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RESUMO 

 

SOARES, Valdemir. Relatório de estágio – TCC – Estágio em A&B – Tulip Inn Hotel Itaguaí. 

2020. 75 p. Trabalho de Conclusão de Curso. (Bacharelado em Hotelaria). Instituto de 

Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ.   

 

Este trabalho versa sobre o relatório do estágio supervisionado executado na área de Alimentos 

e Bebidas do Tulip Inn Hotel Itaguaí/RJ. A escolha do empreendimento, dentre outros da região, 

pauta-se por ser a melhor oferta de hospedagem junto ao seu público alvo de negócios. Tendo 

neste, uma alta taxa de ocupação no período comercial, possibilitando geração de renda ao 

empreendimento, fluxo constante de hóspedes e empresas parceiras, oportunizando ao 

estagiário a aplicação de conhecimentos aprendidos na academia. Desse modo, as atividades de 

estágio se deram através de atividades internas na cozinha e restaurante do empreendimento, 

cumprindo a normatização de produção e comercialização do alimento seguro. Ademais, 

também foi possível compreender as nuances do atendimento técnico, hospitaleiro e acolhedor 

ofertado aos hóspedes e passantes, além de todas as particularidades envoltas na Unidade de 

Alimentação e Nutrição (UAN), destinada aos funcionários e colaboradores. Dessa forma, 

notou-se que tanto para público interno, quanto para público externo, os serviços de A&B visam 

a qualidade do alimento, nutricional, sensorial e sanitária. Por conseguinte, considera-se que 

esta prática de estágio oportunizou um conhecimento impar sobre a gestão dos insumos diários 

de produção, aquisição de utensílios e/ou equipamentos e sua manutenção, além das atividades 

laborais da equipe de A&B, que geram alto custo ao empreendimento hoteleiro. A partir disso, 

o objetivo do estágio foi realizar além das atividades inerentes a função, uma pesquisa 

exploratória, de cunho qualitativo, para familiarização do objeto investigado. Em específico, a 

priori, o objetivo desta pesquisa foi estabelecer um contraponto entre a teoria, apreendida no 

curso, e a prática exercida no Tulip Inn Itaguaí, observando possíveis divergências. Logo, 

observaram-se situações pontuais de anomalias no restaurante. Apesar disso, ressalta-se que o 

empreendimento tem práticas de produção e comercialização, de acordo com as legislações 

pertinentes e atendimento de excelência junto ao hóspede.  

 

Palavras-chave: Alimentos e Bebidas. Estágio Supervisionado. Gestão Hoteleira. Tulip Inn 

Itaguaí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

SOARES, Valdemir. Internship report - TCC - A&B internship - Tulip Inn Hotel Itaguaí. 2020. 

75 p. Final work for the undergratuation. (Bachelor in Hospitality). Institute of Applied 

Social Sciences, Federal Rural University of Rio de Janeiro, Seropédica, RJ.  

 

This work deals with the report of the supervised internship carried out in the Food and 

Beverages area of the Tulip Inn Hotel Itaguaí / RJ. The choice of the project, among others in 

the region, is based on being the best accommodation offer with its target business audience. 

With this, a high occupancy rate in the commercial period, enabling the generation of income 

to the enterprise, constant flow of guests and partner companies, allowing the intern to apply 

knowledge learned in the academy. Thus, the internship activities took place through internal 

activities in the kitchen and restaurant of the enterprise, complying with the norms for the 

production and marketing of safe food. In addition, it was also possible to understand the 

nuances of the technical, hospitable and welcoming service offered to guests and bystanders, in 

addition to all the particularities involved in the Food and Nutrition Unit (UAN), aimed at 

employees and collaborators. Thus, it was noted that both for internal and external audiences, 

A&B services aim at food quality, nutritional, sensory and sanitary. Therefore, it is considered 

that this internship practice provided an odd knowledge about the management of daily 

production inputs, acquisition of utensils and / or equipment and their maintenance, in addition 

to the work activities of the A&B team, which generate high cost to the enterprise hotelier. 

From this, the objective of the internship was to carry out, in addition to the activities inherent 

to the function, an exploratory research, of qualitative nature, to familiarize the investigated 

object. Specifically, a priori, the objective of this research was to establish a counterpoint 

between the theory, learned in the course, and the practice exercised at Tulip Inn Itaguaí, 

observing possible divergences. Soon, occasional situations of anomalies were observed in the 

restaurant. Despite this, it is emphasized that the enterprise has production and marketing 

practices, in accordance with the relevant legislation and excellent service to the guest. 

 

Keywords: Food and Beverages. Supervised Internship. Hotel Management. Tulip Inn Itaguaí.  
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INTRODUÇÃO 

 

Justificado no conhecimento prático das atividades hoteleiras em ampliação ao 

conhecimento acadêmico adquirido em sala de aula, o estágio propicia o desenvolvimento 

profissional do aluno, visto que o mesmo coloca em prática o conhecimento teórico obtido ao 

longo do curso de Bacharelado, aperfeiçoando-o através de atividades diárias que também 

permitem estreitar o convívio sociocultural cultural no trato com pessoas e empresas 

representadas. Logo, trata-se da confrontação do aprendizado à prática e a formação para o 

mercado de Trabalho Hoteleiro. 

O desenvolvimento do presente relatório de estágio obrigatório ao curso de bacharelado 

de Hotelaria da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ, este, de Trabalho de 

Conclusão de Curso – TCC, listou as atividades inerentes e intrínsecas de restaurante no meio 

hoteleiro, conforme se seguiram no período de estágio no Tulip Inn hotel Itaguaí. Este último 

concedente de estágios em convênio com a UFRRJ, especificamente junto ao curso de hotelaria. 

O referido empreendimento hoteleiro está localizado na Rodovia Rio Santos, no km 398, 

próximo ao acesso principal de Itaguaí, como também da zona industrial da Santa Cruz. Seu 

principal nicho de consumidores está relacionado ao segmento de negócios. No que tange sua 

taxa de ocupação (OCC)1, em 2019 esta atingiu 55,00%. Já em janeiro de 2020, pelo fato de 

seus clientes habitues estarem de férias, sua OCC foi de 30,63%, conforme Market Share 

01/2020 do Tulip Inn Itaguaí Hotel. O gráfico 01 apresenta, por uma perspectiva diária, a OCC, 

o REVPAR2 e a ADR3 para o referido mês.   

 

 

                                                           
1 Basicamente o conceito de “taxa de ocupação” retrata o resultado (em porcentagem) entre o número de UH’s 

pagas/ocupadas, pelo número de UH’s disponíveis no hotel. Ou seja, este índice mostra a ocupação média, em um 

determinado período, de um estabelecimento hoteleiro (BONFATO e FRANCO, 2017). 
2 Revenue per Available Room, significa a Receita por UH disponível no hotel, sendo a métrica ou uma das 

melhores ferramentas de gerenciamento de receitas na indústria hoteleira (NOGALES, 2012); 
3 O índice “Average Daily Rate” (ADR) ou “Taxa Diária Média” é obtido através da divisão entre receita das 

UH’s comercializadas e o número de UH's vendidas. De certa forma, pode-se dizer que este índice flutua, conforme 

os períodos de sazonalidade do empreendimento hoteleiro analisado (NOGALES, 2012). 
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Gráfico 01: OCC, REVPAR e ADR – janeiro de 2020 – Tulip Inn Itaguaí 

 

 
 

Fonte: Market share 01/2020 – Tulip inn Itaguaí Hotel
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Ademais, o empreendimento ora escolhido para estágio é o 3º melhor na relação custo-

benefício, entre 36 estabelecimentos hoteleiros em Itaguaí/RJ, conforme análise do TripAdvisor 

(s/d). Logo, por sua representatividade frente às demais ofertas da região, demanda 

naturalmente uma maior comercialização de seus produtos e fluxo de hóspedes. Variáveis que, 

impreterivelmente, contribuem para consolidação de sua marca, para a geração de renda – R$ 

542.881,00 no ano de 20194 – e para a oferta de 50 empregos diretos e indiretos, considerando 

o número de funcionários efetivos e terceirizados.  

Desse modo, o Tulip Inn de Itaguaí torna-se referência em hospedagem em sua área de 

atuação. Perspectiva essa que pode ser atestada pela qualidade dos serviços prestados e 

expressividade de sua marca na região. Assim, devido a sua proximidade com a UFRRJ, tal 

meio de hospedagem se apresenta como um relevante espaço para a concretização do 

aprendizado acadêmico do bacharelado em hotelaria.  

Assim sendo, a área de estágio escolhida, de Alimentos e Bebidas (A&B), que embora 

não seja o carro chefe da comercialização hoteleira, é de oferta intrínseca à hospedagem e de 

fluxo constante de insumos à produção gastronômica. O que ratifica a afirmação de Castelli 

(2006) que a oferta de Alimentos e Bebidas – A&B, constitui peça fundamental para o 

funcionamento de um hotel, exigindo deste, mão-de-obra qualificada e especializada e tem no 

seu custo, cerca de 2,5 vezes mais altos, do que os de outros setores do negócio hoteleiro.  

Ademais, o exercício laboral diário do restaurante e parte da cozinha do 

empreendimento propiciam ao estagiário a nítida relevância da necessidade de boa gestão da 

pasta, visto o controle diário de aquisição de insumos com qualidade e preço adequado e a 

quantidade usada, que deve inibir desperdícios, mas ofertar produtos em quantidade e qualidade 

ideal aos hospedes. Prerrogativa esta que ratifica o conhecimento teórico ofertado no curso de 

bacharelado em hotelaria, uma vez que o que se observa entre ponto comum entre a teoria 

apreendida e a prática desenvolvido é o fato de os gestores terem que se adaptar a um cenário 

de constante mudanças, e estes, entendendo-as, agem como camaleões e dão conta de uma série 

de variáveis que culminam na excelência do serviço prestado (SPOLON, 2007). Assim, de 

maneira sucinta, pode-se dizer que um dos ensinamentos ofertados pelo curso – o da gestão da 

qualidade sem desperdícios – é fortemente notado neste ambiente, com vistas a contribuir para 

uma receita positiva, a satisfação e o encantamento de seus clientes.  

Assim, a importância da escolha e/ou oportunidade de estágio na área de produção e 

comercialização de Alimentos e Bebidas (A&B) se deram pelo conhecimento técnico/prático 

                                                           
4 Fonte: Market share 01/2020 – Tulip inn Itaguaí Hotel. 
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do referido setor, assim como no trato diário da atmosfera hoteleira com outros departamentos 

e, por conseguinte, aos seus hóspedes em geral, culminando na expectativa de agregação de 

valores ao aprendizado acadêmico adquirido ao longo dos oito períodos cursados de disciplinas 

multidisciplinares do bacharelado.  

