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 CONCIERGE DENTRO E FORA DO ESTABELECIMENTO HOTELEIRO: 

SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS 

Hikari Watanabe Ferreira1 

 

RESUMO 

 

 

Diante do aumento do campo de atuação do profissional concierge, cuja 
atuação não é mais exclusivamente voltada para o ramo hoteleiro, esta pesquisa 
objetivou estudar o perfil profissional do concierge, estabelecendo uma comparação 
das atividades, funções e habilidades destes profissionais quando atuando em 
empreendimentos hoteleiros e não hoteleiros. Por meio de revisão bibliográfica, 
utilizando-se de método exploratório descritivo, a autora discorre sobre a atuação do 
concierge em meio hoteleiro. Utilizando-se de entrevista e questionário, é realizada 
uma análise comparativa entre a atuação de um concierge de hotel e um concierge 
de shopping, descrevendo sua história, formação e atividades. Por fim, percebe-se 
que não há muita diferenciação entre as suas atividades, tendo em vista um rol maior 
de atribuições, mas as exigências ligadas ao concierge de hotel ainda são 
consideravelmente maiores. 

 
Palavras-chave: concierge, meio de hospedagem, shopping, hotel. 
 
 

ABSTRACT 

 

On the increase in the field of professional concierge, whose performance is no 
longer exclusively focused on the hotel division, this research aimed to study the 
professional profile of concierge, establishing a comparison of the activities, functions 
and skills of these professionals when working in enterprises hoteliers and not 
hoteliers. Through bibliographical revision, using exploratory descriptive method, the 
author discusses the concierge in enterprises hoteliers. Using interview and 
questionnaire, is carried out a comparative analysis between the performance of a 
hotel concierge and a shopping concierge, describing its history, training and activities. 
Finally, there is not much differentiation between their activities, with a view to a larger 
list of assignments connected with the hotel concierge are still considerably higher. 
 

 Keywords:  concierge, enterprises hoteliers, shopping, hotel. 

 

 

 

 

                                                           
1 Trabalho orientado pela Profª. M. Sc. Lúcia O. da Silveira Santos. 
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1. INTRODUÇÃO 

   

O presente artigo trata das funções do profissional concierge oriundo do ramo 

hoteleiro, ramo no qual é visto como um realizador de sonhos, já que sua função é 

“providenciar o melhor possível para seus hóspedes2.” A sua formação como hoteleiro 

permite que o profissional concierge atue de maneira exemplar quando se trata de 

hospitalidade, tendo em vista a especificidade do serviço hoteleiro: receber. Porém, 

esse profissional não atua mais exclusivamente no setor hoteleiro.  

 

Um hoteleiro, além de poder trabalhar em hotéis, de vários portes, 
também terá sua mão de obra absorvida em SPAs, shopping centers, 
hospitais, restaurante, escolas de Hotelaria e universidades, centros 
esportivos, parque de diversão etc. (OLIVEIRA; SPENA, 2012; p.29) 
 

 

Diante do aumento do campo de atuação do profissional concierge, surge a 

necessidade de compreender melhor se suas habilidades e atividades são as 

mesmas, tanto nos meios hoteleiros quanto fora dele (no ramo não hoteleiro). Desta 

forma, destaca-se como questão norteadora: em que medida o profissional concierge, 

que atua em hotelaria se assemelha àquele que atua em outros empreendimentos? 

 Para resolução desta questão foi apresentado como objetivo geral estudar o 

perfil profissional do concierge em equipamentos hoteleiros e não hoteleiros, 

estabelecendo uma comparação das atividades, funções e habilidades destes 

profissionais. Como objetivos específicos: realizar um levantamento teórico sobre o 

perfil do profissional concierge nos estabelecimentos e aprofundar os estudos nos 

estabelecimentos não hoteleiros que possuem esse profissional, tendo em vista o 

esclarecimento de suas atribuições e a análise do perfil. 

 Para tanto, este trabalho utilizou autores reconhecidos na área hoteleira para 

identificar as características pertinentes a esta função, entre eles Castelli (2006), 

Oliveira e Spena (2012) e Ismail (2004). Embora haja pouca bibliografia disponível, a 

revisão bibliográfica se faz necessária para identificar parâmetros que possam 

fundamentar a pesquisa em outros meios, visto que é fundamental o entendimento 

dos conceitos, que são o ponto chave do trabalho.  

