
 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

CURSO BACHARELADO EM HOTELARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO / TCC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÂNIA APARECIDA OLIVEIRA DE ALMEIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEROPÉDICA - RJ 
2019 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

CURSO DE HOTELARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTEL TULIP INN: ATRIBUIÇÕES DE UM ESTAGIÁRIO NO 
RESTAURANTE E PROPOSTA DE UM PROGRAMA DE 

TREINAMENTO E RECICLAGEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÂNIA APARECIDA OLIVEIRA DE ALMEIDA 
 
 
 
 
 
 

ORIENTADOR(A): MSc. MARIA LÚCIA ALMEIDA MARTINS 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEROPÉDICA – RJ 
2019 



 

TÂNIA APARECIDA OLIVEIRA DE ALMEIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTEL TULIP INN: ATRIBUIÇÕES DE UM ESTAGIÁRIO NO RESTAURANTE E 
PROPOSTA DE UM PROGRAMA DE TREINAMENTO E RECICLAGEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relatório apresentado ao Curso de Hotelaria da 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
(UFRRJ – Campus Seropédica) como pré-requisito 
para a obtenção do grau de bacharelado em 
Hotelaria 
 
Orientador(a): Profª. MSc. Maria Lúcia Almeida 
Martins. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEROPÉDICA – RJ 
2019 



 

TÂNIA APARECIDA OLIVEIRA DE ALMEIDA 

 
 

 

 

 

HOTEL TULIP INN: ATRIBUIÇÕES DE UM ESTAGIÁRIO NO RESTAURANTE E 
PROPOSTA DE UM PROGRAMA DE TREINAMENTO E RECICLAGEM 

 
 
 

 

 

 
Relatório apresentado ao Curso de 
Bacharelado em Hotelaria da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ – 
Campus Seropédica) como pré-requisito para 
a obtenção do grau de bacharelado em 
Hotelaria. 

 

 

 

 

Aprovada em:   /   /   

 

 

BANCA EXAMINADORA: 
 

 

__________________________________________________ 
Prof.ª  MSc. Maria Lúcia Almeida Martins 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Orientador 

 

__________________________________________________ 
Prof.ª Dr.ª. Elga Batista da Silva 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Examinador 

 
___________________________________________________ 

Prof. Me. Osvaldo do Nascimento Veras 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Examinador 
 

_____________________________________________________ 
Prof.ª  MSc. Thainá Rosalino de Freitas 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Examinador externo 



 

DEDICAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico este trabalho ao meu filho Patrick 
de Almeida Saigg, grande incentivador, 
meu porto seguro e luz da minha vida! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AGRADECIMENTOS 
 
 

A Deus por me proporcionar perseverança durante toda a minha vida. 

Aos meus pais Dorvalino Sebastião de Almeida e Anadir de Oliveira de 

Almeida (In Memoriam), pelo presente da vida. A ele dedico esta conquista por 

acreditar no meu potencial para os estudos referindo-se a mim como “sumidade” - 

indivíduo que se destaca por seu saber, seu talento, sua erudição. Não sei se faço 

jus a essas palavras, mas tentei dar e ser o melhor de mim. Não teve o privilégio de 

acompanhar um dia sequer desta minha conquista. À minha mãe, que me gerou e 

me carregou em seu ventre por longos meses, em seus braços por anos, e em sua 

vida até seu último dia de existência; que me ensinou as primeiras letras e tantos 

outros saberes. A eles, pelo amor incondicional, dedico esta conquista. 

Ao meu amado filho, Patrick de Almeida Saigg, que me inscreveu para o 

ENEM e disse: “Vá em busca da tua graduação” (meu sonho), que acreditava e 

acredita no meu potencial e capacidade; enxergando em mim bem mais do que eu 

posso ver e perceber e que, sem saber foi a força motivadora para que eu não 

desistisse ao longo do caminho - uma jornada longa e árdua para mim (33 anos fora 

dos caminhos acadêmicos). A você, meu filho, “meu porto seguro”, luz dos meus 

olhos, dedico esta vitória em minha vida. 

Ao meu irmão Derli, pela ajuda e suporte sempre que preciso; às minhas 

irmãs Neide, Claudia e, Simone (In Memoriam), por fazerem parte da minha vida. 

À minha professora orientadora Maria Lúcia Almeida Martins, meu espelho 

durante a graduação, por seu amor, empenho e dedicação à Academia e, pelas 

valiosas contribuições dadas durante todo o meu processo de graduação. Por 

compreender, entender e me ajudar com as minhas limitações e os revezes da vida. 

Ao professor Osvaldo Veras, sábio em conselho e grande incentivador. 

Aos parentes e amigos pelo apoio, incentivo e ajuda quando a eles recorri e, 

ao responderem com o espírito colaborativo. Em especial, Edu Ferraz, Luiza 

Mustrange de Oliveira, Daguimar de Souza Mira, Valéria Fernandes, Jacimara 

Charame, Igor Alves, Jennifer Pires, entre tantos outros. 

Ao secretário da Coordenação de Hotelaria, Marconi, por sua solicitude e 

prestatividade. 

À Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e o seu corpo docente que 

demonstrou estar comprometido com a qualidade e excelência do ensino. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Por vezes sentimos que aquilo que 

fazemos não é senão uma gota de água 

no mar. Mas o mar seria menor se lhe 

faltasse uma gota” (Santa Teresa de 

Calcutá) 



 

RESUMO 

 
 

ALMEIDA, Tania Aparecida Oliveira de. Hotel Tulip Inn: Atribuições de um 
estagiário no restaurante e proposta de um programa de treinamento e reciclagem. 
Relatório de estágio/TCC. Curso de Hotelaria, UFRRJ. P. 64. 
 
 
O presente relatório teve como objetivo abranger as atividades realizadas durante o 
Estágio Curricular Supervisionado, do Curso de Hotelaria da Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro, realizado no Departamento de Alimentos e Bebidas, no 
setor Restaurante do hotel Tulip Inn. É valioso ressaltar que a importância do estágio 
vai para além do aprendizado em sala de aula. O estágio é de vital importância para 
a formação profissional. É nesta etapa que o indivíduo tem a oportunidade de estar 
em contato direto com a realidade profissional no qual será inserido, além deste 
constituir requisitos teóricos essenciais que serão adquiridos ao serem observadas 
práticas específicas e a vivência com profissionais capacitados e experientes. A 
oportunidade em cumprir o estágio obrigatório no Tulip Inn Itaguaí tornou-se em uma 
experiência memorável que pôde aliar os conhecimentos adquiridos na graduação à 
prática obtida no dia-a-dia. Com caráter exploratório e tendo como metodologia 
empregada a observação participante, um método eficaz, pelo qual durante o 
período de estágio no hotel observou-se algumas necessidades básicas referente a 
treinamento de funcionários, especificamente na área de atuação do estágio, ou seja 
no restaurante e também na cozinha. Ao observar diversos pontos negativos 
possíveis de correção traçou-se um plano de ação voltado para o treinamento e 
reciclagem como proposta de melhoria da qualidade dos serviços prestados aos 
colaboradores deste departamento. O objetivo principal do treinamento e da 
reciclagem é de aproximar os colaboradores, corrigir falhas, agregar novas 
experiências e passar os conhecimentos imprescindíveis ao bom funcionamento dos 
setores, de forma que, os colaboradores percebam a importância distinta de cada 
função e que esta aprendizagem sirva para elevar o nível de acertos no 
departamento de Alimentos & Bebidas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Treinamento e reciclagem. Estágio supervisionado. Hotel de 
porte médio. Atribuições no restaurante. 
 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 
 

ALMEIDA, Tania Aparecida Oliveira de. Tulip Inn Hotel: Tasks of an intern at the 
restaurant and proposal for a training and retraining program. Internship report / 
TCC. Hospitality Course, UFRRJ. P. 64. 
 
 
The purpose of this report is to cover the activities carried out during the Supervised 
Internship of the Hotel Course at the Federal Rural University of Rio de Janeiro, held 
at the Food and Beverage Department, in the Tulip Inn Hotel Restaurant sector. The 
importance of the internship goes beyond classroom learning.  The internship is of 
vital importance for vocational training. It is at this stage that the individual has the 
opportunity to be in direct contact with the professional reality in which he will be 
inserted, besides constituting essential theoretical requirements that will be acquired 
by observing specific practices and the experience with trained and experienced 
professionals. The opportunity to complete the required internship at Tulip Inn Itaguaí 
became a memorable experience that could combine the knowledge acquired in 
graduation with the practice gained in everyday life. With exploratory character and 
having as methodology the participant observation, an effective method, by which 
during the period of internship in the hotel some basic necessities regarding the 
training of employees were observed, specifically in the area of performance of the 
internship, that is in the restaurant and also in the kitchen. By observing several 
possible negative points of correction, an action plan for training and retraining was 
outlined as a proposal to improve the quality of services provided to employees of 
this department. The main objective of training and retraining is to bring employees 
closer, correct failures, add new experiences and pass on the necessary knowledge 
to the proper functioning of the sectors, so that employees realize the distinct 
importance of each function and that this learning serves to raise the level of hits in 
the Food & Beverage department. 
 

KEYWORDS: Training and retraining. Supervised internship. Medium sized hotel. 

Assignments in the restaurant. 
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INTRODUÇÃO 

 

Entende-se que o estágio é um tempo necessário destinado ao ensino bem 

como ao aprendizado que complementa o ensino em sala de aula, pois este ensino 

por si só não é decisivo para a formação e preparo dos alunos ao exercício, de 

forma mais eficaz e eficiente, de sua profissão. Cabe a este, valorizar os processos 

de crescimento do indivíduo, quer seja na modalidade obrigatória ou não, realizado 

em quaisquer que sejam os meios de hospedagem, exigindo do indivíduo, enquanto 

aluno aprendizagens e competências adquiridas ao longo do curso de graduação 

nas disciplinas cursadas, palestras, eventos, minicursos, visitas técnicas entre 

outros, bem como um conjunto de técnicas e habilidades que são primordiais ante 

os desafios diários que a profissão hoteleira apresenta.  O Relatório de Estágio/TCC 

foi elaborado como parte das obrigações necessárias para obtenção do título de 

bacharel em hotelaria. E, de acordo com a Minuta do Regulamento de Estágio 

Curricular Supervisionado do Curso de Hotelaria, em seu artigo 22, cita um mínimo 

de 300 horas obrigatórias de estágio. Este foi construído a partir da experiência 

profissional da discente, no cargo de Estagiária do Restaurante enquanto atuava no 

Hotel Tulip Inn Itaguaí, seguindo as diretrizes e normas regulamentadas pela Minuta 

citada acima. A escolha do hotel e o processo seletivo ocorreu por meio de 

indicação a partir de contatos entre a Gerência juntamente com o Departamento de 

Pessoal do HotelTulip Inn, e docentes da área de alimentos e bebidas do curso de 

Hotelaria da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ. Após a 

aprovação da Gerência, o Departamento de Pessoal fez contato via e-mail, 

solicitando uma listagem de documentos para que fosse firmado um Convênio de 

Estágio entre a UFRRJ e o hotel Tulip Inn. Depois de aprovado pelo Setor de 

convênios da UFRRJ, o passo seguinte, foi os trâmites exigidos pela CLT 

(Consolidação das Leis Trabalhistas). O estágio iniciou-se alguns dias após a 

assinatura do convenio entre ambas as empresas. Como todo o estágio é um outro 

tipo de vínculo empregatício, porém se faz o registra em CTPS (Carteira de Trabalho 

e Previdência Social). Quanto à escolha da área de atuação, no Departamento de 

Alimentos & Bebidas, mais precisamente no Restaurante do Hotel, se deu por haver 

afinidades e habilidades com inclinações para esta área específica de atuação.
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O Hotel Tulip Inn está situado em Itaguaí, na Baixada Fluminense – Estado 

do Rio de Janeiro. É um meio de hospedagem de categoria econômica de 3estrelas, 

com predominância de público corporativo, mas aberto a todo tipo de público 

consumidor. Além da oferta de unidades habitacionais (uhs), o hotel oferta o serviço 

de café da manhã (já incluso na diária do hóspede), e os serviços de almoço e 

jantar, ambos à là carte, no restaurante e, a comodidade de Room Service (somente 

para os serviços de almoço e jantar). 