As atividades técnicas internas da cozinha e do restaurante do empreendimento, 

permeavam de acordo com as instruções normativas de Boas Práticas de Fabricação – BPF, 

com vistas a segurança do alimento produzido, qualidade nutricional e sensorial. Ressaltando 

que todos os procedimentos de manipulação à produção, pautavam-se na higienização adequada 

e possíveis contaminações de ordens biológicas, químicas e físicas. Inclusive, com o descarte 

periódico e adequado do alimento exposto e não consumido na bancada de alimentos para o 

café da manhã, almoço e possíveis outras sobras de alimento no empreendimento. 

Logo, o período inserido no meio hoteleiro propiciou expectativa de inserção ao 

Mercado de Trabalho de Hotelaria, não propriamente na área de Alimentos e Bebidas, mas de 

porta de entrada ao mercado citado, com vistas à área de Eventos e/ou Reservas. Não em 

detrimento do setor de cozinha e restaurante, muito pelo contrário. Este período laboral prático 

contribuiu muito para o signatário no que diz respeito ao valor da área, quer por ser intrínseco 

a área hospedagem, padrão e carro chefe da hotelaria como um todo, quer por ser demandante 

de Eventos diversos no meio hoteleiro. Considerando o valor laboral às equipes de trabalho no 

setor e o custo diário envolvido a oferta de qualidade aos clientes internos e externos. 

Funcionários/colaboradores e hóspedes/passantes respectivamente. 

Por fim, este estágio propiciou o aprimoramento do conhecimento sobre o Mercado de 

Trabalho Hoteleiro, com vistas não apenas ao setor lotado, mas a variadas possibilidades que o 

exercício e/ou o profissionalismo técnico e interpessoal diário podem vislumbrar ao aluno de 

hotelaria. Ressaltando neste último caso, a qualidade de hospitalidade e acolhimento 

humanizado a clientes internos e externos. Ou seja, com respeito e dedicação à pessoa, 

independentemente de suas características, credos e orientações diversas, além do respeito as 

instituições envolvidas, Tulip Inn Hotel, UFRRJ e outras instituições empresariais, 

governamentais e etc. no trato diário. 

Contudo, não em detrimento à abordagem acima citada, foi possível observar uma 

lacuna entre a teoria e a prática no desenvolvimento das atividades técnica laboral da equipe de 

cozinha e restaurante na atualidade, visto que as atividades são exercidas em pé e de maneira 

constante por longo período de trabalho; podendo levar o trabalhador a exaustão e possíveis 

problemas de saúde. Logo, conforme preceitua a NR17.3.5, as empresas devem disponibilizar 
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assentos para pausas, no decorrer da jornada de trabalho, para todos os trabalhadores envolvidos 

(BRASIL, 1978). 

Naturalmente a solução ou implementação dessas questões poderão encontrar algumas 

barreiras, sejam de maior investimento financeiro ou da própria implantação operacional. Logo, 

há de se debruçar em busca da solução e claro, da ampliação dos pontos positivos. Assim sendo, 

a problemática deste estudo se debruça sobre o seguinte questionamento: quais seriam as 

barreiras para desenvolver, de forma robusta, o Departamento de A&B, com vistas a sua 

ampliação, cumprimento melhor a legislação e proporcionando maior satisfação aos 

colaboradores do setor?  

Dessa maneira e de forma sucinta, será tratada adiante a questão levantada. Ademais, 

como objetivo, procurou-se comparar a veracidade dos conhecimentos teóricos com a realidade 

prática do hotel, apresentando sugestões para solucionar as discrepâncias encontradas no setor 

de A&B.  
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1. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

1.1. Dados gerais da empresa  

1.1.1. Nome da Empresa e CNPJ:  

Tulip Itaguaí Hotelaria SPE S.A. – CNPJ: 13.172.241/0001-60 

 

1.1.2. Endereço Completo: 

Rodovia Rio-Santos, s/n - Km 398 – Bairro Santana - Itaguaí/RJ – CEP: 23815-972 

 

1.1.3. Telefone/Fax: (021) 3613-9100  

 

1.1.4. Site: 

https://tulip-inn-itaguai.goldentulip.com/  

 

1.1.5. Classificação e ou filiação da empresa junto ao Ministério do Turismo (CADASTUR) 

O empreendimento possui cadastro de estabelecimento hoteleiro três estrelas e, 

conforme preceitos do CADASTUR, tem (BRASIL, 2020):  

 Serviço de recepção aberto por 18 horas e acessível por telefone durante 24 horas; 

 Serviço de mensageiro por 24 horas pela Recepção;  

 Área útil da UH, com 13 m², tendo o seu banheiro 3 m²; 

 Procedimento de troca de roupas de cama em dias alternados;  

 Trocas de toalhas de banho e rosto diariamente;  

 Serviço de lavanderia externo; 

 Sala de estar com televisão e estas em 100% das UH’s e com canais de TV por 

assinatura;  

 Acesso à internet nas áreas sociais e em 80 % das UH’s; 

 Mini refrigerador e climatização adequada em 100% das UH’s;  

 Restaurante com serviço de café da manhã;  

 Área de estacionamento; 

 Programa de treinamento para empregados;  

 Medidas permanentes para redução do consumo de energia elétrica e de água, além do 

gerenciamento de resíduos sólidos, com foco na redução, reuso e reciclagem; 
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 Monitoramento das expectativas e impressões dos hóspedes em relação aos serviços 

ofertados, incluindo meios para pesquisar opiniões, reclamações e solucioná-las e meios 

eletrônico para pagamento da hospedagem com cartão de crédito ou de débito. 

 

1.1.6. Histórico da empresa 

O empreendimento foi inaugurado em abril de 2016, com a bandeira da BHG - Brazil 

Hospitality Group. A priori, teve como finalidade atender a demanda de hóspedes do Porto de 

Sepetiba. Objetivo este que acabou não se realizando, visto que a ampliação do Porto não se 

concretizou. Assim, o empreendimento iniciou suas operações com captação modesta de 

hóspedes, inclusas a demanda de hóspedes dos “Jogos Olímpicos Rio 2016”. Logrando neste 

ano, OCC de 55%, conforme Market Share 01/20205 do Tulip Inn Itaguaí Hotel. 

Seguindo gradativamente nos anos de 2017 e 2018, logrou significativa melhora e êxito 

na comercialização de seus produtos no último trimestre de 2018, após revisão de seu 

gerenciamento de receitas – RM6, quando já no auge da demanda de hóspedes de negócios da 

zona industrial de Santa Cruz, via captação comercial do corporativo de São Paulo, passou para 

a bandeira do Louvre Hotels Group. 

 

Da BHG - Brazil Hospitality Group: 

O desenvolvimento das atividades da BHG se deu em 2009 com a associação da empresa 

LA hotels, de propriedade da GP Investimentos e da Invest Tur. Nesse mesmo ano galgou a 

posição de terceira maior empresa de hotelaria em solo brasileiro. Já em 2017, com a parceria 

com a rede Accorhotels, gerenciou 17 estabelecimentos hoteleiros.  No ano seguinte, a GTIS – 

acionista do grupo – adquiriu a participação da GP Investimentos e passou a ser a proprietária 

absoluta da BHG. A partir desse ano, por gestão estratégica empreendedora, tornou-se o maior 

ativo imobiliário de hotéis no Brasil (BHG, 2020).  

 

Do Louvre Hotels Group: 

O Louvre Hotels Group é um dos principais players do setor hoteleiro global, com mais 

de 1.175 hotéis, com uma capacidade total de mais de 100.000 quartos em 51 países. Opera um 

portfólio completo de 6 marcas, de uma (1) a cinco (5) estrelas: Première Classe, Campanile, 

Kyriad, Tulip Inn, Golden Tulip e Royal Tulip. O Louvre Hotels Group é de propriedade da Jin 

                                                           
5 Com informativo de OCC do ano de inauguração da instituição. 
6 Revenue Management. Gerida pelo Corporativo, com sede em São Paulo/SP. 
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Jiang International Holdings Co. Ltd., um dos principais conglomerados de viagens e turismo 

da China (HN, 2020). 

 

1.1.7. Missão e valores organizacionais 

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. ” 

 

Valores Organizacionais: Visão de dono, reconhecimento de talentos, desenvolvimento 

pessoal, riqueza de diversidade, personalidade e transparência.  

 

1.2. Recursos humanos 

1.2.1. Organograma organizacional 

 
Fonte: Apresentação Institucional – Louvre Hotels Group 

 

 

1.2.2. Número de empregados da empresa: 55 
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1.2.3. Perfis profissionais do setor 

O setor de A&B conta com oito funções fixas conforme abaixo discriminadas. O perfil dos 

funcionários, como um todo, está para além dos requisitos de escolaridade adequada a cada 

função. Entre outros aspectos, destacam-se: a boa disposição ao desempenho das atividades do 

cargo; a capacidade de trabalhar em equipe; a flexibilidade diante de imprevistos, de mudanças 

e/ou de trabalho sob pressão; a simpatia e empatia junto aos pares; bem como junto aos 

hóspedes, saber agir em possíveis situações de conflito e principalmente, amar a profissão de 

hoteleiro.  

 

Funções do setor: 

a. Chefe de Cozinha ou Gestor de A&B: 

 Conhecer os maquinários disponíveis na unidade; 

 Preparar os alimentos para o restaurante dentro dos padrões de qualidade, custos e 

higiene; 

 Zelar pela conservação dos alimentos estocados, providenciando as condições 

necessárias para evitar deterioração e perdas; 

 Preparar e aplicar treinamentos regularmente para toda a equipe de Cozinha atingindo a 

meta da companhia; 

 Gerenciar toda a cozinha, prezando sempre pela qualidade dos alimentos, satisfação dos 

hospedes, padronização dos serviços seguindo à risca o manual7 de Alimentos e 

Bebidas; 

 Controle de custos: Atingir a meta de receita proposta em orçamento, atingir a meta de 

custo, atingir as metas de giro de estoque com controle rígido das compras; 

 Gerenciar equipe: Escala de trabalho mensal, Escala de férias anual, Controle de banco 

de horas, Motivação e incentivo dos colaboradores,  

 Participação ativa nos processos de admissão e desligamento, verificando sempre a 

necessidade de treinamento; 

 Auxiliar o departamento de eventos nas vendas de eventos sociais; 

 Elaborar cardápios: Restaurante, Room service, Lobby Bar, Piscina, Eventos e etc.; 

 Planejar todas as necessidades de investimento da cozinha; 

 Realizar inspeção nos equipamentos da cozinha: Tais como refrigeradores, fritadeira, 

chapa e salamandra, entre outros; 

                                                           
7 Livro de procedimentos operacionais do setor de Alimentos e Bebidas. 
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 Zelar pela conservação, limpeza e manutenção de aparelhos, guarda de utensílios e 

equipamentos do ambiente de trabalho; 

 Trabalhar em conformidade com normas de segurança do trabalho e procedimentos 

técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental; 

 Conhecer o tempo de execução de cada tarefa / atividade do setor; 

 Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, assim como zelar para que os 

funcionários do setor também utilizem. 

