenhum dos entrevistados com           

formação na área de hotelaria teve alguma matéria específica a respeito de tal             

público, mesmo que de forma optativa, durante sua graduação. Convém ressaltar,           

que no discurso de todos informantes são evidenciadas as palavras “privacidade” e            

“atenção”. É notável que os funcionários dos hotéis, mesmo sem uma base teórica             

sobre o assunto, entendem a importância que os clientes mais famosos           

apresentam. Convém observar que alguns dos funcionários inclusive se sentem          

nervosos e inseguros na presença de famosos devido a essa responsabilidade,           

mesmo sendo parte do cotidiano de um hoteleiro. 

Os tipos de clientes VIP mais citados nas entrevistas foram cantores,           

políticos e jogadores de futebol. Os principais setores avisados a respeito de sua             

chegada são: recepção, segurança, governança e A&B. Entretanto em alguns hotéis           

o procedimento é avisar todos os gestores de todas áreas. Como dito pelos             

entrevistados E1 e E9 nos trechos abaixo: 

 

Entrevistador: Quais setores são avisados sobre a chegada desses clientes? 

E1- “ Geralmente todos setores do hotel. É emitido um email que marca os gestores               

de cada setor do hotel, eles comunicam seus funcionários.” 

 

E9- “Todos setores tem um email específico, e eles recebem um jornal diário. Todo              

dia quando eu chegava no hotel eu olhava o e-mail pra ver o relatório do dia e nesse                  

relatório tinha quem ia chegar de importante ou quem continuava de importante. A             

gente tinha uma parte que era listado as pessoas consideradas VIP, mas não era              

necessariamente só gente famosa, alguns clientes que ficavam sempre hospedados          

nessa rede de hotel ao redor do mundo. Eram pessoas que devíamos ter maior              

atenção no atendimento. Tínhamos essa lista que era enviada a todos os setores, e              

caso tivesse alguma interação específica para fazer com essa pessoa a gente            

recebia um aviso individual também.”  
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Em relação a mudanças em prol de receber tal tipo de clientes foram citadas: 

 

● Fechar determinado número de quartos, ou até um andar inteiro, apenas para            

a celebridade e sua família/equipe; 

● Fazer um mimo especial e colocar no apartamento como forma de dar as             

boas vindas; 

● Adiantar o check in a fim de agilizar a entrada; 

● Nos restaurantes, reserva de mesas em locais de maior discrição, escolha de            

horários em que o restaurante tenha menor circulação de pessoas; 

● Fechar um elevador apenas para um cliente; 

● Entrada diferenciada evitando aglomerações; 

● Uso de nome fantasia; 

● Realizar os pedidos e desejos enviados pelas produtoras com antecedência. 

 

Sobre os cuidados relacionados aos fãs e curiosos que vão ao local, os             

entrevistados informaram que na recepção é sempre solicitada identidade com          

intuito de reconhecer a pessoa como acompanhante ou hóspede e evitar que            

entrem pessoas não autorizadas, além de ficar atento aqueles que só vão ao local a               

fim de ver alguém específico. Sobre informações a respeito dos hóspedes, o            

funcionário jamais deve confirmar algo, protegendo assim a privacidade do cliente           

mantendo sigilo sobre sua hospedagem. 

Nos casos em que o fã também seja um hóspede, a maioria dos             

entrevistados disse não ter recebido treinamento específico para tal situação. O           

entrevistado E4 disse que o treinamento recebido por ele foi de chamar o Guest              

Relation, a respeito disso o E11 contou sobre o processo de “sentir” a situação e               

deixar que a celebridade escolha se quer ou não corresponder aos pedidos do fã e               

caso se torne algo incômodo tentar da melhor forma possível contornar a situação,             

disse ele: 

 

E11: “Geralmente essas pessoas nem descem pro café da manhã, elas tomam o             

café da manhã no quarto. Quando acontece, descem super tranquilas e tomam lá é              

muito de acordo com a personalidade de cada um. As vezes estamos por perto e               
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vemos que a pessoa não tá querendo, então é aquela abordagem de pedir licença,              

não incomodar. Como é do nosso departamento de Guest Relation, chegar e            

conversar com essa pessoa que está incomodando a outra, saber medir as palavras             

e não ser arrogante mas mandar a mensagem dizendo para a pessoa que ela está               

incomodando, pedindo pra maneirar.” 

 

Sobre os próprios funcionários, a maioria dos entrevistados contou que é           

proibido pedir fotos ou vídeos, alguns deles inclusive assinaram termos de           

confidencialidade assim que entraram na empresa, em outros casos a ordem é dada             

apenas de forma verbal pelos seus gerentes. O E3 disse inclusive que é solicitado              

aos funcionários que não comentem fora do seu local de trabalho, sobre os             

hóspedes famosos que irão ao hotel. 

É importante destacar que mesmo que seja proibido tirar fotos, a maioria dos             

entrevistados contou que não há nenhuma fiscalização em seus aparelhos          

eletrônicos, e acreditam que as empresas contam com o bom senso de cada um. 

Sobre a equipe de segurança, a maioria dos funcionários contou que é uma             

equipe própria, entretanto alguns hotéis possuem equipe terceirizada. Os clientes          

VIPs costumam trazer sua própria equipe consigo (assessores e empresários por           

exemplo), que alinham suas preferências, horários, compromissos e desejos com a           

equipe do hotel. Na segurança não é diferente, alguns famosos trazem sua própria             

equipe que alinha junto a do hotel estratégias a fim de melhor atender o hóspede.               

Em casos de políticos, é comum um funcionário próprio da personalidade ir ao local              

com antecedência com intenção de checar as dependências que o mesmo ficará, e             

assim ter certeza que é um ambiente confiável. 