                                                           
2 Union Internationale des Concierges d’Hôtels “Les Clefs d’Or”- Disponível em: 
http://d701101147.tecla143.tecla.com.br/site/pt-br/concierge/. Acessado em: 14 set. 2014. 
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 A metodologia foi ser aplicada é exploratória-descritiva, com a pesquisa de 

campo e revisão bibliográfica. A pesquisa descritiva é a mais adequada, pois o tema 

pesquisado é novo e mutável, esse tipo de pesquisa procura descobrir, descrever ou 

mapear padrões de comportamento em áreas ou atividades que não foram 

previamente estudados (VEAL, 2011). A pesquisa de campo ocorreu tendo como 

instrumento um roteiro de entrevistas, sendo realizada com um concierge do meio 

hoteleiro e contraposta àquelas que foi realizada em meios não hoteleiros. 

Infelizmente, como limitação desta pesquisa, houve apenas um respondente em cada 

um dos campos, sendo necessário aprofundar a pesquisa para realizar a comparação. 

A pesquisa exploratória teve como finalidade entender de que forma o 

profissional concierge atuou dentro e fora do setor hoteleiro e verificar os 

empreendimentos que possuem campo de atuação para esse profissional. Para a 

obtenção desses dados foram utilizadas técnicas de pesquisa como a pesquisa de 

campo por meio de entrevistas abertas para um aprofundamento do tema e aplicação 

de formulários com questões fechadas para a aquisição de dados sobre as empresas 

que fornecem os serviços do profissional concierge, para aferir o quê e como o 

oferecem. Dos onze pedidos de entrevistas realizados pela pesquisadora, foram 

concedidas duas. 

O presente artigo se estrutura, pois, em três seções as quais abordam 

primeiramente o concierge de forma teórica, em seguida, os meios hoteleiros desde 

sua origem até os dias atuais e, de forma a finalizar o trabalho, a terceira seção 

destaca uma análise do profissional concierge em meios hoteleiros e não hoteleiros. 

 

 

2. O CONCIERGE 

 

Durante a Idade Média, grandes proprietários de terra possuíam funcionários 

responsáveis pelas chaves dos aposentos, mapas, localização de todos os espaços 

do castelo e tratavam de fornecer tudo o que os hóspedes necessitavam. Estes eram 

os chamados concierges3. 

”A rica aristocracia rural de todo mundo começou a ver os 
vários aposentos vagos dos seus castelos e de suas propriedades 
como fontes de receita. Gerar dinheiro dessa nova forma auxiliava a 

                                                           
3 Union Internationale des Concierges d’Hôtels “Les Clefs d’Or”-  
Disponível em: http://www.lesclefsdor.com.br/ Acessado em: 21 abr. 2015. 
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suportar os altos custos de manutenção das propriedades” (ISMAIL, 
2004, p.3)  

 

Sendo assim, os concierges continuavam atuando nesses castelos, mas suas 

funções foram se intensificando. 

Ismail ainda afirma que os meios de hospedagem profissionais vão surgir em 

Nova York, em 1794, sendo esse marco importante para a evolução dos meios de 

hospedagem. Nesse período os concierges passam a ser contratados não só para 

serviços no hotel, mas também fora dele. 

 Em 1929, um concierge francês percebeu a necessidade de formar uma rede 

de contato entre todos os concierges, para que assim pudessem servir o hóspede com 

maior eficiência e assim foi criada uma associação chamada Les Clefs d’Or4, 

estreitando o ciclo de amizade entre esses profissionais5, ou seja, quanto mais 

concierges maior o número de hóspedes para usufruir de seus serviços. Vale levar 

em consideração que essa associação se limita a concierges de hotel. 

 Até 1936, concierges não pertenciam a equipe do hotel, ao invés disso, eram 

trabalhadores independentes contratados para trabalhar nas facilidades do hotel. Os 

concierges mais antigos utilizavam equipes para adquirir informações, entretanto 

atualmente se nota uma diminuição das equipes em decorrência da utilização de 

meios eletrônicos para satisfazer o cliente (MILLS; RUDD; FLANEGIN, [s.d]). Essa 

diminuição é, possivelmente, necessária também do ponto de vista econômico, pois 

representa uma baixa nos custos. 