A importância do estágio vai para além do aprendizado em sala de aula. O 

estágio é de vital importância para a formação profissional. É nesta etapa que o 

indivíduo tem a oportunidade de estar em contato direto com a realidade profissional 

no qual será inserido, além deste constituir requisitos teóricos essenciais que serão 

adquiridos ao serem observadas práticas específicas e a vivência com profissionais 

capacitados e experientes. 

O estágio foi desenvolvido no Departamento de Alimentos & Bebidas do hotel 

Tulip Inn, mais precisamente no Restaurante do Hotel, onde pude exercer a função 

de estagiária do restaurante, tendo como atribuições, o atendimento aos clientes do 

restaurante, servindo os alimentos e as bebidas, arrumando as mesas antes e 

depois do atendimento, atendendo pedidos via telefone e fazendo as entregas de 

Room Service, além de ajudar no serviço de secagem e guarda das louças utilizadas 

para as refeições durante o turno de trabalho. Essa vivência foi de grande 

importância para que fosse obtida experiência em um meio de hospedagem e, 

proporcionou a oportunidade de por em prática os conhecimentos adquiridos durante 

a graduação. Segundo ALMEIDA e PIMENTA, os conhecimentos em período de 

estágio ganham um novo significado, 

 
Durante o curso de graduação começam a ser construídos os saberes, as 
habilidades, posturas e atitudes que formam o profissional. Em períodos de 
estágio, esses conhecimentos são ressignificados pelo aluno estagiário a 
partir de suas experiências pessoais em contato direto com o campo de 
trabalho que, ao longo da vida profissional, vão sendo reconstruídos no 
exercício da profissão. (ALMEIDA e PIMENTA, 2014, p. 73) 

 

Portanto, entende-se que o objetivo principal do estágio é proporcionar ao 

indivíduo a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos em 

sala de aula, através do contato direto com o ambiente de trabalho e suas 

especificidades, e possíveis desafios. A oportunidade em cumprir o estágio 
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supervisionado no Tulip Inn Itaguaí tornou-se uma experiência memorável que pôde 

aliar os conhecimentos adquiridos na graduação à prática obtida no dia-a-dia.  

O relatório de estágio oportunizou a construção do Relatório de estágio/TCC, 

uma das modalidades de Trabalho de Conclusão do curso de Hotelaria do Instituto 

de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o 

qual o presente trabalho procurou seguir as recomendações de acordo com a 

normatização do documento Relatório de Estágio/TCC. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA  

 

2.1 Dados gerais da empresa 

 

2.1.1 Nome da empresa e CNPJ 

 

A empresa Tulip Inn Itaguaí, de razão social Itaguaí Hotelaria SPE SA e CNPJ 

13.172.241/0001-60, pertence atualmente a rede Louvre Hotels Group, sendo uma 

subsidiária da Jin Jiang International Holdings Co., Ltd. 

 

2.1.2 Endereço completo da empresa 

 

A empresa Tulip Inn está localizada no município de Itaguaí, Estado do Rio de 

Janeiro, na Rodovia Rio Santos, s/n.º - Km 398 - BR 101 Lote E – Sítio Figueira – 

CEP 23.815 972. 

 

2.1.3 Telefone/fax da empresa 

 

O telefone comercial da empresa Tulip Inn Itaguaí é: (21) 3613-9100. 

 

2.1.4 Site da empresa 

A empresa Tulip Inn possui um site para acesso às informações sobre o hotel 

como visão geral, quartos, restaurantes, experiências, reuniões e eventos e contato, 

disponível em www.tulipinnitaguai.com 

 

2.1.5 Classificação 

 

O Hotel Tulip Inn Itaguaí, possui cadastro no Cadastur1 – sistema de cadastro 

de pessoas físicas e jurídicas (anexo 1) que atuam no setor de turismo, sob o nº 

19.049129.20.0001-0. 

 

                                                                 
1 O Hotel Tulip Inn Itaguaí possui cadastro no Cadastur como Meio de Hospedagem, entretanto, a validade que 
consta no documento oficial esteja vencida desde 29 de março de 2018. Vide tela em anexo.  
 

http://www.tulipinnitaguai.com/
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De acordo com o Ministério do Turismo – SBClass - Matrizes de Classificação 

de Meios de Hospedagem2 (apêndice 2), o Hotel Tulip Inn Itaguaí é reconhecido 

como Hotel 3 estrelas, por atender aos pré-requisitos de classificação mandatórios e 

eletivos relativos a áreas comuns, unidades habitacionais, Alimentos & Bebidas e 

Sustentabilidade. 

 

2.1.6 Histórico da empresa 

 

A empresa foi fundada em 25 de abril de 2016, à época sob administração da 

rede hoteleira BHG – Brazil Hospitality Group. O empreendimento está localizado na 

entrada da cidade de Itaguaí, ao lado do Shopping Pátio Mix Costa Verde, que conta 

com diversas lojas e salas de cinema, além de estar próximo das principais 

empresas da região e com acesso direto à Rodovia Rio-Santos. O hotel Tulip Inn 

Itaguaí conta com 200 apartamentos distribuídos em dez andares, é um meio de 

hospedagem conhecido como corporativo por atender a demanda de hospedar os 

funcionários que trabalham nas empresas situadas nos arredores como, por 

exemplo, no Porto de Itaguaí, Conlog – serviços de logística, CSN – Companhia 

Siderúrgica Nacional, EBE – Empresa Brasileira de Engenharia, construtoras, etc. 

A partir de dezembro de 2018, passou a ser administrado pela rede hoteleira 

Louvre Hotels Group, uma subsidiária do Grupo Jin Jiang Louvre Asia. De acordo 

com o site oficial da rede hoteleira, o Louvre Hotels Group e a plataforma Jin Jiang 

Louvre Asia são os principais players do setor hoteleiro global, com um portfólio que 

inclui 2.500 hotéis em 53 países. Ofertam hotéis, de 1 a 5 estrelas, com as marcas 

históricas do Louvre Hotels Group (Première Classe, Kyriad, Kyriad Direct, 

Campanile, Tulip Inn, Golden Tulip, Royal Tulip), o grupo de luxo francês Hôtels & 

Préférence, as 5 marcas da rede Sarovar na Índia e a marca chinesa Metropolo. 

Em fevereiro de 2015, o grupo chinês Jin Jiang International comprou o 

Louvre Hotels Group, sendo atualmente uma subsidiária da Jin Jiang International 

Holdings Co., Ltd., o 5º grupo de hospitalidade do mundo. Desde que foi fundada em 

1976 pela família Taittinger, o Louvre Hotels Group vem experimentando um 

crescimento contínuo, começando como uma empresa francesa, a empresa se 

expandiu gradualmente além das fronteiras do país, como em 2009 após a fusão 

                                                                 
2 Ministério do Turismo - SBClass – Sistema Brasileiro de Classificação dos Meios de Hospedagem; vide tabela 
de classificação completa, (referente a categoria 3 estrelas, em anexo. 
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com a Golden Tulip Hospitality e seu portfólio substancial de hotéis em todo o 

mundo. (LOUVRE HOTELS GROUP, 2019). O grupo possui 17 unidades hoteleiras 

na América do Sul, 30 unidades na África, 67 unidades no Oriente Médio, 1.173 

unidades na Europa e 223 na Ásia. Conta com 38 000 funcionários no mundo todo, 

em 96 nacionalidades. O grupo Louvre preza pela qualidade – como um sinal de 

confiabilidade, tendo recebido a certificação “Qualité Tourisme”, que ajuda a garantir 

a contínua melhoria da qualidade de sua hospitalidade. Esta certificação "Qualité 

Tourisme" é expressa da seguinte forma: A certificação é concedida aos hotéis com 

base nos seguintes critérios: abordagem de qualidade baseada em controles 

externos; obedecer a regras de segurança e saúde; fornecer questionário de 

satisfação aos clientes e tratar com seriedade e responsividade as reclamações da 

clientela. Tem o compromisso de oferecer instalações confortáveis; verificações 

regulares das condições das instalações, espaços verdes etc. Informações precisas: 

boas-vindas personalizadas, capacidade de escutar, garantir que somos receptivos 

e gentis ao lidar com as demandas dos clientes. Pessoal competente e bem 

treinado, capaz de garantir as condições certas para uma estadia bem-sucedida; 

Estar envolvido na vida local: cultivar encontros e diálogos entre culturas. Priorizar a 

contratação de funcionários locais. (LOUVRE HOTELS GROUP, 2019) 

 

2.1.7 Missão, visão e valores organizacionais da empresa 

 

A empresa Tulip Inn Itaguaí possui como missão, visão e valores os lemas 

que constam no quadro 1. 

Quadro 1 - Missão, Visão, Valores. 
 

 

MISSÃO 

“Fortalecer e expandir as marcas Louvre Hotels Group no Brasil de 
forma estruturada e sustentável, atendendo às expectativas e 
interesses dos nossos stakeholders (investidores, colaboradores, 
fornecedores e clientes) e oferecendo a melhor experiência de 
hospedagem do segmento.” 

 

 

VISÃO 

“Ter o espírito de dono e desejar ver a empresa prosperar como um 
todo, garantindo estabilidade, crescimento e lucro” O Louvre Group 
Hotels deseja permanecer entre os mais conceituados 
empreendimentos hoteleiros como referência do setor no mundo. 

 

 

VALORES 

Não pode haver qualidade sem compromisso. Seja envolvendo 
hospitalidade, conforto ou bem-estar, somos responsáveis pela 
qualidade do serviço que prestamos e estamos materialmente 
comprometidos com isso. 