A respeito de equipe médica as respostas divergiram bastante, alguns hotéis           

não possuem equipe médica no local, alguns contam apenas com um kit de             

primeiros socorros, outros possuem convênio junto a hospitais da rede particular           

carioca e caso seja necessário um médico irá até o local ou o hóspede levado até                

ele e em alguns casos foi informado sobre a existência de equipe médica no hotel,               

tanto para funcionários quanto para hóspedes. Um dos entrevistados contou que em            

casos de eventos, há uma ambulância a disposição dos convidados caso haja um             

acidente.  
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Os resultados parecem indicar que não há grande foco nas questões de            

segurança para os funcionários de setores que não dizem respeito a segurança em             

si, alguns deles tiveram treinamentos por meio de palestras ou de forma online,             

entretanto o foco principal relacionado ao tema referiu se a incêndios. Em relação a              

algumas situações os funcionários parecem não saber bem de que maneira agir,            

como é o caso de um possível óbito, 9 dos 11 entrevistados contaram que nunca               

receberam nenhum treinamento a respeito de como proceder nessa situação. Cabe           

frisar que diversas vezes durante a entrevista falou se a respeito de bom senso e foi                

utilizado o termo “todo hoteleiro sabe”, dessa forma possibilitou observar que muitas            

das normas seguidas no trabalho são aprendidas anteriormente de forma teórica           

nos cursos da área, e infelizmente como observado previamente os temas           

segurança e clientela VIP não são bem abordados na formação acadêmica dos            

profissionais. Dos 11, apenas 2 não tiveram formação relacionada a hotelaria,           

dentre os outros 9 nenhum deles teve nenhuma disciplina relacionada a VIPs e 5              

tiveram aulas relacionadas a segurança. 

Antes de fechar esta análise e iniciar as considerações finais, é importante            

perceber que não é preciso esperar acontecer alguma situação grave dentro do            

hotel para que a segurança seja um dos focos principais na estadia do hóspede. É               

preciso que as organizações desenvolvam ambientes cautos e tenham funcionários          

bem treinados, sejam eles de qualquer setor, em prol da excelência no atendimento. 

 
5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A clientela VIP é de extrema importância para os meios hoteleiros de grande             

porte da cidade estudada. O objetivo deste trabalho foi analisar esse segmento            

focando nas técnicas de segurança, propor uma discussão a respeito, identificar as            

mudanças feitas, percepção dos funcionários e possíveis dificuldades em prol da           

excelência no tratamento. Como foi demonstrado, a segurança é uma das           

necessidades mais importantes para o ser humano, conclui se daí que a mesma             

também possui grande importância dentro dos meios de hospedagem sendo um           

fator essencial e intrínseco à atividade hoteleira.  

A fim de contextualizar o tema, foram apresentadas informações adquiridas          

por meio de pesquisas bibliográficas e questionário feito com funcionários que lidam            
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com esse tipo específico de hóspede. Assim foi possível analisar o dia a dia dos               

entrevistados e a visão dos mesmos sobre o assunto. O estudo mostrou que há              

fortes associações entre os elementos pesquisados e o cotidiano dos funcionários.  

Ao longo do trabalho foi apresentado, de forma breve, o que são os clientes              

VIP, de que forma eles vêm ao país e algumas particularidades a respeito desse              

segmento. Além disso, este trabalho proporcionou compreender o que é segurança,           

suas características e a importância dentro do meio hoteleiro, interligando o tema a             

esse tipo específico de hóspede.  

Por meio da entrevista realizada, foi possível verificar a percepção dos           

funcionários de hotéis cariocas acerca da clientela VIP e sua segurança. Através da             

análise de dados, ao término do trabalho, pôde-se constatar que o tema não é              

abordado de forma clara durante a formação acadêmica dos funcionários. Os           

entrevistados também informaram que muitos procedimentos são explicados de         

forma rasa e sem fiscalização ou termo de compromisso, podendo comprometer a            

excelência do serviço. Contudo, todos funcionários entrevistados tinham plena         

ciência a respeito da importância da clientela exclusiva em benefício a reputação do             

estabelecimento.  

Como foi dito, o mercado deve ser segmentado porque não se pode tratar             

todos os grupos de consumidores da mesma forma, já que possuem diferentes            

preferências pessoais, interesses e necessidades tantos físicas quanto emocionais.         

Sendo assim, esse tipo específico de hóspede necessita de maior preocupação por            

ansiar um tratamento exclusivo. Convém ressaltar o maior cuidado sobre possíveis           

riscos, por serem pessoas mais expostas suas experiências serão compartilhadas          

com um número considerável de pessoas (possíveis futuros clientes). As entrevistas           

possibilitaram notar, quais são os impactos dessa clientela na rotina de um hotel             

carioca e as mudanças causadas. 

Como limitação deste trabalho está o fato de que se utilizou uma amostra não              

aleatória, cujos resultados não podem ser generalizados a todos os meios de            

hospedagem do Rio de Janeiro. Além disso, o isolamento social decorrente da            

pandemia de Covid-19 não possibilitou que as entrevistas fossem realizadas          

pessoalmente, o que dificultou na obtenção de participantes, além de que muitos            

deles não estavam vivendo suas rotinas habituais em suas respectivas funções. 
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Finalmente, espera-se que este trabalho possa ter como seus         

desdobramentos mais relevantes: diagnosticar a percepção dos funcionários de         

meios de hospedagem sobre o assunto; e a disseminação da discussão sobre            

segurança e clientes VIP. Pode-se concluir que é importante que a seguridade            

hoteleira seja tratada com mais rigor e atenção, como de fato um item essencial à               

hospedagem. 
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