 

b. Nutricionista: 

 Conhecer toda a estrutura do setor, bem como do empreendimento; 

 Controle do processo de produção dos pratos para o restaurante; 

 Em conjunto com o Chefe de Cozinha, zelar pelas Boas Práticas de Fabricação 

do setor; 

 Manter o controle higiênico sanitários, com vistas a segurança alimentar; 

 Organizar cardápio balanceado para ser servido aos funcionários e 

colaboradores do empreendimento hoteleiro; 

 Quando necessário, prescrever dieta aos funcionários e colaboradores do 

empreendimento; 

 Em conjunto com o Chefe de Cozinha, zelar pelo uso de matérias-primas 

alimentares dentro do prazo de validade; 

 Em conjunto com o Chefe de Cozinha, zelar para que toda matéria-prima, seja 

utilizada através do método FIFO8; 

 Substituir o Chefe de Cozinha em suas ausências e impedimentos, em relação a 

gestão do setor. 

 

c. Cozinheiro: 

 Conhecer os maquinários disponíveis na unidade; 

 Preparar os alimentos para o restaurante e refeitório dentro dos padrões de 

qualidade, custos e higiene; 

 Preparar as refeições sob a supervisão da Nutricionista e Chefe de Cozinha 

atendendo aos métodos de cozimento e padrões de qualidade dos alimentos; 

                                                           
8 First in, first out, ou primeiro que entra, primeiro que sai. Com o objetivo de utilização de insumos dentro, 

adequadamente, do prazo de validade (STRUTZ, 2017). 
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 Zelar pela conservação dos alimentos estocados, providenciando as condições 

necessárias para evitar deterioração e perdas; 

 Participar de programa de treinamento, quando convocado; 

 Realizar inspeção nos equipamentos da cozinha: Tais como refrigeradores, 

fritadeira, chapa e salamandra; 

 Zelar pela conservação, limpeza e manutenção de aparelhos, guarda de 

utensílios e equipamentos do ambiente de trabalho; 

 Trabalhar em conformidade com normas de segurança do trabalho e 

procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação 

ambiental; 

 Conhecer o tempo de execução de cada tarefa / atividade; 

 Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual – EPI. 

 

d. Assistente de Cozinha: 

 Conhecer os maquinários disponíveis na unidade; 

 Zelar pela conservação dos alimentos estocados, providenciando as condições 

necessárias para evitar deterioração e perdas; 

 Participar de programa de treinamento, quando convocado; 

 Fazer a pré-lavagem e organização do hortifrúti; 

 Auxiliar no preparo de refeições, lavando, descascando, selecionando, picando 

ou moendo ingredientes, elaborando pratos simples sob orientação, conforme a 

necessidade; 

 Efetuar carga e descarga de gêneros não perecíveis e materiais do restaurante; 

 Manter livre de contaminação ou de deterioração os gêneros alimentícios na sua 

área de trabalho. Além dos aparelhos de aquecimento ou refrigeração, sob a 

orientação do cozinheiro ou nutricionista; 

 Operar aparelhos ou equipamentos de preparo e manipulação; 

 Conhecer o tempo de execução de cada tarefa ou atividade; 

 Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual – EPI. 

 

e. Steward: 

 Conhecer os maquinários disponíveis na unidade; 
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 Participar de treinamento especifico para manuseio de materiais de limpeza e os 

produtos químicos; 

 Manter a limpeza e organização da cozinha e refeitório como um todo; 

 Participar de programa de treinamento, quando convocado; 

 Seguir escala de limpeza elaborada por chef de cozinha e nutricionista; 

 Zelar pela conservação, limpeza e manutenção de aparelhos, guarda de 

utensílios e equipamentos do ambiente de trabalho; 

 Trabalhar em conformidade com normas de segurança do trabalho e 

procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação 

ambiental; 

 Conhecer o tempo de execução de cada tarefa / atividade; 

 Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual – EPI. 

 

f. Chefe de Fila: 

 Cumprimentar cordialmente os colaboradores, hóspedes e clientes gerais no 

primeiro encontro da manhã e/ou tarde. Conforme as Normas & Procedimentos 

do hotel; 

 Conhece bem o arranho físico (tipos de montagens), bem como a capacidade do 

salão; 

 Conhecer e oferecer de forma adequada os serviços do cardápio, de acordo com 

o cliente, bem como o tempo de execução de cada prato; 

 Conhecer e informar de forma clara, os serviços prestados (café, almoço, jantar, 

room service e bar), bem como seus devidos horários de funcionamento; 

 Fazer a leitura do Log book9 e registrar as informações importantes sobre o seu 

turno; 

 Registrar e realizar as atividades no Check List padrão de seu turno; 

 Utilizar os materiais de trabalho de forma adequada; 

 Executar os mise en place dos Serviços (montagem e materiais necessários) de 

forma adequada; 

 Utilizar o preenchimento da Comanda, bem como solicitar a assinatura dos 

clientes; 

                                                           
9 Livro de ocorrência. Utilizado para registro e compartilhamento de informações relevantes entre os turnos 

(CARVALHO, 2016). 



23 
 

 

 Fazer as requisições das bebidas alcóolicas e não alcoólicas; 

 Organização dos depósitos de Alimentos e Bebidas - A&B; 

 Ficar atento com relação a reposição do Buffet; 

 Priorizar a hora de servir, bem como sequência dos serviços prestados;  

 Manter uma postura adequada (gestos e palavras), no relacionamento pessoal 

com clientes; 

 

g. Garçom: 

 Cumprimentar cordialmente os colaboradores, hóspedes e clientes gerais no 

primeiro encontro da manhã e/ou tarde. Conforme as Normas & 

Procedimentos do hotel; 

 Conhecer bem o lay out (tipos de montagens), bem como a capacidade do salão; 

 Conhecer e oferecer de forma adequada os serviços do cardápio, de acordo com 

o cliente, bem como o tempo de execução de cada prato; 

 Conhecer e informar de forma clara, os serviços prestados (café, almoço, jantar, 

room service e bar), bem como seus devidos horários de funcionamento; 

 Faz a leitura do Log book no início do turno de trabalho; 

 Conhecer a carta de vinho do hotel; 

 Registrar e realizar as atividades no Check List padrão de seu turno; 

 Utilizar os materiais de trabalho de forma adequada; 

 Executar os Mise Place dos Serviços (montagem e materiais necessários) de 

forma adequada; 

 Utilizar o preenchimento da Comanda, bem como solicitar a assinatura dos 

clientes; 

 Higieniza os Materiais de trabalho; 

 Executar as rotinas diária (retirada de pratos, limpar a mesa, carregar a bandeja, 

abrir talheres etc.); 

 Ficar atento com relação a reposição do Buffet; 

 Saber dar prioridades na hora de servir, bem como sequência dos serviços 

prestados; 

 Manter uma postura adequada (gestos e palavras), no relacionamento pessoal 

com clientes. 
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h. Cumim:  

 Cumprimentar cordialmente os colaboradores, hóspedes e clientes gerais no 

primeiro encontro da manhã e/ou tarde. Conforme as Normas & 

Procedimentos do hotel; 

 Conhecer e oferecer de forma adequada os serviços do cardápio, de acordo com 

o cliente, bem como o tempo de execução de cada prato; 

 Conhecer e informar de forma clara, os serviços prestados (café, almoço, jantar, 

rooming service e bar), bem como seus devidos horários de funcionamento; 

 Registrar e realizar as atividades no Check List padrão de seu turno; 

 Utilizar os materiais de trabalho de forma adequada; 

 Executar os Mise Place dos Serviços (montagem e materiais necessários) de 

forma adequada; 

 Utilizar o preenchimento da Comanda, bem como solicitar a assinatura dos 

clientes; 

 Higienizar os Materiais de trabalho; 

 Retirar o material de reposição do restaurante no almoxarifado; 

 Fazer a ronda nos andares para retirada de bandejas do room service; 

 Executar as rotinas diária (retirada de pratos, limpar a mesa, carregar a bandeja, 

abrir talheres etc.); 

 Ficar atento com relação a reposição do Buffet; 

 Saber dar prioridades na hora de servir, bem como sequência dos serviços 

prestados; 

 Manter uma postura adequada (gestos e palavras), no relacionamento pessoal 

com clientes.  

 

Nota: Comum a todos os cargos do setor: Devem conhecer a estrutura do empreendimento 

hoteleiro, bem como dos departamentos fazer a leitura do Manual de Normas e Procedimentos 

de A&B. 

 

1.2.4. Divisão de trabalho do estagiário 

Auxiliar nas atividades do restaurante e executar as tarefas pertinentes ao Garçom e a 

do Cumim no que diz respeito a: 
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 Conhecer a estrutura do hotel, bem como os departamentos e suas chefias, de modo a 

poder fornecer informações a melhor contribuir no exercício de suas funções, junto aos 

demais colaboradores e junto aos hóspedes em geral;  

 Fazer a leitura do Manual de Normas e Procedimentos da área – Salão; 

 Cumprimentar cordialmente os colaboradores, hóspedes e clientes gerais no primeiro 

encontro da manhã e/ou tarde. Conforme as Normas & Procedimentos do hotel; 

 Conhecer bem o lay out (tipos de montagens), bem como a capacidade do salão; 

 Conhecer e oferecer de forma adequada os serviços do cardápio, de acordo com o 

cliente, bem como o tempo de execução de cada prato; 

 Conhecer e informar de forma clara, os serviços prestados (café, almoço, jantar, room 

service e bar), bem como seus devidos horários de funcionamento; 

 Fazer a leitura do Log book10  

 Conhecer plenamente a carta de vinhos; 

 Registrar e realizar as atividades no Check List padrão de seu turno; 

 Utilizar os materiais de trabalho de forma adequada; 

 Executar os Mise Place dos Serviços (montagem e materiais necessários) de forma 

adequada; 

 Proceder o preenchimento da Comanda, bem como solicitar a assinatura dos clientes e 

fazer o lançamento no sistema para cobrança; 

 Higienizar os Materiais de trabalho; 

 Executar as rotinas diária (retirada de pratos, limpar a mesa, carregar a bandeja, abrir 

talheres etc.); 

 Atentar e proceder a reposição do Buffet; 

 Saber dar prioridades na hora de servir, bem como sequência dos serviços prestados; 

 Manter postura adequada (gestos e palavras), no relacionamento pessoal com clientes; 

 Retirar o material de reposição do restaurante no almoxarifado; 

 Fazer ronda nos andares, para retirada de bandejas do room service11. 