 Alguns autores abordam, na maioria das vezes, que a função desse profissional 

pode ser providenciar solicitações de hóspedes que necessitem de apoio fora do hotel. 

Portanto, as funções do concierge incluem: 

 Fazer reservas de companhias aéreas, de outros hotéis, de restaurantes, 
de locação de automóveis;  

 Compra de ingressos para teatros e eventos esportivos, assim como 
qualquer atração próxima; 

 Providenciar intérpretes, babás, secretarias ou tradutores;  

 Comprar presentes ou algo específico;  

 Providenciar serviços de cuidados para animais;  

 Ir ao banco;  

 Agendar atendimento médico;  

 Providenciar tratamento de beleza;  

                                                           
4 Union Internationale des Concierges d’Hôtels “Les Clefs d’Or” 
5 Como pode ser visto no filme, ganhador do Oscar, “O Grande Hotel Budapeste” no qual uma situação 
de necessidade o Monsieur Gustave H., concierge do hotel, pede ajuda aos concierges de outros hotéis 
e através de suas influências podem ajudá-lo, mostrando assim que essa união pode ultrapassar os 
limites da França 
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 Alugar um helicóptero;  

 Informações sobre o hotel e a localidade: mapas, guias e panfletos devem 
estar disponíveis (OLIVEIRA; SPENA, 2012, p.72). 

 

 Com o decorrer do tempo, as funções e os locais de atuação desse cargo 

estiveram em constante transformação. Sua atuação teve início, majoritariamente, em 

hotéis luxuosos, contudo, com a crescente demanda por serviços de qualidade, hoje 

se tornou uma prática adquirir os serviços de um concierge até mesmo fora dos 

empreendimentos hoteleiros como companhias aéreas, shoppings, prédios públicos, 

entre outros, pois de acordo com a Revista de Educação de Cogeime, “[...] O sucesso 

de uma organização depende, fundamentalmente, do nível da qualidade dos seus 

serviços” (FRITSCH,2000, p.67). 

 Atualmente, o papel do concierge consiste em atender a todas as necessidades 

do cliente, respeitando a ética e a moral da sociedade na qual trabalha, de modo 

independente do tipo de empreendimento em que está inserido. 

 Com base em pesquisas bibliográficas verifica-se que tal tema apresenta uma 

escassez em estudos, mostrando assim, a dificuldade na obtenção de dados. Isso 

enfatiza a necessidade de um estudo aprofundado da área visto que a satisfação do 

cliente passou a ser essencial para qualquer empreendimento, pois muitas vezes 

satisfação significa fidelização, traduzindo-se em ganhos econômicos e 

consequentemente lucro para o estabelecimento. 

 A função desse profissional está diretamente relacionada à hospitalidade que 

consiste em:  

 

Oferecer uma dádiva ou hospitalidade é sacrificar algo que se tem em 
favor do donatário ou do hóspede. Agradar ao hóspede implica em 
abrir mão de algo que se tem em favor dele. Esse algo pode ou não 
implicar dispêndio de dinheiro. Pode ser apenas um cafezinho já 
passado. Pode ser apenas tempo, moeda tão cara na vida moderna. 
(CAMARGO, 2004, p.20) 

 

Considerando que esta se refere a algo do qual o profissional despende tempo 

e habilidades para conseguir realizar o que lhe foi pedido. Logo, o concierge irá dispor 

de toda a sua dedicação para a realização dos pedidos de um cliente, que é a pessoa 

mais importante naquele momento específico. 
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3. ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS 

 

Há aproximadamente 3000 a.c. surgia a indústria da hospitalidade, assim como 

os meios de hospedagem, devido a necessidade de comerciantes sumérios fazerem 

viagens de uma região a outra para vender suas mercadorias. Por conta do longo 

caminho a ser feito, tais viajantes precisavam de locais para se abrigar e alimentar. 

Com a ascensão e queda de impérios nas regiões da Mesopotâmia, China, Egito e 

em outras, as rotas de comércio se expandiram tornando assim inevitável a 

disseminação de estabelecimentos de hospedagem ao redor dessas rotas.6 (CHON; 

SPARROWE, 2003) 

Nesse período, surgiram as primeiras regras sobre a indústria da hospitalidade, 

tais regras foram desenvolvidas durante o governo de Hamurabi no Antigo Império 

Babilônico, e por isso de seu nome ser Código de Hamurabi, este o código obrigava 

os proprietários de tavernas a seguirem certas regras como denunciar qualquer 

hóspede que planejasse crime, proibia adulteração da bebida ou enganação quanto a 

quantidade servida; e seu descumprimento levaria a uma punição que era a morte por 

afogamento (CHON; SPARROWE, 2003). Pode-se afirmar que o Código dá origem a 

regulamentações essenciais às relações comerciais entre anfitriões e hóspedes e 

hóspedes e hotéis.  