Fonte: Gerência do Tulip Inn Itaguaí (de acordo com o site oficial). 
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Também asseguramos minimizar o impacto de nossas práticas no meio 

ambiente. (Louvre Hotels Group, 2019). Pretendendo ser uma empresa reconhecida 

por sua transparência; promover retorno financeiro aos investidores; ser reconhecida 

como uma empresa com o espírito de servir com excelência ao executar os serviços 

de hospedagem. Crescer e pensar grande; O Louvre Hotels Group tem uma 

característica especial: uma ambiciosa estratégia de desenvolvimento global. A 

empresa possui cinco aspectos a seguir relacionados aos valores da empresa: 

1) Alto nível de responsabilidade 

Os gerentes recebem um alto nível de responsabilidade. Sua missão inclui 

desenvolver sua equipe, ajudar seus funcionários a progredir e fornecer orientação 

diária, enquanto monitoram cuidadosamente a atmosfera do local de trabalho e o 

trabalho em equipe (LOUVRE HOTELS GROUP, 2019). 

2) Desenvolvimento pessoal 

“Proporcionar, estimular e investir no desenvolvimento pessoal através da nossa 

cultura de aprendizagem contínua e feedback”. 

3) Reconhecimento de talentos 

“Reconhecer os talentos dentro das nossas equipes e valorizá-los individualmente e 

coletivamente”. Há uma preferência por promoções internas em vez de contratar 

pessoal de fora em uma tentativa de ajudar os colaboradores a progredir. A empresa 

tem como cultura, 80% dos gerentes de hotel são recrutados internamente. 

Diversidade e riqueza fazem parte de nossos perfis. 

4) Riqueza de diversidade e personalidade 

“Além de diplomas, recrutar personalidades. A empresa tem como perfil ideal: 

aquele que quer trabalhar na hotelaria e gosta de pessoas acima de tudo. Nas 

nossas equipes, saber fazer e saber ser está ligado à diversidade e riqueza de 

perfis”. Os colaboradores progridem de acordo com seu potencial, bem como sua 

personalidade, motivações e desejos. A meta é revelar e aprimorar talentos e o 

desempenho individual e coletivo. Trabalha pautada no reconhecimento da 

meritocracia. 

5) Transparência 

“Comunicar para simplificar e engajar”. 
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2.2 Recursos Humanos 

 

2.2.1 Organograma organizacional setorial e funcional 

 

 O organograma administrativo, setorial e funcional da empresa Tulip 

Inn Itaguaí possui uma configuração departamental composto pela Controladoria, 

Gente e Gestão, Recepção, Governança, Alimentos & Bebidas (A&B), Vendas e 

Manutenção. 

Dentre os departamentos citados, o de A&B foi onde foi realizado o estágio é 

constituído por dois setores: a cozinha e o restaurante, sendo o último administrado 

por um gestor de A&B. A brigada do setor cozinha é composta pelos colaboradores: 

nutricionista, cozinheiro, auxiliar de cozinha, steward e estagiário. Já a brigada do 

setor restaurante é constituída pelo chefe de fila, garçom, cumim e estagiário. Pode-

se observar através da figura 1 a composição quantitativa de departamentos no 

organograma, quanto a distribuição funcional em cada um deles. 
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Figura 1 - Organograma setorial e funcional do Hotel Tulip Inn Itaguaí. 

 

LOUVRE HOTELS GROUP BRASIL 

GERENTE GERAL 

 
 
   Controladoria           Gente e Gestão        Recepção                         Governança                           A&B                                     Vendas                 Manutenção 
 
                 Executiva 
             Supervisor                   Analista de RH          Supervisor de               Governanta                Gestor de A&B                                   de Compras 
                Financeiro     Recepção 

                                                                                                                                                                          Assistente      
Almoxarife             Recepcionista             Supervisora de          Cozinha          Restaurante                  de Reservas 

                       Andar      
                                                                                                                                                                                     Aprendiz 
           Contas à Pagar              Arrumador                    Nutricionista          Chefe de Fila   
  
                                                                                                                                                                                                Garçom 
           Contas à Receber               Auxiliar de                    Cozinheiro              
                                                                                                                          Serviços Gerais                                                                          Supervisor de         
                                                                                                                                                                   Auxiliar de           Cumim                    Manutenção 
                   Aprendiz                    Cozinha 
                                                                                                                                                                                                                                 Auxiliar de 
                      Steward               Estagiário               Manutenção 
              
 
                    Estagiário                                                 Aprendiz 

 
 
 

Fonte: Gerência Geral do Tulip Inn Itaguaí. 
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2.2.1.1 Especificidades da área de atuação da estagiária  

 

As atividades de estágio ocorreram no departamento de Alimentos & Bebidas, 

no horário compreendido entre 15 h às 22 horas, atendendo ao serviço de jantar e 

Room Service que é à la carte. Em eventos corporativos atuou-se no serviço de 

coffee break, e de buffet para o jantar. A equipe do restaurante, no turno da tarde 

possui 03 funcionários fixos registrados em carteira profissional e 01 estagiário (a). 

No exercício das atividades faz-se necessário que os funcionários tenham 

conhecimento básico e incluam as boas práticas de manipulação de alimentos em 

sua rotina, objetivando a oferta de alimentos seguros e saudáveis aos hóspedes e 

clientes em geral, em cumprimento a Resolução RDC 216 (BRASIL, 2004). O 

treinamento e a supervisão do cumprimento das boas práticas é exercido pela 

nutricionista ou pela estagiária de Nutrição. A empresa disponibiliza regras 

específicas de atendimento ao cliente, como por exemplo, recepcionar cordialmente 

e cumprimentar o cliente com um bom dia/boa tarde ou boa noite logo que este entra 

no restaurante e levá-lo até uma mesa disponível. Após esta acolhida, entregar o 

cardápio (este deverá sempre ser entregue aberto ao cliente) e aguardar que o 

cliente escolha seu prato e bebida. Anotar o pedido colocando na comanda o 

número da UH do cliente (caso este seja um hóspede) e o número da mesa e caso 

seja um cliente passante, anotar apenas seu nome e o número da mesa. 

Sempre que no pedido houver carne perguntar qual o ponto da carne (mal- 

passada, ao ponto, bem passada). Atender sempre com paciência e cordialidade e 

ouvir tudo o que o cliente tem a dizer para depois responder. Aguardar o aviso dos 

profissionais da cozinha, retirar o pedido e leva-lo até o cliente, desejando um bom 

apetite. Ao perceber que este terminou de se alimentar, se aproximar e perguntar se 

deseja algo mais como, por exemplo, uma sobremesa. Caso seja positiva a 

resposta, anotar o pedido e levar até a cozinha, retirar a sobremesa e entregar ao 

cliente. Caso este não deseja mais nada, agradecer e perguntar se estava tudo a 

seu gosto e oferecer um café, chá ou cappuccino como cortesia da casa. E ao 

cliente se levantar para deixar o restaurante é imprescindível que ele assine a 

comanda de consumo dos alimentos. Estas pequenas regras de atendimento estão 

descritas em uma circular que fica afixada no caixa do restaurante. Existe também 

um manual denominado “Normas & Procedimentos – Manual de Boas Práticas de 

A&B” contendo as etapas operacionais do setor e mais especificamente normas 

para o departamento de cozinha. Todos os funcionários do departamento de A&B 

precisam ter o conhecimento e, este manual tem como objetivo: 
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 Descrever procedimentos de forma simples facilitando o entendimento por 

parte do usuário. 

 Dar diretrizes para a produção de alimentos seguros em todo o processo 

produtivo desde a recepção de mercadorias até a distribuição final para os clientes e 

funcionários. 

 Garantir um padrão de qualidade que confira a segurança na produção dos 

alimentos, evitando doenças transmitidas por alimentos (DTAs) para clientes e 

funcionários. 

 Apoiar as ações da Vigilância Sanitária. 

 

2.2.2 Número de empregados da empresa 

 

A empresa Tulip Inn Itaguaí possui no momento, cinquenta e três (53) 

funcionários. Destes, dezoito (18) colaboradores fazem parte do departamento de 

A&B, sendo dez (10) do setor cozinha e oito (08) do restaurante. O quadro 2 

apresenta essa distribuição nos setores cozinha e restaurante. 

 

Quadro 2 - Turnos, horários e número de colaboradores de A&B. 
 

 

DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS & BEBIDAS 

COZINHA 

Turnos Horários Quant. de colaboradores 

Manhã 6 horas às 14h 20 min 
 
9 horas às 17 horas 
8 horas às 14 horas 

04 (1 cozinheira, 2 auxiliares de 
cozinha, 1 steward) 
01 (Chef de Cozinha) 
01 (Nutricionista) 

Tarde 14 horas às 22 horas 17 min 
15 horas às 23 horas 10 min 

03 (1 cozinheira, 1 auxiliar, 1 
steward) 

Noite 19 horas às 7 horas 01 (Auxiliar de cozinha) 

RESTAURANTE 

Turnos Horários Quant. de colaboradores 

Manhã 6 horas às 14h 20 min 
7 horas às 15 horas 20 min 
6 horas às 10 horas 

02 (Cumim) 
01 (Garçonte) 
01 (Estagiário) 

Tarde 14 horas às 22 horas 17 min 
15 horas às 22 horas 
15 horas às 23 horas 10 min 

02 (1 cumim e 1 chefe de fila) 
01 (Estagiário) 
01 (Cumim)) 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

2.2.3 Perfis profissionais do setor de estágio 

 

O perfil dos trabalhadores em restaurantes hoteleiros, é recomendado que 

estes tenham uma conduta profissional envolvida em atitudes como 
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responsabilidade, segurança, postura e cortesia. Que sejam profissionais 

capacitados para atender bem aos clientes e realizar suas tarefas de modo que 

possam atender às expectativas propostas e referentes ao departamento de 

Alimentos & Bebidas. 

- Chefe de A&B: Nível superior em Turismo e Hotelaria 

- Chefe de fila: Nível superior incompleto em Letras 

- Garçom/Garçonete: Nível superior em Hotelaria (em fase final) 

- Cumim: Ensino médio completo. 

- Estagiária: Nível superior em Hotelaria (em fase final) 

 

2.2.4 Divisão do trabalho no setor de estágio 

 

 O quadro 3 mostra a brigada do restaurante, local do estágio, durante o 

segundo turno. O restaurante atende até 46 pessoas de uma única vez; entretanto 

quando está com ocupação total, coloca-se mesas e cadeiras extras no lobby e nas 

duas salas de treinamento que comportam em média 60 pessoas cada uma.  O 

Hotel  oferece o serviço de Café da manhã no horário de 6 horas às 10 horas de 

segunda-feira à sexta-feira e aos finais de semana e feriados das 6 horas às 10 

horas e 30 minutos. Oferece o serviço de almoço à  À la carte no horário de 12 horas 

às 15 horas e jantar das 19 horas às 22 horas; e Room Service para almoço e jantar 

são os mesmos adotados  no Restaurante do hotel. No turno matutino e vespertino 

do restaurante há um (01) estagiário em cada turno. 