 

                                                           
10 Livro de Ocorrências. Para registro de forma organizada de informações ocorridas num período 

predeterminado de trabalho, com objetivo de fornecer informações ao turno de trabalho posterior, bem como 

possibilitar ao gestor da área à tomada de providências. 
11 Serviço de quarto. 
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1.2.5. Tipos de capacitação, treinamento e desenvolvimento oferecidos no setor de estágio: 

Orientação e capacitação on-the-job training12 pelo Chefe de Cozinha e/ou Supervisor 

de Estágio, com auxílio dos Garçons do empreendimento. O treinamento é então feito durante 

o exercício laboral, ou seja: levando em consideração que o estagiário já possua noção das 

atividades e/ou das práticas de manuseio de alimentos, higienização e boas práticas de 

fabricação, visto sua origem em disciplinas de Alimentos e Bebidas – A&B no curso de 

hotelaria. Estes, ratificam e lapidam o desenvolver das atividades, de forma individual com o 

estagiário, com base na noção citada, logo, não há um período específico e/ou carga horária 

diferenciada. Salvo, no entanto, algumas orientações práticas no computador, de aquisição de 

mercadorias ou insumos junto ao fornecedor, que o signatário teve oportunidade de proceder. 

 Com relação a visão geral do empreendimento, está se procede na ambientação – 

integração do estagiário ao estabelecimento hoteleiro – no momento da contratação ou em dias 

após o contrato firmado entre as partes, de maneira que o estagiário visite e conheça todos os 

departamentos e algumas UH’s. Assim como, os funcionários pares e suas respectivas chefias. 

Considera-se aqui, que o empreendimento possui um número baixo de funcionários e 

terceirizados.  

 

 1.3. Estratégias de Marketing 

O marketing tem a finalidade de distinguir as carências da demanda de produtos e 

serviços do consumidor, criando então, técnicas e/ou aprimoramento destes, com o intuito de 

promover lucro à instituição empresarial (WESTWOOD, 1996). Ademais, além de discernir a 

demanda de bens e serviço, junto ao consumidor, propicia a visão clara no objetivo de promover 

criativamente, para o seu potencial cliente (KOTLER, 1998).  

Dolabella, mais objetivo, argumenta que o marketing é o método de engendrar 

planejamento de uma empresa, com o objetivo de fazer permutas com o cliente, buscando a 

concretização dos seguintes propósitos: a satisfação das carências e/ou interesses dos clientes; 

a ampliação das receitas e do crescimento organizacional. Logo, quase sempre é possível 

garantir o atendimento desses propósitos (DOLABELLA, 2006).  

 

                                                           
12 Treinamento no trabalho ou durante o exercício laboral. 
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1.3.1. Produto/Serviço 

O produto é algo que pode ser oferecido aos consumidores de um mercado, para 

apreciação, aquisição, uso ou consumo, satisfazendo um desejo ou uma necessidade (KOTLER; 

ARMSTRONG, 2007).  

Nesse sentido, o empreendimento comercializa hospedagem com café da manhã incluso 

e refeições no restaurante ou através do room service. Seu diferencial de hospedagem se dá 

muito mais pelo custo/benefício, do que necessariamente pelo valor comercial de suas UH’s. 

Entre as principais vantagens, têm-se: a distância entre o hotel e a zona industrial – leva-se 16 

minutos em média para percorrer os 7,3 km no sentido zona industrial, com retorno de 4,8 km13; 

maior oferta de UH’s da região, possibilitando a hospedagem de grupos inteiros de empresas 

que enviam seus funcionários à prestação de serviço à zona industrial; estacionamento com 

maior espaço e sem custo; e a alimentação de qualidade a preços competitivos.  Apesar do valor 

médio das UH’s serem 24,3% acima do seu concorrente “A” e 11,21% acima do concorrente 

“B”, conforme aponta a tabela abaixo, o custo benefício retratado acima favorece o 

empreendimento na comercialização de suas UH’s frente aos seus concorrentes.  

 

Tabela 1: Relação das vendas das UH’s do Tulip Inn Itaguaí e seus concorrentes. 

HOTEL 
QTD 

UHS 

UHS 

DISP. 

MÊS  

UHS JANEIRO DE 2020 

VENDIDAS OCC 
VALOR 

MÉDIO 
TOTAL 

Tullip Inn Itaguaí 200 6200 1891 30,50% R$ 214,00 R$ 404.674,00 

Concorrente "A" 126 3906 2020 51,72% R$ 162,00 R$ 327.240,00 

Concorrente "B" 68 2108 1121 53,18% R$ 190,00 R$ 212.990,00 
Fonte: Market Share do Tulip Inn Hotel Itaguaí – 2020/01. 

 

1.3.2. Preço 

A concorrência entre as empresas, são por certo, um dos fatores de grande influência na 

determinação do preço, assim como, os fornecedores e os consumidores com suas distintas e 

importantes variáveis e caraterísticas que devem ser muito bem analisadas, para se desenvolver 

as estratégias de preços pretendidos (LAS CASAS, 2006).  

A estratégia de precificação e política de descontos é definida pelo corporativo do 

empreendimento, de acordo com setor específico de Gerenciamento de Receitas – RM, 

considerando oferta e procura.  Ouvidos, sempre que possível, os investidores e o gerente geral 

do Tullip Inn Itaguaí Hotel.  

                                                           
13 Segundo o Google Maps.  



28 
 

 

1.3.3. Praça 

O mecanismo praça, também definido como canal de distribuição, trata do caminho 

logístico que o produto ou serviço percorre até o consumidor. Definido também, como um 

conjunto de organizações interdependentes e envolvidas no processo de oferecimento de um 

produto ou serviço, para uso ou consumo de um usuário e/ou cliente final, particular ou 

empresarial (KOTLER e ARMSTRONG, 2007). 

O empreendimento, através de venda direta no balcão; das OTAs, como Booking.com, 

Decolar, Hotéis.com, Hurb – Hotel Urbano e Trivago entre outras, e do setor de reservas do 

corporativo comercial do empreendimento – com sede em São Paulo – que faz a gestão como 

um todo. 

 

1.3.4. Promoção 

Ato ou efeito de comunicar ou divulgar um produto ou serviço, através de conjunto de 

ações que estarão incidindo sobre estes, de forma a estimular a sua comercialização e/ou 

disseminação (KOTLER, 1998). 

A estratégia é desenvolvida pelo corporativo do empreendimento hoteleiro, que define 

propagandas nas mídias de massa, assessoria de imprensa, padronização da marca e divulgação 

do empreendimento de forma terceirizada, no site/Blog de viagem “O bom de Viajar”14.  

 

1.4. Práticas de Sustentabilidade 

Ainda que estejamos no ano de 2020, mundo plenamente globalizado, com informações 

veiculadas quase instantaneamente, estas não têm sido tão eficazes a ponto de frear a expansão 

insustentável da sociedade politicamente organizada. Estas têm usado parte significativa dos 

recursos naturais do planeta para satisfazer uma pequena parcela da população. População que 

mundialmente tem crescimento constante, e junto com está, a busca de satisfação, quase 

sempre, em detrimento da preservação sustentável do meio ambiente (SANTOS, 2018). 

Logo, em virtude de tais práticas, há uma necessidade urgente de mudanças nas ações 

da sociedade organizada, inclusos os empresários de turismo como um todo, que exerçam e 

incentivem mecanismos que atendam de forma equitativa mercados, stakeholders15, sociedade 

e o meio ambiente; com vistas a um futuro promissor de meios sustentáveis de uso dos recursos 

naturais (SANTOS, 2018). 

                                                           
14 Ver: https://www.obomdeviajar.com.br/ 
15 Pessoas e/ou grupos diretos ou indiretamente ligados a um determinado negócio, público estratégico, interessado 

e interveniente de uma organização, que gera direta ou indiretamente ações de gestão. 
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1.4.1. Dimensão ambiental:  

O estabelecimento procede a lavagem e higienização de toalhas, sob pedido do hospede 

(via colocação no chão), controle de desperdício de água nos banheiros, através de torneiras 

acionadas por pressão temporizada16 , assim como dos vasos sanitários com botões duplos de 

acionamento da descarga, para maior ou menor quantidade de água; controle de desperdício de 

água na cozinha, com torneiras de pressão temporizada; controle e economia de energia elétrica 

por sensor de presença em vários ambientes do empreendimento, contribuindo ao menor 

consumo e consequentemente à menor produção na origem17; controle diário e adequado do 

uso e tipo de detergente químico à higienização de louças e utensílios da cozinha e restaurante, 

de forma a não agredir o meio ambiente no momento do descarte;  controle diário e constante 

de insumos à produção de alimentação para funcionários e colaboradores, assim como para os 

hóspedes, de forma a inibir o desperdício no descarte de sobra do alimento produzido ou na 

exposição em bancadas do restaurante para café da manhã, almoço ou no jantar; e no 

fornecimento de óleo usado para empresa especializada em reciclagem deste. 

 

1.4.2. Dimensão social 

No envolvimento da comunidade da redondeza, faz periódicas campanhas de agasalhos 

e brinquedos, além de buscar mão de obra nesta região; flexibilização de atendimentos diversos 

aos seus funcionários e abertura/acolhimento de estagiários em prol da formação de 

acadêmicos; promove o aprimoramento profissional, através de cursos internos, falado e escrito 

de inglês; favorece o aprimoramento das competências, conhecimentos e habilidades de seu 

funcionários, em prol de aproveitamento na vacância de cargos/funções à promoção. 

Contribuindo nesse caso, a maior satisfação, qualidade de vida e bem-estar do trabalhador e 

consequentemente de sua família.  

 

1.4.3. Dimensão cultural 

Promoção de eventos esporádicos, como exposição de carros antigos nas dependências 

do hotel e favorecimento na divulgação por meio de livros/catálogos de atrativos turísticos da 

costa verde e do Rio de Janeiro/RJ, propiciando sua autenticidade, importância e relevância 

cultural da região junto aos seus hóspedes. 

                                                           
16 Liberam uma quantidade de água adequada e por um tempo predeterminado, às ações de higiene das mãos e/ou 

do rosto. 
17 Menor produção na origem, que depende de ações semelhantes em outros empreendimentos empresariais ou 

particulares. 
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1.4.4. Dimensão econômica 

Controle de energia elétrica e água, com vistas a redução no uso adequado e sustentável; 

controle adequado do uso das toalhas dos banheiros das UH’s, que são lavadas sob pedido (ao 

serem colocadas no chão) que além de atender o indicador ambiental, favorece à economia, 

visto que a lavanderia é terceirizada;  estimula a economia da redondeza, visto utilizar sua 

produção de hortifrutigranjeiros; faz gestão qualitativa na manutenção e preservação de seu 

banco de talentos, ainda que em período sazonal não muito favorável ao empreendimento, inibi 

neste caso a geração de despesas de indenizações por dispensa e/ou por nova contratação, visto 

capacitação ao trabalho e cultura organizacional do empreendimento com novos funcionários.  
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2. PLANO DE ESTÁGIO 

2.1. Identificação do estagiário 

Valdemir Soares – Matrícula: 201648031-7 – 9º período – Bacharelado de Hotelaria – UFRRJ. 