Após esse período a sociedade Romana teve o seu momento de destaque na 

história da indústria quando seus cidadãos ricos começaram a viajar apenas para seu 

deleite, aumentando o número de locais para sua permanência durante as viagens, 

entretanto a exploração de novos locais poderia ser um problema devido a possível 

diferença de idiomas, o que não ocorreu visto que o idioma universal era o latim, que 

por sua vez é a base de importantes terminologias da área como: hóspede (hospe), 

acomodação para o hóspede (hospitium) (CHON; SPARROWE, 2003). 

Em decorrência da queda do Império Romano os passeios declinaram assim 

como as hospedarias, porém a partir do século IV, a Igreja Católica passou a ser a 

responsável pelos estímulos aos viajantes que iam aos monastérios e catedrais 

europeus, fazendo com que alojamentos fossem criados para receber esses 

                                                           
6 Historiadores conjeturam que as primeiras estruturas destinadas ao pernoite de pessoas foram 

erguidas no Oriente Médio, ao longo das rotas de comércio e das caravanas, há cerca de 4000 anos 
(CHON; SPARROWE, 2003, p.3). 
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peregrinos. Contudo os monastérios não eram apenas para peregrinos, mas sim para 

todos os que viajavam e necessitavam de abrigo (CHON; SPARROWE, 2003). 

No Brasil, no entanto a evolução da hospedagem se deu por volta de 1820 com 

a vinda da corte portuguesa para o Brasil, neste período os prédios foram adaptados 

pois precisavam urgentemente atender a demanda criada pelos portugueses que 

chegavam juntamente com a corte, apenas em 1920 que começaram a surgir as 

primeiras ações que incentivavam a construção de grandes hotéis porque até então 

estes se encontravam em edifícios sem condições para uma operação hoteleira. Já 

em 1940 houve um grande surgimento de meios mais populares como os hotéis de 

médio porte, de lazer e cassino, e logo na década seguinte a hotelaria passou a ser 

uma atividade sofisticada no Brasil. E em 1966 surge a Embratur para a regulamentar 

a hotelaria com o critério de avaliação por estrelas, propondo assim uma 

uniformização na venda dos estabelecimentos existentes (TRIGO, 2002). 

No decorrer do tempo a hospedagem se valorizou de tal modo que, para muitos, 

ela não era mais somente um lugar para descansar, porém sim um conjunto de 

serviços que pudesse entretê-lo. A partir disso diferenciações nos serviços passaram 

a ocorrer, todavia isso já ocorria no período da hospedagem religiosa onde havia a 

necessidade de separar enfermos dos menos favorecidos e consequentemente dos 

mais favorecidos. 

Em meio a essa valorização, surgiu como resposta a classificação dos meios 

de hospedagem como forma de orientar consumidores e investidores quanto à sua 

escolha. A classificação é feita em qualquer estabelecimento que se adeque a lei nº 

11.771, artigo 23 de 2008, apresentada a seguir: 

 

Os empreendimentos ou estabelecimentos, independentemente de sua 
forma de constituição, destinados a prestar serviços de alojamento 
temporário, ofertados em unidades de frequência individual e de uso 
exclusivo do hóspede, bem como outros serviços necessários aos usuários, 
denominado de serviços de hospedagem, mediante adoção de instrumento 
contratual, tácito ou expresso, e cobrança de diária. (BRASIL, 2008)  

 

Atendendo aos requisitos apresentados com base na lei nº 11.771, o 

estabelecimento7 passou a ser classificado de acordo com a seguinte figura: 

 

 

                                                           
7 Especificamente o hotel, que será o meio hoteleiro usado para análise. 
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Figura 1 – Categorias e símbolos 

 

Fonte: Castelli (2006, p.20). 
 