 
Quadro 3 - Brigada do restaurante e suas principais atribuições. 

 
CARGOS ATRIBUIÇÕES DA BRIGADA DO RESTAURANTE 

  

 

Chefe de 

Fila 

Realizar a primeira recepção quando a clientela chega ao restaurante. Ele 
deve receber os clientes na entrada do estabelecimento e encaminhá-lo até 
a mesa adequada, de acordo com a preferência do cliente e/ou a 
conveniência operacional da casa. Ainda exerce a função de supervisionar 
e orientar as atividades dos colaboradores do restaurante. 

  

 

Garçom 

Garçonete 

Realizar recepção e atendimento aos clientes. Anotar pedidos. Encaminhar 
os pedidos de clientes à cozinha para os funcionários responsáveis pela 
preparação dos alimentos e bebidas (sucos, drinks e café, em geral). Após 
o preparo, retirar os pratos e as bebidas da cozinha e servir aos clientes no 
restaurante. Organizar lista de espera. Limpar mesas e prepará-las para a 
chegada do próximo cliente. Seguir normas de higiene, segurança no 
trabalho etc. 

  
 

Cumim 

Recepcionar e atender a clientela. Anotar os pedidos, levar os mesmos à 
cozinha para o devido preparo. Após o preparo, retirar a guarnição da 
cozinha e servir aos clientes no restaurante. Limpar mesas e prepará-las 
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para a chegada do próximo cliente. Seguir normas de higiene, segurança 
no trabalho etc. 

  

 

 

Estagiário(a) 

Realizar recepção e atendimento aos clientes. Anotar pedidos. Encaminhar 
os pedidos de clientes à cozinha para os funcionários responsáveis pela 
preparação dos alimentos e bebidas (sucos, drinks e café, em geral). Após 
o preparo, retirar os pratos e as bebidas da cozinha e servir aos clientes no 
restaurante. Organizar lista de espera. Limpar mesas e prepará-las para a 
chegada do próximo cliente. Seguir normas de higiene, segurança no 
trabalho etc. Além de realizar montagem e desmontagem do restaurante e 
de eventos. 

 
Fonte: Site Trabalha Brasil. 

 

2.2.5 Tipo de capacitação, treinamento, desenvolvimento oferecidos no setor de 

estágio 

 

 Existe por parte da empresa um treinamento denominado “Ambientação”, 

dividido em três etapas: 

- ambientação na companhia; 

- ambientação no hotel; 

- ambientação na função. 

 

Durante o processo de capacitação houve uma apresentação através de 

slides aonde a Analista de RH vai detalhando as informações importantes e 

primordiais ao exercício da função do estagiário. Após essa primeira etapa, é feito 

um treinamento básico em Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, ministrado 

pela nutricionista do hotel, que é ofertado em apenas 1 dia da semana por 15 a 20 

min, sendo repetido, geralmente, a cada 2 meses ou sempre que houver 

necessidade, não tendo uma data ou período determinado.  

 

2.3 - Estratégias de Marketing 

 

2.3.1 Produtos ou Serviços desenvolvidos no setor 

 

O Hotel Tulip Inn Itaguaí oferece os seguintes serviços relacionados ao 

departamento de A&B: 

 

- Serviço de Eventos (aluguel dos espaços); 

- Serviço de refeição  à la carte pelo restaurante (cardápio); 

- Room Service (mesmo cardápio do Restaurante). 
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2.3.1.1 Produtos e Serviço de Eventos – aluguel dos espaços 

O Hotel possui dois (02) espaços para eventos com capacidade média para 

200 pessoas, o salão Salinas e o Coroa Grande. Através do quadro 4 observa-se a 

capacidade e os valores cobrados pelo aluguel dos salões. 

 
Quadro 4 - Aluguel dos espaços para eventos e serviços extras. 

 

Sala Capacidade/ pessoas 

(aproximadamente) 

Valores (R$) 

Sem 
equipamentos 

Com projetor 
e caixas de 

som 

Coroa Grande  200 400,00 800,00 

Salinas 200 400,00 800,00 
 

Serviços Extras   
 

Coffee Break  Por pessoa 36,00 

Welcome coffee Por pessoa 32,00 

Galão de água  50,00 

Garrafa térmica c/ café  20,00 

Total  400  

 
Fonte: Dados fornecidos pelo Departamento de Controladoria do Tulip Inn Itaguaí. 

 

2.3.1.2. Produtos e Serviços do Restaurante. 

 

Já o quadro 5 apresenta os valores cobrados para os serviços de refeição - À 

la carte e Room Service (cardápio único do Restaurante). 

 
Quadro 5 - Preços praticados nos serviços do Restaurante. 

 
CARDÁPIO DO RESTAURANTE E SERVIÇO DE QUARTO 

ENTRADAS PREÇO 

Salada Caesar de frango 24,00 

Salada Caesar de mignon 29,00 

 

SOPAS  

Sopa do dia: ervilha/ cebola/caldo verde/feijão amigo (uma opção por dia). 21,00 

Canja de galinha 23,00 

 

SANDUÍCHES  

Club sanduíche 26,00 

Filé Italiano 29,00 

Misto quente 20,00 

Hamburguer artesanal 28,00 

Hamburguer de soja 30,00 

A CONTINUAR 

ACOMPANHAMENTOS  

Porção pequena de batata frita 8,00 

Porção grande de batata frita 15,00 

Porção pequena de salada (alface/tomate) 8,00 
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Porção de ovos (fritos/mexidos/cozidos) 2 unid 8,00 

 

PIZZAS E PETISCOS  

Pizza de muçarela 25,00 

Pizza marguerita 28,00 

Pizza calabresa 30,00 

Bolinho de bacalhau (12 unid) 30,00 

 

MONTE SEU PRATO  

PROTEÍNA ( ESCOLHA UMA PROTEÍNA)  

Contra filé 200g 39,00 

Filé mignon 200g 42,00 

Peixe do dia 200 g 40,00 

Peito de frango 200g 36,00 

Hamburguer de soja 160g 30,00 

Hamburguer bovino 160 g 32,00 

Frango empanado 200g 38,00 

 

GUARNIÇÃO ( ESCOLHA DUAS GUARNIÇÕES  

Arroz/feijão preto/ batata frita/ purê de batatas /legumes / salada verde / 
espaguete ao sugo/ penne ao molho de queijo / batata rústica / farofa de 
alho 

 

 

Adicione uma terceira guarnição  7,90 

MOLHO ( ESCOLHER UM TIPO)  

Roti de carne / molho de mostarda / manteiga com ervas   

 

MASSAS, RISOTOS E OVOS  

Espaguete à bolonhesa 33,00 

Penne à Parisiense 32,00 

Risoto de frango 32,00 

Risoto de legumes 33,00 

Omelete misto (queijo e presunto) 28,00 

 

PRATOS PRINCIPAIS  

Frango à Parmegiana 38,00 

Picadinho Carioca 38,00 

Strogonoff de Mignon 40,00 

Mignon com risoto de açafrão 49,00 

 

SOBREMESAS  

Salada de frutas 15,00 

Pudim de leite 15,00 

Brownie com sorvete 22,00 

Sorvete (2 bolas) (sabores: creme/chocolate/flocos) 12,00 

  

CAFÉ e CHÁ  

Expresso 4,50 

Café com leite 7,50 

Chá  7,00 

Bule de café (pequeno) 6,00 

Bule de leite (pequeno) 6,00 

  

BEBIDAS  

Água com gás (garrafa) 510 ml 6,50 

Água sem gás (garrafa)  510 ml 6,50 

Guaraná Antártica ( lata)350 ml 6,50 

A CONTINUAR  

Coca Cola (lata)  350 ml 6,50 

Coca Cola Zero (lata) 350 ml 6,50 

Sprite (lata) 350 ml 6,50 

Ice Tea (garrafa) 300 ml 7,00 
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Fonte: Cardápio impresso do Restaurante do Tulip Inn Itaguaí. 

 

Schweppes Citrus (lata) 350 ml 7,50 

Suco Del Vale (caixa) 290 ml 7,50 

Suco Natural da casa  250 ml 8,50 

Jarra de suco pequena 15,00 

Jarra de suco grande 22,00 

 

CERVEJAS  

Cerveja nacional ( long neck) 11,00 

Cerveja importada ( long neck) 12,00 

 

ESPIRITUOSOS  

Whisky Red Label 18,00 

Tequila Ouro 16,00 

Dose Vodka Absolut 18,00 

Dose Vodka Smirnoff 14,00 

 

CAIPIRINHA e BALDE DE GELO  

Caipirinha Absolut 22,00 

Caipirinha Smirnoff 16,00 

Caipirinha cachaça 14,00 

Balde de gelo pequeno 7,00 

Balde de gelo grande 12,00 
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2.3.1.3 Preço praticado para a venda de UHs. 

 

 A hospedagem é o carro chefe de qualquer meio de hospedagem, com o 

propósito de agregar valor ao trabalho, o quadro 6 mostra os tipos de Unidade 

Habitacional (UH), quantidade e os valores cobrados na época do estágio. 

Pensando na acessibilidade, há em cada andar um (01) apartamento, totalizando 

dez apartamentos. 

 
Quadro 6 - Preço de venda das UHs. 

 

Tipo de Apartamentos (UH) Quantidade Valores (R$) 

Quarto Standard SGL 98 R$ 236,00 + 5% de ISS 

Quarto Standard DBL 74 R$ 266,00 + 5% de ISS 

Quarto Standard TPL 4 R$ 296,00 + 5% de ISS 

Quarto superior SGL 10 R$ 286,00 + 5% de ISS 

Quarto Superior DBL 10 R$ 316,00 + 5% de ISS 

Quarto Superior TPL 4 R$ 346,00 + 5% de ISS 

*Quarto PNE 1 por andar na categoria SGL  

Total 200 UHs  

 
Fonte: Fornecido pelo Departamento de Controladoria do Tulip Inn Itaguaí. 

 

2.3.4 Distribuição 

 

A distribuição é feita por diferentes meios:  

 Distribuição direta: na recepção do hotel, site da empresa hoteleira ou via 

telefone. 

 Distribuição indireta: através de canais eletrônicos como Booking.com, Trip 

Advisor, agências de turismo etc. 

 

2.3.4.1 Comunicação 

 

 A comunicação também é feita por diversos meios: 

- Propaganda: por meio de mídia impressa, eletrônica, tais como: revistas, folhetos, 

mala direta, telefone, Internet etc. 
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- Promoção de vendas: descontos por fidelidade, brindes, pacotes especiais para 

grupos etc. 

- Eventos e palestras que de alguma forma vendem a imagem do empreendimento 

hoteleiro. 