 

2.2. Identificação do supervisor de estágio  

Cassiano Francisco Santos – Chefe de cozinha – Formado em Turismo e Hotelaria; 

 

2.3. Especificação da carga horária 

As atividades de estágio foram compreendidas no período de 06:00 às 12:00h de 

segunda a sexta-feira, sem horário de almoço, totalizando 30:00 horas semanais. Com vistas ao 

computo das 150 horas da “AA481 Estágio Supervisionado em Hotelaria I” e das 150 horas da 

“AA482 Estágio Supervisionado em Hotelaria II”, totalizando as 300 horas de estágio 

obrigatório.  

 

 2.4. Justificativa   

Considerando a obrigatoriedade do estágio à conclusão e obtenção do título de 

Bacharelado em Hotelaria, o signatário se candidatou e foi selecionado a preencher uma vaga 

de estágio na área de Alimentos e Bebidas – A&B, no restaurante do Tulip Inn Hotel Itaguaí. 

A importância da execução do presente estágio se dá pela relevância do empreendimento 

hoteleiro na região de Itaguaí, além de propiciar, com qualidade de excelência, a ratificação do 

aprendizado teórico das disciplinas cursadas e interligadas a área de Alimentos e Bebidas – 

A&B18 do curso de bacharelado de hotelaria.  

Logo, a área de A&B agregou valores, em especial ao trato laboral diário no setor, assim 

como conhecimento da estrutura do hotel e seus diversos departamentos. Durante o período, o 

conhecimento técnico adquirido foi obtido na função de auxiliar de garçom do restaurante. 

Durante estas funções, tive a oportunidade de aprender/executar: habilidades à prática do 

procedimento do Mise en Place de utensílios às mesas do restaurante; a entrega adequada de 

alimentos aos hóspedes/comensais às mesas; a coleta de pratos e utensílios das mesas; a 

reposição de alimentos na bancada de frios e quentes, além de seu controle de quantidade à 

prevenção do desperdício; o lançamento de pedidos e cobrança junto ao hóspede e a reposição 

de bebidas nos freezers, com o método FIFO19; além da composição de salas para eventos.  

                                                           
18 IH391 Segurança alimentar e nutricional; IH803 Fundamentos da cozinha hoteleira; IH806 Controle de estoques 

de Alimentos e Bebidas; IH808 Restaurantes e banquetes; IH811 Bebidas sala e bar; e IH814 Cardápios regionais. 
19 First in, first out, ou primeiro que entra, primeiro que sai, também conhecido por PEPS (STRUTZ, 2017). 
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Assim sendo, a expectativa, é que com o conhecimento prático adquirido, e muito mais 

por ter vivenciado a atmosfera hoteleira, facilite e/ou seja a porta de inserção laboral do 

signatário ao mercado de trabalho hoteleiro.  

 

2.5. Objetivos 

2.5.1. Objetivo Geral: Conhecer na prática o desenvolvimento das atividades gerais de um 

restaurante, inserido em meio hoteleiro. 

 

2.5.2. Objetivos Específicos: 

 Desenvolver as atividades técnicas de composição de mesa, no Mise em Place e de 

coleta para higienização; de controle de alimentos da bancada, relativo à sua 

temperatura ideal, quantidade ideal e a qualidade técnica e/ou normativa e esperada de 

clientes em geral; 

 Aprender e atentar às práticas de procedimento operacional padrão – POP no dia a dia 

e a tudo que envolvia à produção, entrega ao consumo e descarte de alimentos; 

 Desenvolver as atividades técnicas de atendimento acolhedor e humanizado de 

hóspedes e passantes do restaurante hoteleiro. 

 

2.6. Plano de atividades e plano de ação 

 

Quadro 1: Atividades desenvolvidas durante o estágio no Departamento de Alimentos e 

Bebidas do Tulip Inn Hotel Itaguaí. 

 

PERÍODO 
PLANO DE ATIVIDADE 

E/OU CONHECIMENTO 
PLANO DE AÇÃO 

De 07 a 

11/10/2019) 
Ambientação 

 Conhecimento do hotel 

Conhecimento do empreendimento, seus 

funcionários e colaboradores e auxilio do 

serviço geral do restaurante, inclusive a 

reposição diária dos freezers de bebidas 

alcoólicas e não alcoólicas. 

De 14 a 

18/10/2019) 
Exercício prático 

Crescimento e adaptação laboral 

Considerando as premissas de 

acolhimento e hospitalidade, atender as 

necessidades dos hóspedes, pessoalmente 

e/ou por telefone. 
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Quadro 1: Atividades desenvolvidas durante o estágio no Departamento de Alimentos e 

Bebidas do Tulip Inn Hotel Itaguaí (Continuação). 

 

De 21/10 à 

15/11/19) 

Confrontação 

Teoria aprendida e prática 

laboral do hotel 

Procedimento do atendimento de 

hóspedes no room service e lançamento 

dos pedidos no sistema informatizado do 

hotel, para fins de cobrança; 

Realização de montagem e desmontagem 

do restaurante nas salas de eventos e 

demais necessidades operacionais. 

De 18/11 à 

06/12/19) 

Maturidade 

 Conhecimento teórico e prático, 

no exercício pleno de estágio 

Proceder todas as atividades mencionadas 

anteriormente, de acordo com a evolução 

da demanda operacional, seja preventiva 

ou de ajuste de possíveis anormalidades. 

De 09 à 

17/12/2019 

 

Conhecimento Técnico 

(para o futuro) 

Adquirido ao final do estágio, 

conhecimento pleno das atividades 

laborais de um restaurante hoteleiro e a 

capacidade de exercer as funções 

operacionais inerentes a área, ou em outras 

funções, quer operacionais e/ou de gestão. 

Estás, com intuito de contribuir com a 

qualidade, para os objetivos de 

empreendimentos hoteleiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

3. MARCO TEÓRICO 

Em 2014, a gastronomia brasileira recebeu uma avaliação por deverás positiva por cerca 

de 94%, dos mil participantes de uma pesquisa online feita pela Ministério do Turismo 

(BRASIL, 2014). Prerrogativa esta que acaba enaltecendo a importância do setor de Alimentos 

e Bebidas (A&B) nos meios de hospedagens brasileiros e que ratificam esta variável como um 

elemento importante na hora da escolha de um meio de hospedagem (BRASIL, 2014). Afinal 

de contas, através dos serviços ofertados por este setor, tem-se a possibilidade de ofertar uma 

variedade de produtos típicos da culinária regional do meio de hospedagem, além é claro de 

prestigiar a hospitalidade e acolhimento dos hóspedes através da excelência de suas operações 

(MASCARENHAS e GÂNDARA, 2015).  

  Por causa disso, Santos (2015) acredita que a área de Alimentos e Bebidas (A&B) 

necessita de um gestor e de uma equipe alinhados e integrados aos objetivos do 

empreendimento e as complexidades e desafios inerentes de sua própria operacionalização. 

Ademais, especifica o autor supracitado, é necessário incluir neste contexto uma eloquente 

gestão da qualidade total que favoreça a satisfação dos envolvidos, bem como propicie um 

elevado retorno financeiro e operacional ao empreendimento hoteleiro. 

  Por conseguinte, nota-se que os meios de hospedagens têm no setor de A&B uma das 

mais complexas áreas de sua estrutura organizacional (CASTELLI, 2006). Tal complexidade 

se justifica, de acordo com Castelli, pelos espaços e pelas minuciosas operações que se sucedem 

em ambientes como restaurantes, cozinhas, copas, bares e banquetes. A depender do tamanho 

dos estabelecimentos hoteleiros, bem como de seus nichos de mercado, as complexidades 

operacionais destes ambientes se intensificam, demandando habilidades, competências e 

técnicas bem distintas (CASTELLI, 2006). Sobre este ponto, o quadro 2 aponta algumas 

diferenças de serviços que precisam ser compreendidas nitidamente.  

 

Quadro 2: Diferenças de serviços para os subsetores de A&B, conforme a tipologia do MH. 

                                                           
20 Com assentos, para pelo menos 50% ou mais, da capacidade máxima de hospedes do empreendimento hoteleiro. 

(BRASIL, 2011). 
21 Embora seja opcional, o empreendimento, considerando a oferta mandatória de café da manhã aos seus hóspedes 

(BRASIL, 2011), deverá engendrar meios ao cumprimento normativo. 

SUBSETOR 
CATEGORIA DO HOTEL 

Três Estrelas Quatro Estrelas Cinco Estrelas 

RESTAURANTE20 
Pelo menos 

um  

Dois com cardápios 

diferentes 

Três, ou mais, com 

cardápios diferentes 

COZINHA Opcional21 
Mandatório: Internacional; 

Opcional: Regional/Típica. 

Mandatório: Internacional e 

Típica/Regional  
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Quadro 2: Diferenças de serviços para os subsetores de A&B, conforme a tipologia do MH 

(Continuação). 

Fonte: Brasil (2011). 

De acordo ainda com Ministério de Turismo, a partir da categoria três estrelas, devem 

ser ofertadas cadeiras altas e adequadas nos restaurantes, além de equipamentos/utensílios que 

favoreçam o aquecimento de mamadeiras e outros alimentos para bebês. Não obstante, tornam-

se mandatórios os seguintes serviços: estacionamento; climatização natural ou forçada; medidas 

que contribuam à segurança do usuário; serviço de recepção aberto por 18h e acessível por 

telefone por 24h, com atendimento de pelo menos outro idioma que não seja a língua 

portuguesa; serviço de café da manhã e room service opcional – para hotéis de quatro a cinco 

estrelas, este serviço é obrigatório por períodos de 12h e 24h, respectivamente (BRASIL, 2011).  

Tendo em vista que a estrutura organizacional de um empreendimento constitui base 

concreta para alcançar seus objetivos estratégicos preestabelecidos, ressalta-se a necessidade 

de os gestores se atentarem adequadamente as rotinas administrativas e operacionais, para que 

de fato os objetivos sejam alcançados (MARQUES, 2009).  