 A partir de 2010, novos parâmetros foram adotados já visando o 

crescimento da rede hoteleira nacional. Surgiu então o Sistema Brasileiro de 

Classificação de Meios de Hospedagem (SBClass) que diferenciou os 

empreendimentos em diferentes tipologias, considerando que cada tipologia influencia 

em diferentes expectativas e práticas de mercado, com isso cada tipo tem uma 

categorização específica. Deste modo, não serão todos os estabelecimentos que 

chegarão as 4 e 5 estrelas para possuir serviços diferenciados como o concierge, 

conforme mostra a figura a seguir: 

 

Figura 2: Quadro de tipologia e classificação (SBClass) 

 

Fonte: Brasil (2010, [s.p.]). 

 

Devido a essa classificação os hotéis foram necessitando de maiores detalhes 

e diferenciais em sua equipe para se adequar as melhores categorias, atribuindo, 

assim, o concierge em seu quadro de funcionários, de forma eletiva ou obrigatória 

caso quisessem se enquadrar nas categorias de luxo (4 e 5 estrelas).  
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4. ATUAÇÃO DO CONCIERGE NOS MEIOS HOTELEIRO E NÃO HOTELEIRO. 

 

A partir da pesquisa de campo proposta foi realizado o contato com todos os 

seis hotéis de luxo da cidade do Rio de Janeiro e cinco empreendimentos não 

hoteleiros, considerados de luxo, entre eles condomínios, shoppings e serviço de 

atendimento ao cliente em cartões de crédito todos também situados na cidade do Rio 

de Janeiro. Para todos foram realizados contatos telefônicos e por e-mail explicando 

os objetivos da pesquisa e, anexados aos e-mails, uma carta de apresentação da 

pesquisadora, na tentativa de organizar uma possível entrevista semiestruturada, o 

que não ocorreu devido as diversas demandas dos empreendimentos. Contornando 

a situação, foi enviado aos e-mails de contato, o roteiro da entrevista para que o 

concierge do local pudesse responder por e-mail para posterior análise. 

Contudo, após diversos contatos apenas dois empreendimentos retornaram 

com as respostas, restringindo assim a análise dos dados, mas não a impossibilitando. 

Mesmo com apenas 18% das respostas esperadas a análise foi feita baseando-se 

nesses dois empreendimentos distintos, um hotel de luxo e um shopping da cidade do 

Rio de Janeiro. 

O roteiro foi baseado em nove questões abertas, possibilitando assim um maior 

aprofundamento por parte do respondente.  

Inicialmente, a pesquisadora levantou o interesse do profissional pelo setor. O 

concierge de hotel respondeu que sempre almejou o cargo e que foi sendo motivado 

por outros profissionais que o levaram a admirar o cargo. O concierge do shopping 

informou que sua motivação era exclusivamente o gosto por lidar com público. 

Quanto a formação, o concierge hoteleiro é formado em administração, com 

ênfase em Hotelaria e especialização em Recursos Humanos em uma instituição 

hoteleira internacional, já o concierge de shopping é formado em turismo. Têm de 23 

e 28 anos de idade, respectivamente.  

A pesquisadora questionou se foi necessário passar por algum tipo de 

treinamento para chegar a este cargo. O concierge hoteleiro informou que não 

precisou ser recepcionista para se tornar concierge, mas teve um breve treinamento 

sobre o setor para entender a área. Ressaltou a importância de ter outro concierge 

que lhe proporcionou um treinamento, ainda que informal:  

“[...]ela pedia minha ajuda diversas vezes para pequenas 
missões e, assim, quando oficializaram minha promoção eu já sabia o 
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que esperar. Mesmo tendo aprendido muito após vir para a 
Conciergeria, não tenho como não mencionar os aprendizados 
anteriores à promoção”. (Concierge de hotel, 2016) 

 

O concierge de shopping disse que passou por um treinamento de algumas 

semanas, onde recebeu dicas de como lidar com o público do segmento de luxo e 

ressaltou: 

 “Fomos treinados em como atender o cliente cordialmente e 
passar informações com clareza, e a estar sempre dispostos a atender 
as solicitações do cliente”. (Concierge de Shopping, 2016) 

 

O concierge hoteleiro trabalha na área há 4 anos, sendo seu primeiro estágio 

na Eurodisney, no setor de Alimentos & Bebidas. Estagiou em outros hotéis até chegar 

a concierge. O tempo como concierge, efetivamente, é de apenas 3 meses. O 

concierge de shopping trabalha há 3 anos na área, sempre dedicados a este cargo.  