- Marketing boca a boca: uma ferramenta altamente eficaz e lucrativa. 

 

2.4 Práticas de Sustentabilidade no Hotel Tulip Inn Itaguaí 

 

A empresa promove uma determinação sustentável pautada em medidas 

responsáveis tais como: economizar energia e reduzir desperdícios. Visa aumentar a 

conscientização dos clientes sobre consumo sustentável de energia e água. 

O hotel Tulip Inn mostra-se a favor da energia renovável, busca intensificar o 

uso de papel reciclado para as ferramentas de comunicação interna e externa em 

todos os departamentos da empresa. 

 

2.4.1 Dimensão ambiental 

 

 O Tulip Inn Itaguaí possui preocupação com a dimensão ambiental, 

praticando:  

- coleta seletiva do óleo usado na cozinha; 

- redução do consumo de água e energia elétrica; 

- captação de energia solar através de placas solares para o aquecimento da água 

dos chuveiros; 

- troca consciente de toalhas de banho.  

Buscando sempre respeitar os ecossistemas naturais. 

 

2.4.2 Dimensão social 

 

 A empresa tem sua parcela de contribuição com práticas relacionadas à 

dimensão social. Essas práticas incluem sempre que possível, a contratação de 

funcionários da localidade ou do entorno. Pratica a política da inclusão, contratando 

estagiários e jovens aprendizes, sem distinção quanto a etnia, cor, gênero, idade e 

classe social . Atuam na comunidade, contribuindo com a arrecadação de agasalhos 

e afins para a “Campanha do Agasalho” e, ao final de cada ano com a distribuição 

de brinquedos para crianças carentes da comunidade. 
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2.4.3 Dimensão cultural 

 

 Participa através de parceria através de cursos de supletivo oferecido pelo 

Professor Ibrahim EL Khouri – Diretor do Programa Educacional Supletivo Virtual, 

com canais de relacionamento no facebook e para dicas sobre o curso no site 

https://www.facebook.com/ibrahim.elkhouri.5. Sendo o curso ofertado gratuitamente 

para funcionários e seus familiares. O material e as aulas são digitais, sendo, 

presencial, a prova avaliativa dos conhecimentos adquiridos. 

 

2.4.4. Dimensão econômica 

 A principal contribuição é no recolhimento de impostos para o município de 

Itaguaí o que agrega valor a localidade e geração de renda, além da contratação de 

funcionários que residem no entorno ou na localidade de Itaguaí. 

 

2.4.5. Dimensão política 

 

A empresa respeita e tem como princípio a democracia e os direitos 

humanos. 

https://www.facebook.com/ibrahim.elkhouri.5
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3. PLANO DE ESTÁGIO 

 

3.1. Identificação da Estagiária 

 

A estagiária, em questão, chama-se Tânia Aparecida Oliveira de Almeida, 

portadora do RG 06.581.405-5 e inscrita no CPF sob o n.º 807.617.127-04, 

graduanda do Curso de Bacharelado em Hotelaria pela UFRRJ – Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro, matriculada sob o nº 2014.48527-3, cursando o 11º 

período. Iniciou o estágio obrigatório no empreendimento hoteleiro Tulip Inn Itaguaí 

em 06 (seis) de junho de 2019 com término em 01 (primeiro) de outubro de 2019. 

 

3.2. Identificação do Supervisor de Estágio 

 

 O Supervisor de Estágio, chama-se Cassiano Francisco Santos, graduado em 

Hotelaria e Turismo pela UNESA – Universidade Estácio de Sá, no ano de 2007. 

Possui na empresa Tulip Inn Itaguaí, o cargo de Gestor de A&B – Alimentos & 

Bebidas desde 19 de abril de 2016. 

 

3.3. Especificação da carga horária de estágio 

 

A carga horária obrigatória de acordo com a Minuta do Regulamento de 

Estágio, do curso de Hotelaria, do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro é de 300 (trezentas) horas de estágio 

supervisionado. A estagiária cumpriu integralmente as horas determinadas. 

 

3.4. Justificativa 

 

 A importância do estágio vai para além do aprendizado em sala de aula. O 

estágio é de vital importância para a formação profissional. É nesta etapa que o 

indivíduo tem a oportunidade de estar em contato direto com a realidade profissional 

no qual está inserido, além deste constituir requisitos teóricos essenciais que serão 

adquiridos ao serem observadas práticas específicas e a vivência com profissionais 

capacitados e experientes.   

Segundo GUERRA, o estágio é uma atividade de aprendizado, 

Podemos nesta perspectiva entender como estágio, a atividade que tem em 
vista a aprendizagem pela interação do indivíduo com a realidade, e a 
construção e reconstrução do conhecimento na prática, pela análise e 
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reflexão sobre essa mesma prática, apontando para a possibilidade de que 
a indagação e a pesquisa sejam o cerne da atividade.” (GUERRA, 1995, 
p.33)  

 

3.5. Objetivos 

 

Demonstrar e fazer entender que o estágio objetiva ser  um tempo necessário 

destinado ao ensino bem como ao aprendizado que complementa o ensino em sala 

de aula, pois este ensino por si só não é decisivo para a formação e preparo dos 

alunos ao exercício, de forma mais eficaz e eficiente, de sua profissão.  

 

3.5.1. Objetivo Geral 

Capacitar o estagiário através da prática no exercício da função, para 

aprimorar e enriquecer seus conhecimentos e habilidades, que vai para além de 

uma futura colocação no mercado de trabalho. 

 

3.5.2. Objetivos Específicos 

Aprimorar os conhecimentos;  

Adquirir habilidades na área de atuação. 

 

3.6. Plano de atividades e plano de ação (cronograma) 

 

O quadro 7 apresenta o cronograma do plano de atividades do estágio 

previsto (anexo 3) na função de auxiliar no serviço do restaurante de acordo com o 

Termo de Compromisso de Estágio obrigatório (anexo 2) assinado pelas partes 

envolvidas no processo, o professor orientador do estágio, o supervisor do local de 

estágio, a DEST (Divisão de Estágio da UFRRJ) e pelo estagiário. 
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Quadro 7 - Cronograma do plano de atividades para o estágio.  

  

 

Fonte:  elaborado pela autora do trabalho, de acordo com o plano de estágio. 

 

PERÍODO ATIVIDADES 

06 de junho de 2019 Ambientação na empresa: apresentação de vídeos e slides 
sobre a empresa e o funcionamento a nível internacional; 
Atuar no restaurante; 
Visitação aos departamentos do hotel (Controladoria, RH, 
Manutenção). 

  

07 de junho de 2019 Ambientação na empresa: apresentação de vídeos e slides 
sobre a empresa e o funcionamento a nível nacional; 
Visitação aos departamentos do hotel (Recepção, Governança); 
Atuar no atendimento ao restaurante. 

  

10 de junho de 2019 Treinamento básico sobre Boas práticas na manipulação de 
alimentos; 
Atuar no atendimento do restaurante e no Room Service. 

  

11 de junho de 2019 Treinamento para operar o sistema do PDV do Restaurante; 
Atuar no atendimento do restaurante e no Room Service; 
Operar o sistema do PDV para lançar comandas. 

  

12 de junho de 2019 Atuar no atendimento do restaurante e no Room Service; 
Operar o sistema do PDV para lançar comandas. 

  

De 13 de junho a 30 
de setembro de 2019 

Atuar no atendimento do restaurante e no Room Service; 
Operar o sistema do PDV para lançar comandas; 
Auxiliar na montagem e desmontagem de mesas em eventos e 
em buffet. 

  

OBS.: Folga nos feriados e finais de semana, conforme consta no Regulamento de 
Estágio. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

Pode-se afirmar que o departamento de Alimentos e Bebidas apresenta certa 

complexidade, por agregar influências internas e externas à organização, tais como: 

desperdício, perecibilidade, crise econômica e tecnologia que se relaciona com os 

sistemas de controle utilizados para facilitar a administração dos recursos. 

(MATTOS, PONTES, MARIETTO, 2016). Cunha (2016, p.11) enfatiza que “o 

departamento de A&B de um hotel pode apresentar problemas com retornos 

financeiros mesmo que em baixos níveis” Por este motivo, faz-se necessário uma 

análise minuciosa dos problemas e no desenvolvimento de meios para a resolução 

dos mesmos, de modo a alcançar resultados que objetivam a melhora no 

atendimento gerando maior fidelização da clientela e visibilidade do 

empreendimento. 

Em uma pesquisa realizada em 2014 pelo Ministério do Turismo (BRASIL, 

2014), com o intuito de analisar a relação existente entre alimentação e o turismo, 

apontou que cerca de 20,2% do investimento em uma viagem é gasto no consumo 

de alimentos, e esse fator pode influenciar a definição da hospedagem. Entre os 

estrangeiros que vem ao Brasil, a culinária brasileira obteve apreciação positiva por 

parte de 94% dos ouvidos para a pesquisa. Com relação a essa pesquisa de 

satisfação das vontades e necessidades, o cuidado com a saúde e a sofisticação se 

tornam itens importantes nessa experiência. As motivações que despertam o 

interesse do cliente pode ser status, atmosfera, local, clima, tipo de culinária, preço, 

atendimento, entre outros.  

De acordo com KOTLER, 

 

Os clientes estão exigindo cada vez mais qualidade e serviço superiores. 
(...) Fica claro por essa definição o que a satisfação é função de 
desempenho e expectativas percebidos. Se o desempenho não alcançar as 
expectativas, o cliente ficará insatisfeito. Se o desempenho alcançar as 
expectativas, o cliente ficará satisfeito, se o desempenho for além das 
expectativas, o cliente ficará altamente satisfeito ou encantado. (KOTLER, 
2000, p.58)  
 

Na percepção de Faião et al. (2013, p.429), a qualidade na prestação de 

serviços em restaurantes está relacionada à eficiência no atendimento. Ou seja, a 

prestação de um serviço de qualidade, o atendimento apresenta um papel 

importante na fidelização da clientela. O ato de receber os comensais com 

cordialidade, simpatia e mostrar-se disponível e preparado para ofertar um 

atendimento eficiente, eficaz e singular, transparecerá a hospitalidade em suas 
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ações, o que de alguma forma poderá gerar fidelização, produzindo lucros e 

credibilidade ao empreendimento hoteleiro. 

Castelli (2003, p. 294) destaca que: 

A área de A&B é complexa, difícil de ser administrada por apresentar 
elevado custo operacional, entretanto acredita na rentabilidade do negócio, 
que pode vir a representar em torno de 40% da receita do empreendimento. 

 

Segundo com o Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes do Rio de 

Janeiro, em 2013 o setor de alimentação empregou mais de 100 mil trabalhadores e 

também revelou a exigência cada vez maior de mão de obra qualificada. (CIEE, 

2013 p.53).  