Neste caso, em específico ao setor de A&B, o Diretor de compras, Gerente de A&B, 

Chefe de cozinha e o (a) Nutricionista devem estar atentos e igualmente alinhados a todos os 

elementos que envolvem o setor. Nisto se inclui a gestão adequada de compras de insumos e 

seu controle, desde do estoque a preparação e entrega ao consumidor final, afim de propiciar 

uma visão ampla da operação, situando os gestores sobre: os tipos de treinamento a serem 

aplicados aos seus colaboradores; o nível de qualidade de suas práticas; a satisfação dos clientes 

interno e externo; e a preservação da saúde do hóspede e a qualidade sensorial de sua degustação 

(SANTOS, 2015).  

Ademais, outro ponto importante neste contexto operacional diz respeito ao manual de 

Boas Práticas de Fabricação (BPF), sustentado pela Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro 

de 2004. Este documento expressa uma série de características mandatórias aos espaços que se 

destinam a manipulação e comercialização de insumos ligados a Alimentos e Bebidas. Dentre 

essas, destacam-se a manutenção de um padrão de qualidade sobre os métodos de higienização 

SUBSETOR 
CATEGORIA DO HOTEL 

Três Estrelas Quatro Estrelas Cinco Estrelas 

COPA Opcional, de acordo com a política organizacional do empreendimento 

BAR Opcional  Pelo menos dois Pelo menos três 

BANQUETE 
Opcional, de acordo com a política organizacional do empreendimento. Sua 

comercialização é em conjunto com o setor de Eventos. 
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das instalações, equipamentos, móveis e utensílios ligados às operações destes ambientes 

(BRASIL, 2004).  

E é justamente neste ponto em que se verifica a importância dos Procedimentos 

Operacionais Padronizados (POP) nas unidades de produção de alimentos. Estes condicionam 

o respeito integral aos preceitos supracitados, garantindo a melhoria das performances destes 

setores em um meio de hospedagem. Neste ponto, Molina (apud FISCHER, 2003, p. 9) 

enfatizam que:  

para alcançar altos índices de competitividade, qualidade e produtividade, [os meios 

de hospedagem] devem promover o desenho e desenvolvimento de sistemas de 

serviços padronizados, para atender com êxito a demanda consciente pelo valor do 

diferente, do único e da individualidade de seus membros. 

Apesar disso, Castelli (2003) enfatiza que o serviço de produção de alimentos ainda 

possui uma série de barreiras a serem vencidas. Dentre essas, destacam-se: a complexidade 

intrínseca do setor22; altas despesas com mão de obra e receita proporcionalmente inversa23; 

refeições que satisfaçam o consumidor24; equipe produtora de alimento dedicada aos objetivos 

organizacionais25. 

Poderá, no entanto, a organização minimizar ou solucionar as barreiras, conforme 

abaixo: gerir o processo de forma a atender com qualidade e ter compromisso com todos os 

stakeholders envolvidos na produção de alimentos e sua comercialização (CASTELLI, 2003); 

encantar e reter clientes, razão pela qual a produção de alimentos deve ser de excelência, além 

de realizar comunicação envolvente e eficaz junto ao seu potencial cliente. Para tanto, deve-se 

considerar que “o objetivo do marketing é conquistar e manter os clientes e induzi-los a fazer 

negócio com uma determinada empresa e não com seus concorrentes” (VIEIRA, 2003, p. 16).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Produção qualitativa interligada a todas as etapas da cadeia de suprimentos, desde do fornecedor à entrega do 

produto final ao consumidor. Segundo parâmetros definidos pelo Ministério da Saúde (TEICHMANN, 2000). 
23 Os custos de mão de obra, seja direta ou indireta, além da energia, água, insumos e outros fatores; poderão 

mascarar a receita de restauração. Visto, ser geralmente menor que a de hospedagem entre outros setores, podendo 

ser negativa, considerando o centro de custo de A&B do empreendimento (LINASSI, 2009). 
24 A utilização de técnicas e processos na produção de Alimentos e Bebidas, além de outros instrumentos, com 

qualidade para atender o consumidor final; objetivo organizacional do empreendimento. (TECCHMANN, 2000). 
25 Procedimentos laborais, que englobam a operação de equipamentos e máquinas a produtos e serviços, num 

conjunto de ideias e métodos que tornam o resultado final atraentes ao consumo; gerando maior competitividade 

frente a concorrência (LOBO, 1999). 
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4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO 

As atividades de estágio do signatário consistiam em auxiliar os serviços de restaurante, 

por meio das seguintes práticas: atendimento de clientes, pessoalmente e por telefone; 

realização de serviço de quarto; lançamento dos pedidos no sistema; realização da montagem e 

desmontagem do restaurante e de dos eventos.  

Na primeira semana do estágio, no período de 07 a 11/out/2019, as informações sobre 

quais atividades seriam executadas foram passadas pelo supervisor de estágio e chefe de 

cozinha – Sr. Cassiano Francisco Santos – e pelos garçons do período matutino. Desse modo, 

durante este período foram realizadas:  

 Atividades de composição de mesa em Mise en Place (ver figura 01) e coleta de 

utensílios das mesas à higienização;  

 Alinhamento diário de mesas e cadeiras com vistas a harmonização do ambiente; 

 Higienização de bancadas de alimentos quentes e frios após e a retirada destes no 

término do período de café da manhã.  

 

Figura 1: Mise en place de utensílios à mesa para café da manhã. 

 

Fonte: Tulip Inn (2020) 

Durante estas práticas, fora possível observar a importância da excelência no 

desenvolvimento de tais atividades, visto serem o diferencial de qualidade do alimento 

produzido ao consumo dos hóspedes, seu acolhimento e hospitalidade.  

No entanto, em algumas ocasiões, houveram deficiências no atendimento dos hóspedes. 

Entre essas destacam-se os poucos garçons para atendimento no restaurante do empreendimento 

e consequentemente, alguns embaraços como alguns hóspedes buscando talheres e guardanapos 

na bancada de utensílios, ação que deveria ser exercida pelos próprios garçons. Outros 

exemplos residem no hábito de alguns hóspedes se dirigirem à porta de acesso da cozinha para 

solicitar omeletes por exemplo e, ainda, na junção de mesas no lobby, área externa e próxima 
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ao restaurante, para a degustação do café da manhã. Sem dúvida tais práticas proporcionavam 

certa liberdade aos hóspedes. Contudo, em específico a esta última descrição, a mesma gerava 

um prejuízo significativo à qualidade do atendimento por causa: das distâncias das praças de 

atuação dos garçons e da bancada onde o café da manhã era servido; da demora na reposição 

de utensílios, entre outras exigências.  

Na segunda semana, no período de 14 a 18/out/2019, aliado as atividades descritas 

acima, em auxilio as atividades da cozinha e/ou restaurante, deu-se sequência as atividades de 

secagem de louças, além do auxílio na reposição de alimentos frios e quentes na bancada (ver 

figura 02), observando seu controle de temperatura adequada ao consumo. Em questão a este 

controle, julga-se importante ressaltar que o mesmo é vital para a qualidade e segurança do 

alimento oferecido, sendo premissa base para as Boas Práticas de Fabricação (BPF) e 

procedimento operacional padrão (POP), cumprindo a legislação26 que trata da produção e 

comercialização de alimentos.  Um ponto importante a ser enfatizado aqui diz respeito a não 

concretização dessa ação. Caso isso não ocorra, o alimento produzido poderá ocasionar 

alterações deletérias no mecanismo fisiológico dos comensais, prejudicado sua saúde (NETO, 

2005).  

Figura 2: Bancada de alimentos frio e quentes no café da manhã. 

 

Fonte: Tulip Inn (2020) 

Durante este segundo período, houve também auxílio na prevenção do desperdício, visto 

que todo alimento aberto e/ou exposto é descartado ao final do café da manhã. Neste contexto, 

o alimento produzido ou em natura são colocados na bancada em quantidades suficientes ao 

consumo dos comensais hospedados, sempre observando a beleza e a harmonia de suas 

disposições. Ademais, além da quantidade expressa e de sua qualidade, há de considerar a 

                                                           
26 Ver: ANVISA (2004). 
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segurança do alimento27, atentando-se a economicidade à instituição e a sustentabilidade 

ambiental do referido departamento.  

 Durante esta segunda semana, o signatário abasteceu os frízeres no sistema PEPS28, 

com refrigerantes, águas, sucos prontos e cervejas. Fiz também o lançamento de venda de café 

da manhã avulsos e outros pedidos de alimentos e/ou bebidas no sistema informatizado, para a 

devida cobrança no momento checkout ou de forma direta, seja para hóspedes ou passantes.  

No que tange as possíveis falhas operacionais observadas neste período, destaca-se o 

cartão de identificação de hóspedes e seu manuseio. Em situações pontuais, clientes habituais 

e já conhecidos do corpo de garçons poderiam adentrar e se alimentar, antes do check-in, sem 

o devido faturamento ou cobrança direta à passantes. Ademais, com o restaurante cheio e a 

consequente celeridade das atividades dos garçons no atendimento inibiam muitas vezes o 

questionamento relativo à hospedagem e a concretização da fatura ou cobrança a parte.  

A partir da terceira semana de estágio, no período de 21 a 25/out/2019, em rodízio com 

os garçons lotados, também realizei a montagem e desmontagem de salas29 para realização de 

eventos, ou seja: composição e distribuição de mesas e cadeiras, de modo geral no tipo 

auditório30, ou mesas com capacidade de até oito cadeiras para serviço de alimentação, ora 

comercializados no salão, na modalidade “empratado”.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 “É a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade 

suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares 

promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam sociais, econômica e ambientalmente 

sustentáveis” (MILAGRES, 2005, p. 3). 
28 Sigla para “Primeiro que Entra, Primeiro que sai” ou FIFO, que significa “First In, First out”: Abastecimento 

pela ordem cronológica das entradas, ou seja: O alimento ou bebida adquirida mais recente, entra no freezer atrás 

das que já estavam, ou em posição organizada por data de vencimento. Favorecendo neste caso, a saída do mais 

antigo primeiro, logo, o que estiver com prazo de validade mais próximo de vencer, será consumido primeiro 

(STRUTZ, 2017). 
29 O empreendimento dispõe de dois salões para comercialização de Eventos. O Coroa Grande e Salinas, com 

capacidade respectiva de 90 e 60 lugares na modalidade auditório. Sendo possível a interligação de ambos, com 

capacidade de até 150 lugares. 
30 Salas destinadas a palestras, conferências, concertos, espetáculos e etc... Composta por cadeiras e uma área de 

palco, onde se reúnem pessoas, além do (s) palestrante (s), para assistir e/ou participar, dos Eventos. (AULETE, 

2011). 



40 
 

 

Figura 3: Salão de Eventos interligados, Coroa Grande e Salinas do Tulip Inn Hotel Itaguaí 

 

Fonte: Tulip Inn (2020) 

 

A partir desta semana pôde-se constatar que o período laboral da equipe de cozinha e 

restaurante eram em torno de seis horas em pé continuo, sem pausas pontuais para descanso. 