Ambos ressaltaram, ao longo da entrevista, a importância de saber idiomas 

para a atuação. Porém, o concierge de shopping afirma só falar Inglês e Português, 

enquanto o concierge hoteleiro fala Português, Inglês, Espanhol e Francês. 

Quando questionados sobre quais as funções como concierge em seus campos 

de atuação, os concierges confirmam o já então mencionado trabalho de “realizador 

de sonhos” buscando sempre o melhor modo de atender seus clientes, o concierge 

hoteleiro explica que: 

 

Ser concierge é literalmente ajudar o hóspede em tudo que lhe 
é solicitado (desde que dentro da lei e ética da empresa). Eu já 
fiz check ins online para voos, compra de passagens, organizei 
viagens para diversas outras localidades no Brasil e fora dele. 
Mas o dia a dia real do concierge acaba sendo mais ligado a 
transfers in e out do hotel, restaurantes e agendamento de tours 
para atrações principais. A função principal é ser um poço de 
conhecimento (em) que seu hóspede possa confiar.  Ser 
concierge é muito bom mas requer conhecer bem o ser humano 
e ser capaz de ler o que ele quer e espera de você. Muitos 
hóspedes chegam a você sem saber o que eles querem e cabe 
a você guia-los a fim de que eles tenham a experiência exata 
que estão buscando. (CONCIERGE HOTELEIRO, 2016)8 

 

 

 

                                                           
8 Concierge hoteleiro entrevistado em fev. de 2016 
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Quanto ao concierge de shopping, informou que: 

Nossas funções como concierge, (são de) atendimento ao 
público, planilhas de controle de atendimento, gráficos de 
atendimento, informação sobre todo o shopping e pontos 
turísticos da cidade, solicitação de taxi e reservas em 
restaurantes. (CONCIERGE DE SHOPPING, 2016)9 

Ao final do questionário, a pesquisadora pediu aos Concierges que 

selecionassem numa tabela de atividades, quais se aplicavam a suas funções. Os 

resultados estão compilados e apresentados a seguir: 

Tabela 1. Comparativo de funções de concierges de hotel e de shopping. 

Atividades 
Concierge de 

Shopping 
Concierge 

Hoteleiro 

Informações sobre o hotel/shopping e a localidade  X X 

Alugar um helicóptero  X X 

Providenciar tratamento de beleza   X 

Agendar atendimento médico   X 

Ir ao banco    

Providenciar serviços de cuidados para animais   X 

Comprar presentes ou algo específico   X 

Providenciar intérpretes, babás, secretarias ou tradutores   X 

Compra de ingressos para teatros e eventos esportivos, assim 

como qualquer atração próxima. 
  X 

Fazer locação de automóveis   X 

Fazer reservas de restaurantes  X X 

Fazer reservas de outros hotéis   X 

Fazer reservas de companhias aéreas  X X 

 
Fonte: Elaboração própria, com base no resultado dos questionários. 

 

A Tabela 1 foi utilizada de forma a comparar as funções apresentas em livros 

como Oliveira e Spena (2012) e as funções realmente executadas pelo profissional. 

Percebe-se, conforme Tabela 1, que mesmo com um público bastante semelhante, o 

concierge de shopping realiza apenas 30,7% das funções que são propostas na 

tabela, enquanto o concierge de hotel executa 92,3% das atividades, a partir disso 

                                                           
9 Concierge de shopping entrevistado em fev. de 2016 
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verifica-se que tal diferença se deve, principalmente, ao fato de que o hóspede/cliente 

passa muito mais tempo no hotel do que no shopping onde seu passagem é apenas 

por algumas horas, diante disso analisa-se que o concierge de hotel realiza funções 

de outros setores do turismo como o de agente de viagens. Contudo, essa presente 

seção observou que as entrevistas analisadas serviram para embasar e ratificar os 

dados teóricos anteriormente apresentados sobre o profissional concierge. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo tratou das funções do profissional concierge do ramo 

hoteleiro e daqueles que atuam em outros locais, tendo como estabelecer uma 

comparação das atividades, funções e habilidades entre esses profissionais.  