O setor de alimentação fora do lar é fundamental no dia-a-dia do brasileiro e 

para a economia do país. Gerou 6 milhões de empregos em cerca de 1 milhão de 

negócios e correspondeu a 2,7% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, com um 

faturamento de 176 bilhões de Reais em 2018. (SEBRAE, 2018) 

Os restaurantes em meios de hospedagem ofertam para além de uma bebida 

ou refeição, visto que a clientela utiliza esse tipo de estabelecimento por questões 

de trabalho, sociais e até mesmo pelo desejo de experimentar novidades 

gastronômicas. 

Para Walker (2010): 

 
Os restaurantes desempenham um importante papel na sociedade. Comer 
fora, num restaurante, satisfaz uma necessidade sociológica fundamental. 
As pessoas não necessitam apenas da comida que é servida, mas também 
da interação que tem lugar no ambiente em que se come. (WALKER, 2010. 
p 196) 

 

De acordo com Powers e Barrows (2004, apud FERREIRA e SILVA, 2018, 

p.8) o papel daquele que atende não deve ser exclusivamente como de uma 

máquina e sim de alguém caloroso e gentil. Nesse sentido entende-se a 

necessidade da atuação de colaboradores bem treinados e capacitados para o 

trabalho com o público do mais diversificado. Para além da capacitação, é 

necessário que o colaborador venha a possuir características peculiares como 

prestatividade, humildade, gentileza, paciência, cordialidade e educação, entre 

outras que são de suma importância à prestação de um serviço de qualidade e ao 

atendimento de excelência à clientela. Ao analisar a questão do atendimento, não se 

pode deixar de pensar em treinamento e capacitação de colaboradores, pois estes 

se forem aplicados por profissionais, e paulatinamente, poderá reverberar em um 

atendimento de alta qualidade e na formação de colaboradores altamente 

capacitados que poderá contribuir de forma inegável para a fidelização da clientela e 



38 

 

diminuição do turn over através da valorização do colaborador; mas além disso, para 

a geração de valores e captação de renda, aumentando o capital social do 

empreendimento e sua visibilidade e consolidação no mercado. 

O consumo de alimentos em 2017 apresentou um crescimento de 4,6%. 

Segundo o Relatório da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos - ABIA, o 

varejo alimentar aumentou 3,8% e as vendas de serviço de alimentação fora do lar, 

6,2%. (ABIA, 2018). Para que esses resultados sejam cada vez maiores é 

necessário além de maquinários, equipamentos, insumos e o elemento essencial: 

capital humano, que é aquele que faz com que todos os outros funcionem em 

perfeito estado como em uma engrenagem. O fator humano possui peso incalculável 

na hotelaria, como podemos verificar na fala do Diretor de bares e restaurantes do 

Renaissance São Paulo Hotel (SP), Carlos Eduardo Netto: 

 

Como o fator humano tem peso alto na hotelaria, uma vez que o 
atendimento e o serviço fidelizam o cliente, o profissional de A&B deve 
manter o foco no desenvolvimento de talentos, treinando sua equipe para 
crescerem juntos na profissão. “O serviço é uma área delicada, não há 
cursos perfeitos; então, o treinamento é muito importante (...) Gastronomia.” 
“No meu caso, lido com os melhores momentos do cliente, pois festa é 
sempre motivo de alegria, a expectativa é grande e cabe a nós satisfazê-la, 
prestando um serviço impecável”, completa. (CIEE, 2013, p.108). 

 

Com a mesma linha de pensamento, podemos citar Luis Carlos Rominger de 

Gouveia, diretor de marketing da Associação Brasileira de Gerentes de Alimentos e 

Bebidas, Eventos e Maîtres (Abragabem), “Visualizo A&B como uma área 

promissora, mas é preciso investir no treinamento e capacitar profissionais”. (CIEE, 

2013, p.109). 
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5. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO 

 

Dentre as funções desempenhadas pela estagiária citadas no quadro 7, 

outras foram agregadas pelo gestor de A&B durante o período de estágio 

aumentando o grau de responsabilidade e comprometimento de acordo com o 

quadro 8. 

 

Quadro 8. Funções desempenhadas durante o estágio obrigatório 
 

ATRIBUIÇÕES 
 

Receber e acomodar o hóspede no restaurante e lobby; 
 

Atender os clientes via telefone para Room Service e anotar seus pedidos; 
 

Apresentar o cardápio, sugerir alimentação ou bebida, esclarecer dúvidas e anotar os 
pedidos no Restaurante; 

Entregar o pedido para a equipe da cozinha, conferir se o mesmo foi preparado 
corretamente, entregar ao cliente e acompanhar a mesa até o fechamento da conta; 
 

Solicitar feedback do cliente em relação ao serviço de alimentação e demais aspectos 
do restaurante; 
 

Operar o sistema TOTVS de lançamento de notas de consumo no restaurante e Room 
Service e o caixa do setor; 
 

Conferir estoques e necessidade de requisição interna (comanda, caneta, etc.); 
 

Zelar pelo material, equipamentos, utensílios e pelo salão do restaurante e suas 
dependências sempre limpos e organizados, acionando a equipe de manutenção e/ou 
auxiliares de serviços gerais quando necessário; 
 

Preparar mise en place (na área do Restaurante) para cada etapa do dia (café da 
manhã, almoço ou jantar); 
 

Auxiliar no mise en place de eventos e posterior desmontagem; 
 

Auxiliar na cozinha do restaurante na higienização, secagem e guarda da louça 
previamente lavada; 
 

Repor as bebidas destinadas ao consumo dos hóspedes, no refrigerador da cozinha e 
avisar ao almoxarifado quando o estoque armazenado na cozinha estiver baixo para 
que seja feita a reposição; 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Somando às atividades citadas no quadro 8, tomei a iniciativa de colaborar 

em outras atividades de outros funcionários o qual observei que tinha competência 

para contribuir. Esse acréscimo tem um impacto direto no currículo profissional de 

um estagiário. O quadro 9 apresenta as atividades extras que tinham como objetivo 

melhorar a aparência do ambiente de trabalho. 
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Quadro 9 - Atividades extras exercidas durante oestágio. 
 

ATIVIDADES EXTRAS 
 

Elaboração e confecção de novas placas de “Reservado” para colocação nas mesas 
do restaurante. 
 
 

Elaboração e confecção de novas plaquetas com a descrição dos alimentos a serem 
consumidos durante o buffet do desjejum dos hóspedes e clientes em geral. 
 

 

Colaboração ativa na limpeza e organização (em parte) da área da cozinha (limpeza 
de azulejos, bancadas, etc.), colaborando para um melhor aspecto do ambiente de 
trabalho. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Com relação à atividade extra - elaboração de novas placas de “Reservado” 

para as mesas do salão do Restaurante, a fim de melhorar a aparência do ambiente, 

a figura 2 mostra como eram as placas antigas e as novas placas elaboradas, à 

direita, expostas na mesa. 

 

Figura 2. Placas antigas e as novas para as mesas do Restaurante. 
 

    
 

Fonte: Fotos da autora. 

 

As figuras 3, 4 e 5 confirmam a execução das demais atividades extras 

citadas no quadro 9. A figura 3 mostra as placas antigas e as atuais, após o trabalho 

de plastificação, expostas no salão, proporcionando durabilidade e estética ao 

material. 
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Figura 3. Plaquinhas para o Buffet do café da manhã e eventos. 

             
Antigas    Atuais (plastificadas) 

 

     

 
Fonte: Fotos da autora. 

  

Já na figura 4 pode-se observar o trabalho executado na figura (depois) do 

polimento dado ao aço da bancada do balcão de refrigeração localizado na cozinha 

quente que se encontrava em condição bem depreciada. 

 

Figura 4. Limpeza do balcão de apoio da cozinha quente. 
 

Antes    Depois 
 

     
 

Fonte: Fotos da autora. 

 

Destaco na figura 5 um procedimento operacional chamando atenção para a 

organização do armário de louça. Pode-se observar a melhoria no aspecto visual e 

de higiene após a confecção e fixação de um novo cartaz. 
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Figura 5. Novo cartaz informativo para o armário de louça do Restaurante. 
 

Antes      Depois 
 

     

Fonte: Fotos da autora. 

 

Figura 6. Confecção de caixinhas para etiquetas extras do Buffet . 
 

 

 

Ainda no exercício da função de estagiária, verifiquei que o Restaurante, 

utiliza a ferramenta de sistema - Go-Global, interligado ao TOTVS (equivalente ao 

CMNet), um programa adotado pela rede de hotel Tulip Inn. Com relação a área de 

A&B nos permite acessar as principais informações dos hóspedes, auxiliando no 

trabalho diário. O TOTVS é um sistema funcional de boa qualidade que nos permite 

desenvolver alguns processos considerados principais no desenvolvimento da 

função como abertura de caixa, lançamento de comandas na conta do 

hóspede/empresa, consultas e recebimentos de caixa. Além de operar o sistema 

TOTVS. Pode-se observar através das figuras 6, 7 e 8 no módulo - Vendas, telas 

com disponibilidade para abertura de mesas, tela de lançamentos de consumo e tela 

para finalização do serviço com o pagamento. 
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Figura 7. Tela de abertura de mesas. 
 

 
 

Fonte: Imagem do sistema TOTVS. 
 

Figura 8. Tela de lançamento de consumo. 
 

 
Fonte: Imagem do sistema TOTVS. 

 

 Pode-se observar na tela da figura 8, a conta sendo encerrada e aguardando 

a finalização do pagamento do serviço no sistema. 
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Figura 9. Tela de encerramento de conta. 
 

 
 

Fonte: Imagem do sistema TOTVS. 
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6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

6.1. Evidenciar sua tipologia 

 

Com o caráter exploratório, o presente trabalho contou com uma pesquisa 

bibliográfica sobre o departamento de Alimentos & Bebidas, e a importância do 

treinamento de colaboradores, não pretendendo esgotar o assunto, mas 

proporcionar um panorama que propicie uma visão geral da temática. No 

entendimento de Selltiz et al. (1974, p.59), o estudo exploratório, tem como 

motivação "familiarizar-se com um fenômeno ou conseguir nova compreensão deste, 

para poder formular um problema mais preciso de pesquisa ou criar novas 

hipóteses." 

De acordo com LAKATOS (2017, p. 205), os estudos exploratórios são: 

(...) investigações de pesquisa empírica, cujo objetivo é a formulação de 
questões ou de um problema, com tripla finalidade: (1) desenvolver 
hipóteses; (2) aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, 
fato ou fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais precisa; 
(3) modificar e clarificar conceitos. 

 

Portanto, os estudos exploratórios objetivam principalmente aperfeiçoar ideias 

e revelar intuições. 

 

6.2. Definição do principal método de pesquisa 

 

 O principal método de pesquisa utilizado foi o método qualitativo, por entender 

que este seja uma forma adequada para entender a natureza de um fenômeno. 