Tal prerrogativa poderia contribuir a maior fadiga e possíveis afastamentos de funcionários ao 

trabalho, contrariando a NR1731 que preceitua que em todo trabalho executado em pé, o 

empregador deverá disponibilizar assentos nas pausas que a atividade permitir e em locais que 

possam ser utilizados por todos os trabalhadores (BRASIL, 1978).  

Além de todas essas ações, o supervisor do estágio buscou capacitar o signatário à 

formalização de pedidos de insumos internos e externos, via formulário eletrônico, atentando o 

signatário a quantidade e qualidade dos insumos a serem adquiridos. Pela perspectiva interna, 

as solicitações eram feitas diretamente ao setor do almoxarifado. Estas ocorriam sempre no 

momento da reposição dos insumos já utilizados e/ou em finalização do estoque dos armários 

da cozinha. Quanto aos pedidos externos, tais solicitações seguiam para o setor de compras, 

com aprovação gerencial à aquisição.  

Neste contexto, um ponto importante a se destacar é a codificação dos insumos. Cada 

insumo tinha um código a ser respeitado durante as requisições internas ou externas. Em uma 

dada oportunidade, por não atentar corretamente a estas codificações e por não revisar o pedido 

antes do envio, em vez de solicitar “maçã tradicional”, acabei solicitando “maçã verde”. Não 

houve uma falha operacional drástica naquele momento pois as maças foram de fato 

consumidas, mesmo que de forma lenta e sem desperdícios. Logo, a partir disso, o aprendizado 

obtido foi que a atenção neste processo é primordial. Através desta evitam-se de perdas e/ou 

atrasos nas tarefas operacionais do dia.  

A partir da quarta e quinta semana até a finalização do estágio, deu-se sequência a todas 

as atividades até aqui destacadas, bem como ao aperfeiçoamento destas e o trato diário junto 

                                                           
31 NR 17.3.5. Norma Regulamentadora – NR 17. Que trata sobre Ergonomia e fadiga no trabalho. 
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aos hóspedes e passantes, buscando prestar um serviço de qualidade com excelência na 

hospitalidade e acolhimento humanizado desses clientes. 

Há de se considerar aqui, que o tratamento dos hóspedes era sempre feito de forma 

cortês, polida e educada, buscando através de um semblante ameno, gestos e ações harmônicas 

entre si, encantar e satisfazer a estes.  
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

A metodologia se debruça sobre os processos para a consecução do objetivo de uma 

pesquisa acadêmica (VERGARA, 2004; GIL, 2008). Tendo isso em vista, optou-se aqui pelo 

desenvolvimento de uma pesquisa exploratória, uma vez que esta tem como finalidade principal 

desenvolver, elucidar e/ou remodelar conceitos e ideias estabelecidos em torno do objeto 

investigado, para proveito posterior (GIL, 2011).  

Como principal método analítico optou-se pelo ‘estudo de caso’, uma vez que este tipo 

de pesquisa envolve o desenvolvimento de um estudo profundo, entrelaçando a temática ao 

objeto investigado, analisando esta correlação através da coleta e exame de dados na busca de 

explicitar um maior entendimento e/ou elucidação sobre estes. De certa forma, o ‘estudo de 

caso” permite uma investigação que contemple as características holísticas e significativas do 

objeto investigado, uma vez que considera o quotidiano real de forma clara e objetiva (GIL, 

2011).  

  Desse modo, acredita-se que através deste método tem-se a possibilidade de 

compreender o objeto investigado de forma mais abrangente, logrando – com grande 

probabilidade de êxito – a comparação entre a teoria e a prática laboral. O que permitiria 

identificar as possíveis anomalias, barreiras ao crescimento, atendimento às legislações e 

satisfação do colaborador inserido no contexto organizacional pesquisado. Em síntese: 

concretizar o objetivo principal deste trabalho. 

Para tanto, com a finalidade de conhecer as particularidades que envolvem as operações 

gerais de um restaurante em um empreendimento hoteleiro de três estrelas, optou-se pela 

abordagem qualitativa32, uma vez que está se preocupa “em analisar e interpretar aspectos mais 

profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano” (LAKATOS; 

MARCONI, 2004, p. 269).  

Como técnica analítica, o desenvolvimento desta pesquisa se envereda na observação 

participante33, como um dos suportes para a pesquisa de campo. Neste momento, de acordo 

com Richardson (2012 p. 261), “o observador não é apenas um espectador do fato que está 

sendo estudado, ele se coloca na posição e ao nível dos outros elementos humanos que 

compõem o fenômeno a ser observado”. Desse modo, subentende-se que a observação 

                                                           
32 A pesquisa qualitativa, labora com um grande universo de conteúdo, propósitos, aspirações, crenças, princípios 

e comportamentos. Correspondendo esta, a maior profundidade de relações, de processos e dos fenômenos 

envolvidos (MINAYO, 2008). 
33 Tem origem na antropologia e na sociologia, comumente utilizada na pesquisa qualitativa na coleta de dados, 

junto ao objeto de estudo e pessoas na sua área de atuação, o que permite uma análise abrangente do que está em 

estudo (HOLLOWAY e WHELEER, 1996). 
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participante se efetiva a partir da prospecção das relações entre o pesquisador, membros e/ou 

locais investigados (GIL, 2008).  

De maneira geral, nesta técnica analítica, o investigador estará interagindo com o objeto 

de estudo e vivenciará na integra o fenômeno estudado, o que contribuirá de forma promissora 

ao objetivo da pesquisa. Assim, a grande vantagem desta técnica é o contato pessoal entre o 

pesquisador e os membros que fazem parte do objeto investigado, permitindo uma troca de 

experiências e aprendizados demasiadamente profícuas (LÜDKE e ANDRÉ, 1986).  

Outra técnica utilizada foi a entrevista semiestruturada. Nesta, o entrevistado discorre 

sobre suas experiências, a partir do foco proposto pelo entrevistador. O caráter semiestruturado 

se justifica pelo fato de possibilitar repostas livres e espontâneas do entrevistado, bem como a 

intervenção do entrevistador quando necessário (TRIVIÑOS, 1987). Ademais, as entrevistas 

foram conduzidas através da técnica de entrevista em profundidade, que objetiva buscar 

respostas com origem na vivência subjetiva de uma fonte, detectando e retendo as informações 

que se pretende esclarecer ou conhecer, mas de uma maneira mais pormenorizada (DUARTE, 

2010). 

Dois pontos importantes necessitam ser discutidos sobre a condução desta técnica: o 

tipo de amostragem e o grupo de participantes. Assumindo os preceitos da amostragem não 

probabilística, sua tipificação foi estabelecida pela métrica intencional, ou seja: quando se trata 

de amostras por julgamento de determinado objeto investigado. Neste caso, são escolhidos 

especialistas, cujo Know-how corrobora de forma significativa ao objetivo de estudo. 

(OLIVEIRA, 2001). 

Em virtude disso, dois grupos foram identificados para a condução destas entrevistas. 

Do primeiro, participou o gerente geral – Sr. Victor Nery, e por meio de sua fala, que durou 

aproximadamente 70 minutos, fora possível apreender as especificidades dos seguintes 

elementos: histórico do hotel; missão e valores organizacionais do empreendimento; 

organograma e sua descrição sucinta de atividades; estratégias de sustentabilidade, de 

marketing e de composição de preço/tarifa. Contudo, observando a fala de Goldenberg (2003), 

onde este pontua que o pesquisador não deve se limitar a ouvir somente as pessoas que parecem 

saber mais sobre o tema investigado, mas também quem geralmente não é ouvido, houve aqui 

a preocupação de interagir com os demais funcionários, através de conversas cotidianas que 

permitiram entender melhor o objeto investigado. De maneira sucinta, pode-se dizer que foi 
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através de suas falas que as informações organizacionais expostas neste relatório foram 

edificadas34. 

O segundo foi constituído pelo chefe de cozinha e Alimentos e Bebidas (A&B) do 

empreendimento hoteleiro, Sr. Cassiano Francisco Santos, com duração de 61 minutos. O 

objetivo desta entrevista foi verificar a aplicação de conhecimentos teóricos das disciplinas35, 

que envolvem A&B do curso de bacharelado de hotelaria da Universidade Federal Rural do Rio 

de Janeiro e a rotina de operações do Setor de Alimentos e Bebidas do hotel. Comparando então, 

os conhecimentos teóricos e a veracidade prática laboral de A&B num restaurante de hotelaria. 

Para tanto, foi elaborado um roteiro semiestruturado36 que abarcou os seguintes eixos 

temáticos: qualidade operacional; barreiras – atitudinais, comportamentais, arquitetônicas, 

geográficas, organizacionais, etc. – impeditivas às operações do setor de A&B; perspectivas 

para atendimentos diferenciados; treinamentos e qualificações; satisfação dos clientes; sucesso 

do setor de A&B; BPF de alimentos; desperdícios de alimentos; sustentabilidade ambiental do 

setor; rotatividade em A&B. 

Logo, houve a necessidade de se validar o instrumento supracitado. Para tanto, quatro 

profissionais ligados ao setor de Alimentos e Bebidas participaram deste processo. Nesse 

sentido, o quadro 03 ilustra o perfil destes participantes: 

 

Quadro 3: Perfil dos participantes do plano piloto 

Especialista Titulação Máxima Tempo de Docência Experiência em A&B 

Elga Batista da Silva 

Doutorado em Ciência 

e Tecnologia de 

Alimentos pela 

UFRRJ 

11 anos 15 anos 

Francisco Tommy 

Freund 

Pós graduado em 

Docência do Ensino 

Superior 

15 anos 
50 anos, no Brasil e no 

exterior 

Lenice Freiman de 

Oliveira 

Doutorado em Ciência 

e Tecnologia de 

Alimentos pela 

UFRRJ 

10 anos 23 anos 

Maria Lúcia de 

Almeida Martins 

Mestre em Ciência e 

Tecnologia de 

Alimentos pela 

UFRRJ 

21 anos 5 anos 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

                                                           
34 Os respectivos Termos de autorização estão disponibilizados no anexo I. 
35 IH391 Segurança alimentar e nutricional; IH803 Fundamentos da cozinha hoteleira; IH806 Controle de 

estoques de Alimentos e Bebidas; IH808 Restaurantes e banquetes; IH811 Bebidas sala e bar; e IH814 Cardápios 

regionais.   
36 Disponibilizada, integralmente, no apêndice I.  
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6. ESTRATÉGIAS PARA APRIMORAMENTO 

A partir das declarações do Sr. Cassiano Francisco Santos, então Chefe de Cozinha37 e 

de Alimentos e Bebidas (A&B) do empreendimento investigado, variadas informações foram 

colhidas, contribuindo para o entendimento amplo das atividades operacionais e das estratégias 

de gestão do restaurante e da cozinha do Tulip Inn Itaguaí.  