Para tanto, foi realizado um levantamento teórico sobre sua atuação, que 

chamou atenção para a escassa bibliografia sobre a área. Com base nos autores 

encontrados, foram delimitadas as principais funções às quais está sujeito um 

concierge do ramo hoteleiro, porém não estava claro se o perfil desse profissional e 

as atividades realizadas também seria o mesmo fora deste campo de atuação. 

Com base na pesquisa realizada, verificou-se não haver diferenças 

significativas na idade e tipos de formação do concierge, pois os pesquisados 

possuíam, ambos, formação universitária. Entretanto percebe-se que a formação dos 

profissionais não é em hotelaria especificamente, o profissional do shopping tem sua 

formação em turismo enquanto o de hotel é formado em administração com enfoque 

em hotelaria, o que leva a inferir que o profissional formado em turismo fosse ter uma 

atuação maior, o que não é verificado nas respostas, pode-se analisar que o 

profissional formado em hotelaria não se encontra presente. No decorrer foi visto que 

a questão do idioma deve ser levada em consideração. O concierge de shopping 

precisa se comunicar em um idioma universal tanto quanto o de hotel, mas o 

diferencial do concierge hoteleiro em ser poliglota chama a atenção. 

 Por meio de perguntas como qual a sua formação e sua motivação para o 

cargo, pode-se ver que não é necessário ser formado em hotelaria para exercer tal 

cargo, porém é fundamental ter passado por algum curso que tenha o estudo da 

hospitalidade em seu currículo, e ter vontade de lidar com o público do melhor modo 

que puder.  
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Mediante a análise da pesquisa de campo constatou-se que o profissional 

concierge está presente em hotéis, shoppings, condomínios, atendimento ao cliente 

em cartões de crédito, contudo esse serviço se encontra disponível principalmente em 

estabelecimentos de luxo sejam eles hoteleiros ou não, dentre as funções do 

concierge, citadas pelos diversos autores como Oliveira e Spena (2012), viu-se que 

elas são as mesmas, seja ele atuando fora ou dentro do hotel, o que difere é a 

frequência com elas são realizadas, mas também os tipos devido ao tempo em que 

esse hóspede/cliente permanece no local. De modo geral, o concierge de hotel 

demostra compreender como suas funções quaisquer tipos de demanda, enquanto o 

concierge de shopping não é tão solicitado para resolver questões externas ao local 

de atuação. 

Por fim, observa-se que, independentemente do local em que trabalhe o 

concierge, sua atuação será variada e sempre voltada a satisfazer as necessidades 

do cliente, ou seja, visando estabelecer mais do que uma relação meramente 

mercantilista, mas uma relação hospitaleira e humana. No entanto, no hotel as 

relações se aprofundam devido ao tempo de convívio e motivação do cliente, sua 

predisposição ao lazer entre outras possíveis variáveis.  

Ao longo do trabalho, a dificuldade de se conseguir respondentes foi um 

entrave ao aprofundamento da pesquisa, ficando como sugestão a outros estudiosos 

da hotelaria que se dê andamento a investigação do trabalho do concierge em outras 

áreas de atuação. 
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APÊNDICE A 

Roteiro para entrevista destinado ao profissional Concierge 

1- O que lhe interessou na parte de conciergerie? 

2- Foi preciso passar pela recepção ou algum tipo de treinamento antes de chegar 

ao cargo de concierge? 

3- Qual a sua idade? 

4- Há quanto tempo trabalha no ramo de hotelaria? 

5- Qual a sua formação? 

6- Qual o seu tempo de experiência nesse cargo? 

7- É preciso falar mais de um idioma? Quantos você fala e quais? 

8- Quais as suas funções como concierge? 

8.1- Alguma dessas atividades se inclui nas suas funções? 

Função SIM NÃO 

Informações sobre o hotel e a localidade     

Alugar um helicóptero     

Providenciar tratamento de beleza     

Agendar atendimento médico     

Ir ao banco     

Providenciar serviços de cuidados para animais     

Comprar presentes ou algo específico     

Providenciar intérpretes, babás, secretarias ou tradutores     

Compra de ingressos para teatros e eventos esportivos, 
assim como qualquer atração próxima     

Fazer locação de automóveis     

Fazer reservas de restaurantes     

Fazer reservas de outros hotéis     

Fazer reservas de companhias aéreas     

Funções retiradas de livros que tratam sobre o concierge 

9- Qual o caso mais inusitado que já teve que atender? 
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