 

6.3. Apresentação da abordagem da pesquisa 

 

 Este estudo utilizou-se da abordagem qualitativa, por acreditar que esta seja a 

que melhor se identifica com este estudo, pois estes buscam explicar o motivo de 

determinadas coisas e situações que não podem ser metrificados. 

De acordo com GOLDENBERG, 1997, 

 

A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, 
mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de 
uma organização, etc. Os pesquisadores que adotam a abordagem 
qualitativa opõem-se ao pressuposto que defende um modelo único de 
pesquisa para todas as ciências, já que as ciências sociais têm sua 
especificidade, o que pressupõe uma metodologia própria. Assim, os 
pesquisadores qualitativos recusam o modelo positivista aplicado ao estudo 
da vida social, uma vez que o pesquisador não pode fazer julgamentos nem 
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permitir que seus preconceitos e crenças contaminem a pesquisa 
(GOLDENBERG, 1997, p. 34). 
 

 

A pesquisa qualitativa preocupa-se, com dados que não podem ser 

quantificados.  De acordo com RICHARDSON, 2017, p.67, a pesquisa qualitativa é 

um meio para explorar e para entender o significado que os indivíduos ou os grupos 

atribuem a um problema social ou humano. 

Durante o período compreendido de estágio obrigatório, foi utilizada a 

observação participante, possibilitando observar os colaboradores do Departamento 

de A&B, principalmente aqueles que operam no restaurante do hotel (local de 

atuação do estágio), buscando uma melhor avaliação dos funcionários no exercício 

de suas atividades operacionais. LAKATOS (2017, p. 79) cita que através da 

observação se coleta determinados aspectos da realidade ajudando o pesquisador a 

“identificar e obter provas a respeito de objetivos sobre os quais os indivíduos não 

têm consciência, mas que orientam seu comportamento”. Ainda, sobre a égide de 

LAKATOS, 

 
A observação é uma técnica de coleta de dados para conseguir informações 
que utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. 
Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou 
fenômenos que se deseja estudar. (LAKATOS, 2017, p.208) 

 

Observações participantes têm sido ocasionalmente coletadas numa forma 

padronizada capaz de ser transformada em dados estatísticos legítimos (BECKER, 

1994). Para Mann (1970, p.96 apud, LAKATOS, 2017, p.211), a observação 

participante é uma "tentativa de colocar o observador e o observado do mesmo lado, 

tornando-se o observador um membro do grupo” de modo que possa vivenciar o que 

eles vivem e trabalhar dentro do sistema de referência deles. 

O estágio supervisionado realizou-se após assinatura pelos responsáveis de 

ambas as partes (contratante e contratada) de um termo de compromisso (anexo 2). 

Para o presente trabalho, procurei utilizar os conteúdos ministrados em sala 

de aula sendo estes, de grande valia e auxílio para esclarecimento de dúvidas e 

ideias de procedimentos operacionais que poderiam ser implantados para a melhoria 

do setor. Utilizou-se também, dos estudos de autores que apontaram a importância 

da capacitação e do treinamento para se alcançar a qualidade e excelência no 

atendimento, fatores essenciais para a fidelização da clientela, aumento dos lucros e 

visibilidade do empreendimento hoteleiro frente ao mercado hoteleiro. 

 Dentre as funções desempenhadas na função de estagiária, o quadro 8 

mostrou as atribuições que estavam sob minha responsabilidade propostas pelo 
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plano de atividades de estágio supervisionado (anexo 3) e as demais que foram 

agregadas pelo supervisor. 
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7. ESTRATÉGIAS PARA APRIMORAMENTO 

 

Durante o desenvolvimento do estágio observou-se diversos pontos negativos 

possíveis de correção com aplicação de um plano de ação como o que apresento: 

- Treinamento e reciclagem para os colaboradores dos setores cozinha e 

restaurante. 

Há treinamento e reciclagem para os colaboradores do departamento de A&B 

no Tulip Inn Itaguaí? Existe no Hotel Tulip Inn Itaguaí, ao fim de cada mês, uma 

reunião denominada ”Reunião de Comunicação” que trata de assuntos relativos ao 

empreendimento hoteleiro de modo geral e superficial, pautado em assuntos como 

metas gerenciais, sustentabilidade, ranking nacional e internacional da rede hoteleira 

e premiação do funcionário do mês. Quando um colaborador é admitido, em 

qualquer função, existe por parte da organização, um treinamento denominado 

“Ambientação”, dividido em três etapas: ambientação na companhia, no hotel e na 

função. O método utilizado pela Gestora do RH era de apresentação em slides, com 

tópicos pontuais, e posterior detalhamento das informações. O treinamento tem uma 

carga horária curta, sendo ministrado apenas no primeiro dia de trabalho. Entretanto, 

após ter participado em duas reuniões mensais de Comunicação, surgiu a 

curiosidade em pesquisar se existia na rede Tulip Inn Itaguaí um treinamento 

específico para os colaboradores de Alimentos & Bebidas. Foi verificado que não 

existe. O que ocorre? Quando se faz necessário, há uma conversa com as equipes 

de Restaurante e Cozinha, pelo Gestor de A&B, para passar as comunicações 

necessárias, vez por outra através da nutricionista. Método utilizado: através de uma 

apostila que é lida e explicada aos colaboradores do setor, solicita-se que estes 

respondam um simples questionário sobre Boas Práticas de Manipulação de 

Alimentos. Não caracterizando um treinamento mais acurado, junto a equipe de 

A&B. 

Mediante o exposto, o tema de proposta para melhoria no setor de estágio se 

baseia em duas propostas: 

1) Treinamento sobre Boas Práticas de manipulação de Alimentos. Tema 

surgido após detectar deficiência nos setores. A implantação vai agregar valor, 

melhor desempenho e rendimento aos colaboradores do departamento que impacta 

diretamente na entrega do serviço de excelência, ao cliente final. 

2) Como segunda proposta: implantação de um curso semestral de 

reciclagem. O Curso tem como objetivo reavaliar o aprendizado e o desempenho 

das equipes de cozinha e de salão visando medir práticas diárias de conteúdos 
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fundamentais e necessários, tais como, as boas práticas na manipulação de 

alimentos, atendimento ao cliente, etc. além de pontuar os conteúdos ministrados no 

treinamento. 

A proposta do treinamento, é que este deva ser aplicado aos novos 

colaboradores ao serem admitidos na empresa e, em forma de reciclagem, aos 

colaboradores já efetivados. E, consiste em por em pauta assuntos pertinentes ao 

funcionamento mais eficaz da cozinha e do restaurante, abordando temas 

específicos aos setores e atendimento aos clientes. 

O treinamento tem a intenção de aproximar os colaboradores e agregar novas 

experiências, ouvir ideias e opiniões que ao serem ouvidas de forma equitativa, se 

sintam parte integrante e essencial da empresa. Que percebam a importância 

distinta de cada função e que esta aprendizagem sirva para elevar o nível de acertos 

no departamento de A&B. Para o treinamento da equipe do salão do restaurante, 

agregar temas de excelência no atendimento, entre outros temas relevantes ao 

setor. Os treinamentos devem ser realizados sempre que houver nova entrada de 

colaboradores (sejam efetivos ou estagiários ou aprendiz) e, sempre que houver 

necessidade. A carga horária para o treinamento consta no quadro 7 - cronograma 

para o treinamento de colaboradores nos setores cozinha quente e fria. 

De acordo com CHIAVENATO (2004), o treinamento faz com que os 

colaboradores se sintam mais satisfeitos e motivados, interferindo diretamente no 

desempenho de suas tarefas. 

CHIAVENATO cita que, 

Desenvolver pessoas não é apenas dar-lhes informação para que elas 
aprendam novos conhecimentos, habilidades e destrezas e se tornem mais 
eficientes naquilo que fazem. É, sobretudo, dar-lhes a formação básica para 
que aprendam novas atitudes, soluções, ideias, conceitos e que modifiquem 
seus hábitos e comportamentos e se tornem mais eficazes naquilo que 
fazem. (CHIAVENATO 2004, p.334) 

 

Segundo ÁVILA; STECCA (2011, apud Caldas e Martins, 2017, p.146), a 

empresa deve oferecer ao colaborador/funcionário, meios para que este 

desempenhe bem suas tarefas, principalmente aos recém contratados. O autor cita 

ainda que, 

Para que possa cobrar certo comportamento ou a execução de certo tipo de 
tarefa é importante que a organização ofereça ao colaborador os meios de 
desenvolver os requisitos para tal desempenho, em especial os recém-
admitidos. Afinal quando as pessoas desempenham qualquer atividade para 
a qual não estão preparadas, isso gera prejuízo para a empresa, seja 
quantitativo ou qualitativo. (ÁVILA; STECCA, 2011). 

 

O quadro10 apresenta uma proposta de atividades a ser desenvolvida 

durante o treinamento para os colaboradores do departamento de A&B. 



50 

 

 

Quadro 10 - Cronograma de atividades de treinamento. 
 

TREINAMENTO PARA A COZINHA QUENTE E FRIA  

MÊS/ANO DIAS HORÁRIOS ATIVIDADES 

 

12 /2019 3 a 6 10 às 11h 
15 às 16h 

Boas Práticas de Manipulação de Alimentos 

 

12/2019 9 a 10 10 às 11h 
15 às 16h 

Uso de Fichas Técnicas na preparação dos 
alimentos. Controle de desperdício e perdas. 

 

12/2019 11 10 às 11h 
15 às 16h 

Administrando o tempo: preparo e entrega do 
alimento. 

 

12/2019 12 10 às 11h 
15 às 16h 

Entrosamento e colaboração entre as equipes. 

 

TREINAMENTO PARA O RESTAURANTE 

MÊS/ANO DIAS HORÁRIOS ATIVIDADE 

 

12/2019 3 a 6 11 às 12h 
16 às 17h 

Excelência no atendimento: recepção, 
atendimento, satisfação e encantamento do 
cliente. 

    

12/2019 9 11 às 12h 
19 às 17h 

Básico de Boas Práticas de Manipulação de 
Alimentos. 

 

12/2019 10 11 às 12h 
16 às 17h 

Apagando “incêndios” – clientes problemáticos 
Como se portar diante do cliente. 

 

12/2019 11 11 às 12h 
16 às 17h 

Entrosamento e colaboração entre as equipes. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O custo efetivo total para a implantação do treinamento para os colaboradores 

dos setores cozinha e restaurante foi orçado em R$ 110,00 (cento e dez reais), 

custo mínimo a considerar o valor do investimento como pode ser observado nos 

quadros 11 e 12. O material didático composto por quatro (4) tipos de apostila (de 

acordo com cada temática), pensando na dinâmica de uma apostila para cada dois 

colaboradores. O treinamento abrange os colaboradores dos dois turnos (manhã e 

tarde). 

Segundo Cury (2000, p. 415), documentos elaborados pela empresa, são 

instrumentos eficazes de organização dos métodos de aperfeiçoamento, que 

favorecem os diversos sistemas integrados da empresa, 

 

(...) documentos elaborados dentro de uma empresa com a finalidade de 
uniformizar os procedimentos que devem ser observados nas diversas 
áreas de atividades, sendo, portanto, um ótimo instrumento de 
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racionalização de métodos, de aperfeiçoamento do sistema de 
comunicações, favorecendo, finalmente, a integração dos diversos 
subsistemas organizacionais, quando elaborados cuidadosamente com 
base na realidade da cultura organizacional. (CURY, 2000, p. 415) 

 

Por se tratar de uma proposta de baixo custo e de fácil implantação, se 

mostra viável a realização do treinamento no departamento de A&B. 

 

Quadro 11 - Investimento para o treinamento dos colaboradores da cozinha. 
 

CUSTO DO MATERIAL EMPREGADO NO TREINAMENTO - COZINHA 

MATERIAIS QUANTIDADE CUSTO UNIT (R$) TOTAL 
  

 
  

Apostila 1 4 5,00 20,00 
  

 
  

Apostila 2 4 5,00 20,00 
  

 
  

Apostila 3 4 2,50 10,00 
  

 
  

Apostila 4 4 2,50 10,00 
  

 
  

TOTAL GERAL 16  60,00 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quadro 12 - Investimento para o treinamento dos colaboradores do Restaurante 
 

CUSTO DO MATERIAL EMPREGADO NO TREINAMENTO - RESTAURANTE 

MATERIAIS QUANTIDADE CUSTO  UNIT (R$) TOTAL 
  

 
  

Apostila 1 4 5,00 20,00 
  

 
  

Apostila 2 4 2,50 10,00 
  

 
  

Apostila 3 4 2,50 10,00 
  

 
  

Apostila 4 4 2,50 10,00 
  

 
  

TOTAL GERAL 16  50,00 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Após a realização dos treinamentos as apostilas serão doadas ao 

departamento de Recursos Humanos do hotel para futura utilização. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a graduação, na universidade, através dos conteúdos das disciplinas, 

temos mais contato com a teoria e sua aplicação nas atividades exercidas em aula. 

De grande valia foram as oportunidades enriquecedoras das viagens e visitas 

técnicas (visitas aos meios de hospedagem dos mais diversos, para vivenciar como 

é a atuação no mercado de trabalho hoteleiro) proporcionadas pelos educadores da 

UFRRJ. Reitero que, configuram-se em experiências enriquecedoras e produtivas.  

Entretanto, por vezes não atrelamos o conteúdo didático à sua serventia, e não 

conseguimos divisar realmente o que é o funcionamento de um empreendimento 

hoteleiro de modo parcial (departamental) ou em sua totalidade.  Sendo assim, o 

estágio foi essencial para o aprimoramento e aperfeiçoamento de meus 

conhecimentos técnicos adquiridos durante a graduação.  A partir do estágio, pude 

adquirir uma visão mais acurada das peculiaridades do exercício da função e 

atividades diárias em minha rotina de trabalho no empreendimento hoteleiro. As 

situações inesperadas, o exercício da função sob pressão devido o ritmo acelerado 

de trabalho, o atendimento a mais diversificada clientela, o trabalhar em equipe com 

colaboradores de diferentes personalidades, conhecimentos e vivências foi um 

desafio, mas, para além, uma grande oportunidade de vivenciar na prática o dia a 

dia de um meio de hospedagem, o que me possibilitou adquirir experiências 

primordiais para o meu futuro junto ao mercado de trabalho ou mesmo vir a fazer 

parte da Academia possuindo uma visão mais holística. Pude dimensionar o quão 

necessário é o estágio obrigatório supervisionado para a formação do cidadão 

enquanto aluno e futuro profissional. Conclui-se, que o cumprimento do estágio, 

aliado aos conhecimentos adquiridos, durante a graduação representam uma 

bagagem de valor inestimável e passível de vir a alavancar o futuro e sucesso 

profissional. Sentimento de gratidão aos mestres pelo privilégio de aprender com 

eles, ao ponto de por em prática os conhecimentos adquiridos e deixar um pouco 

dos saberes no meio de hospedagem que pratica a hospitalidade ao receber os 

estagiários. 
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Anexo 1 - Certificado Cadastur do Tulip Inn Itaguaí 

 

 
 

Fonte: Departamento de RH do Tulip Inn Itaguaí. 
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Anexo 2 – Termo de compromisso de Estágio Obrigatório 
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Anexo 3 – Plano de atividades do estágio 

 

 

 



61 

 

Apêndice 1 – Matriz de Classificação SBClass – Hotel 3 estrelas 

 

SBCLASS – Pré-requisitos de classificação  -  Categoria 3 estrelas 

ÁREAS COMUNS 

Critérios mandatários 

Aspecto externo compatível com a categoria 

Sinalização exterior clara e em bom estado de conservação 

Área de estacionamento 

Entrada de serviço independente 

Estado de conservação e manutenção das instalações e da construção em boas condições 

Estado de conservação e manutenção dos equipamentos e do mobiliário em boas condições 

Decoração e ambientação compatível com a categoria 

Sistema de sinalização interno que permita fácil acesso e circulação por todo o estabelecimento 
em português e mais um idioma 

Empregados uniformizados e identificados 

Área ou local específico para o serviço de recepção 

Local para guarda de bagagens 

Elevadores 

Equipamento telefônico nas áreas sociais para uso do hóspede 

Climatização (refrigeração / ventilação - natural ou forçada / calefação) adequada nas áreas 
sociais fechadas 

Banheiros sociais, masculino e feminino, separados entre si, com ventilação natural ou forçada 

Sala de estar com televisão 

Jornais diários e revistas disponíveis nas partes comuns 

Sinalização água quente / fria nos lavatórios e chuveiros 

Sala de ginástica / musculação com equipamentos 

Medidas de Segurança 

 

Critérios eletivos 

Carrinhos para transporte de bagagens 

Adaptador de tomada à disposição sob pedido 

Sala de reuniões com equipamentos 

Salão para eventos 

Gerador de Emergência com partida automática ou manual, com cobertura dos apartamentos e 
áreas sociais, para manutenção de todos os serviços essenciais 

 

Unidades Habitacionais (UHs) 

Critérios mandatários 

Área útil da UH, exceto banheiro, com 13,00 m² (em no mínimo 80% das UH) 

Banheiros com 3,00 m² (em no mínimo 80% das UH) 

Decoração e ambientação compatível com a categoria 

Estado de conservação e manutenção das instalações e da construção em boas condições 

Estado de conservação e manutenção dos equipamentos e do mobiliário em boas condições 

Portas duplas de comunicação entre UH conjugáveis (se existirem) ou sistema que só possibilite 
sua abertura, quando por iniciativa dos ocupantes de ambas as UHs 

Tranca interna em 100% das UH 

Armário, closet ou local específico para a guarda de roupas em 100% das UH 

Saco para lavanderia 

Mesa de cabeceira para cada leito ou entre dois leitos em 100% das UH 

Lâmpada de leitura junto às cabeceiras em 100% das UH 

Travesseiro e cobertor suplementar a pedido 

Roupa de cama, banho e colchoaria em bom estado de conservação 

Cesta de lixo em 100% dos quartos 

Espelho de corpo inteiro em 100% das UH 

Mini refrigerador em 100% das UH 

Copos em 100% das UH 
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Climatização (refrigeração / ventilação forçada/ calefação) adequada em 100% das UH 

Tomada em 100% das UH 

Ramais telefônicos em 100% das UH 

TV em 100% das UH 

Controle remoto de TV em 100% UH 

Canais de TV por assinatura em 100% das UH 

Uma mesa com cadeira em 100% das UH 

Acesso à internet disponível nas UH 

Canetas, lápis ou lapiseiras e bloco de notas em 100% das UH 

Cortina ou persiana em 100% das UH 

Sinalização água quente / fria nos lavatórios e chuveiros 

Água quente no chuveiro 

Lavatório com bancada e espelho 

Bidê ou ducha manual em 100% das UH 

Sabonete e uma toalha de banho por hóspede 

Uma toalha de rosto por hóspede 

Tapete ou piso (toalha) em 100% dos banheiros 

Suporte ou apoio para produtos de banho no box 

Cesta de lixo em 100% dos banheiros 

3 amenidades, no mínimo, em 100% das UH 

Manual de serviços oferecidos no quarto em português 

 

Critérios eletivos 

Porta mala ou local apropriado para abrir a mala em 100% das UH 

Berço para bebês a pedido 

Travesseiro e cobertor suplementar disponível na UH 

Controle da temperatura de climatização pelo hóspede na UH 

Mesa de trabalho, com cadeira, com iluminação própria e ponto de energia e telefone, 
possibilitando o uso de aparelhos eletrônicos pessoais 

Água quente no lavatório 

Manual de serviços oferecidos no quarto em português e mais 1 idioma 

 

ALIMENTOS & BEBIDAS (A&B) 

Critérios mandatários 

Restaurante 

 

Critérios eletivos 

Cardápio do restaurante em português e mais um idioma 

 

SERVIÇOS 

Critérios mandatários  

Serviço de recepção aberto por 18 horas e acessível por telefone durante 24 horas com 
capacidade de atendimento em cada turno (no mínimo), com fluência em português e mais um 
idioma estrangeiro 

Serviço de mensageiro no período de 16 horas 

Serviço de despertador 

Serviço de conexão à internet nas áreas sociais 

Serviço de facilidades de escritório virtual / business center (acesso à internet, obtenção de 
cópias, impressão de documentos) 

Disponibilização de informações e folhetos turísticos 

Serviço de limpeza diária nas UH em uso 

Serviço de limpeza para as UH a pedido 

Serviço de troca de roupas de cama em dias alternados 

Serviço de troca de roupas de banho diariamente 

Serviço de lavanderia 

Serviço de café da manhã 

Página na internet em português 
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Página na internet em português e mais um idioma 

Pagamento com cartão de crédito ou de débito 

 

Critérios eletivos  

Serviço de cofre em 100% das UH 

Serviço “Não Perturbe” / “Arrumar o quarto” 

Serviço de passadeira 

Serviço de refeições leves e bebidas nas UH (room service) no período de 12 horas 

 

SUSTENTABILIDADE 

Critérios mandatários  

Medidas permanentes para redução do consumo de energia elétrica  

Medidas permanentes para redução do consumo de água  

Medidas permanentes para o gerenciamento dos resíduos sólidos, com foco na redução, reuso e 
reciclagem. 

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

Programa de treinamento para empregados. 

 

Critérios eletivos  

Medidas permanentes de seleção de fornecedores (critérios ambientais, socioculturais e 
econômicos) para promover a sustentabilidade 

Medidas permanentes de sensibilização para os hóspedes em relação à sustentabilidade 

Medidas permanentes de apoio a atividades socioculturais 

Medidas permanentes para geração de trabalho e renda, para a comunidade local 

 

 

Fonte: MTur – SBClass 2011- Elaborado pela autora. 