Um dos primeiros tópicos abordados foi a “qualidade organizacional”, uma vez que sua 

aplicação está diretamente ligada ao potencial de excelência dos serviços executados por uma 

organização (CHIAVENATO, 2004). Em vista disso, o referido gestor explicita que o sucesso 

desta temática no setor de A&B depende dos treinamentos internos ligados às BPF, uma vez 

que estes necessitam contemplar desde a chegada do insumo até o alimento pronto na mesa do 

comensal, preocupando-se com todas as particularidades operacionais deste setor. Ademais, 

aponta o referido gestor, também se fazem relevantes o controle de qualidade exercido pela 

nutricionista. Afinal de contas, 

o trabalho do nutricionista em hotéis tem especificidades e é preciso estar atento na 

hora de firmar o contrato de trabalho, que deve apontar com clareza as atividades que 

serão executadas e as responsabilidades que o nutricionista irá assumir [...] os hotéis 

precisam contratar nutricionista como Responsável Técnico (RT) pelos serviços de 

alimentação prestados aos funcionários, muitos deles vinculados ao Programa de 

Alimentação do Trabalhador (PAT). [...] os chefes de cozinha costumam ser 

responsáveis pela alimentação dos hóspedes, não só desenvolvendo os pratos, mas em 

todo o processo produtivo desde a compra dos produtos. O que acontece é que 

algumas vezes o nutricionista fica responsável por todos os serviços de alimentação 

oferecidos pelo hotel [...] é preciso lembrar que o nutricionista é um profissional de 

saúde (COLARES, 2014, p.7) 

 

Justamente por isso, o entrevistado aponta que o papel da Nutricionista é primordial ao 

controle de qualidade das ações desenvolvidas no setor de A&B. Por causa disso, este 

profissional deve primar por um minucioso controle de suas operações, de maneira a 

salvaguardar a saúde do comensal. Cuidado este que se redobra com as funções e 

responsabilidades inerentes ao Chef de Cozinha.  

Embora estas funções sejam distintas, entende-se que o papel de cada uma deve ser bem 

definido. Em específico ao estabelecimento investigado – um empreendimento hoteleiro de três 

estrelas – há condições de que estes caminhem juntos no desenvolvimento das tarefas cotidianas 

do setor de A&B, desde que haja uma meticulosa definição de atividades e acordo entre as 

                                                           
37 O Chef é o gestor responsável por tudo que envolve a Cozinha. Desde a criação dos cardápios, passando pela 

coordenação administrativa e operacional de mão de obra, até a saída dos pratos aos comensais de acordo com 

seus pedidos. Outra de suas atribuições também diz respeito à qualidade sensorial (FREUND, 2005; CANDIDO, 

2010). 
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partes. Tudo isso, de preferência, estabelecido via contrato serviço, com vistas a inibir 

embaraços no dia a dia e possíveis cobranças judiciais por desvio de função.  

Já com relação às barreiras, o entrevistado alega não haver evidências de barreiras 

impeditivas - atitudinais, comportamentais, arquitetônicas e organizacionais – que atrapalhem 

a qualidade e excelência de sua operação. Neste ponto, acredita-se que a ausência de barreiras 

– atitudinais, comportamentais e organizacionais – ocorra pelo fato de que o estabelecimento 

supracitado tem uma equipe de colaboradores coesa e harmônica, inclusive entre as chefias dos 

diferentes departamentos.  

Em específico a sua localização geográfica, o gestor reconhece que seu empreendimento 

está afastado do centro do Rio de Janeiro a da zona sul, região nacionalmente reconhecida como 

importante destino turístico fluminense (CORREIA; SANTOS, 2020). No entanto, as 

características do entorno atendem perfeitamente o seu público alvo, em especial, aos oriundos 

do complexo industrial de Santa Cruz, adjacente ao município de Itaguaí.  

No que tange o tema de “atendimento diferenciado”, para a hotelaria Castelli (2005, p. 

52) considera que “hoje em dia, mais do que satisfazer desejos e necessidades dos clientes, é 

preciso encantá-los”. Para tanto, Roim e Santos (2012, p. 2) afirma que não basta apenas:  

atender aos pedidos feitos pelos clientes, tem que se ir além do que eles esperam 

exceder suas expectativas, fazer com eles se sinta especial e não apenas hóspedes de 

temporadas. Ouvir o que o cliente tem a dizer é melhor maneira de se consertar o que 

está errado, ou melhorar aquilo que não está no seu agrado, por isso, manter contato 

com cliente de forma que isso se torne um alto nível de compromisso da empresa com 

cliente, é de extrema importância. 

 

 Em vista disso, o gestor entrevistado esclarece que esta prerrogativa se efetiva na 

proximidade exercida, por parte de colaboradores, junto aos hóspedes. Ademais, pontua o 

entrevistado, no setor de A&B um atendimento diferenciado se estrutura a partir de uma 

profícua gestão de pessoas, bem como a preparação dos pratos e iguarias apresentados aos 

consumidores. Segundo o Sr. Cassiano Santos, a proximidade entre funcionários e clientes, 

aliada à qualidade de produtos e serviços, geram confiança e fidelização destes ao 

estabelecimento. Nesse sentido, observa-se que 

a premissa pela excelência no atendimento se torna uma estratégia de marketing (...) 

eficiente às mais diversas categorias de meios de hospedagem, promovendo a 

fidelização de clientes. Assim, um aspecto a ser ressaltado será o fato da excelência 

no atendimento apresentar-se como um forte diferencial competitivo, vista enquanto 

instrumento capaz de alavancar os resultados operacionais, gerenciais e 

administrativos de quaisquer corporações hoteleiras. (...) independentemente de seu 

nicho de atuação, nenhuma empresa prosperará se não voltar “seus olhos” a [essa] 

discussão (...) já que a mesma se apresenta enquanto aspecto crucial ao processo de 

inserção, desenvolvimento, propagação, maturação e renovação mercadológica (...) 

(SANTOS; SILVA, 2015, p. 424). 
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Assim sendo, deve-se entender a fidelização enquanto uma metodologia que buscar 

tornar o consumidor fiel, convertendo um comprador esporádico em um comprador assíduo, 

que compra com maior frequência e até divulga o produto e/ou serviço adquirido (BOGMANN, 

2000). Ademais, “a probabilidade de um cliente encantado voltar a comprar os nossos produtos 

é seis vezes maior do que no caso de um cliente simplesmente satisfeito” (BRITO e 

LENCASTRE, 2000 p.74). 

Não obstante, como bem pontua o entrevistado, os hóspedes buscam produtos e serviços 

de qualidade que satisfaçam seus desejos e até tornem sua estada próxima ao ambiente familiar. 

Agora para que isso se concretize, é fundamental o bem-estar gerado no convívio e acolhimento 

ofertados pelos hoteleiros, ressalta o gestor. Ademais, para este profissional, estes aspectos se 

tornam um “divisor de águas” entre o sucesso e o fracasso de uma organização hoteleira, 

independentemente do seu nome ou rede. E justamente por isso, necessitam ser planejados e 

monitorados minuciosamente, uma vez que implicam – positiva ou negativamente – sobre o 

grau de satisfação dos hóspedes.  

Em específico a esta temática, os gestores hoteleiros devem estar atentos – desde o 

momento inicial da busca pelo meio de hospedagem, até o check-out – aos seguintes 

indicadores: conforto; localização; bom atendimento dos funcionários; qualidade da internet e 

seu wi-fi; o serviço de limpeza; comodidades (MALHEIROS; GONÇALVES; PETRY, 2018). 

Ademais, existe a necessidade destes mesmos gestores estarem atentos a percepção da 

qualidade de seus serviços e os momentos da verdade que se estabelecem no ciclo indicado pela 

figura abaixo:  
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Figura 4: Ciclo de serviços e momentos da verdade nos meios de hospedagem 

 

 
Fonte: Almeida e Freitas (2012, p. 46, apud. MALHEIROS; GONÇALVES; PETRY, 2018, p. 4) 

 

 

Segundo o Sr. Cassiano Santos, a satisfação gerada proporciona avaliações cada vez 

melhores no mercado de prestação de serviço hoteleiro, quer sejam na hospedagem, quer sejam 

na comercialização de alimentos. Logo, além da propaganda “boca a boca” de hóspedes e 

usuários em geral, quanto melhor for a nota nos sites de busca (TripAdvisor, Expedia, Kayak, 

Booking.com, entre outros), maior visualização terá e consequentemente, ampliará sua 

clientela. Em específico a este quesito, a figura abaixo evidencia os conceitos obtidos pelo Tulip 

Inn de Itaguaí recentemente (14.jul.20).   
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Figura 5: Montagem de Avaliações 
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Figura 5: Montagem de Avaliações (Continuação) 

 

 
 

 
Fonte: TripAdvisor (s/d); Expedia (s/d); Kayak (s/d); Booking.com (s/d). Adaptado pelo autor 
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Outro ponto ilustrado diz respeito aos treinamentos técnicos. Para Santos e Silva (2015, 

p. 427)  

as políticas de treinamento sempre mereceram uma especial atenção nos debates 

acadêmicos que as correlacionavam à indústria hoteleira (...). Para se gerar vantagens 

competitivas, os empregados devem ser vistos enquanto elementos primordiais, já que 

por meio desses é possível obter uma maior rentabilidade   graças   as   suas   

experiências, conhecimentos, habilidades, capacidades, relações   internas/externas, 

atitudes, comportamentos e inferências ao sistema de gestão da qualidade e 

atendimento das necessidades dos turistas  

 

Explicitado isso, o próprio chefe de Cozinha menciona que, em seu setor, tais propostas 

se solidificam em orientações diárias, que observam: a preparação dos pratos; o tempo de 

cozimento e temperatura; o controle de reposição de alimentos na bancada de frios e quentes, 

inibindo assim eventuais desperdícios; o uso adequado dos equipamentos e utensílios do setor, 

durante as rotinas de operação e manuseio; etc. Entretanto, não há no setor, um programa 

específico de treinamento, salvo os treinamentos diários de orientação. 

Por uma perspectiva geral, o entrevistado ressalta que sua equipe atual, ao contrário do 

início das operações no ano de sua implantação, em 2016, tem convívio familiar e possui 

rotatividade muito baixa, salvo quando são promovidos pelo sistema “Prata da Casa”. Estes 

profissionais, após aprovação de “Pós Training”, são alocados em outros setores do hotel. 

Destacou-se também o oferecimento, em suas dependências e sem custos a seus funcionários, 

de um curso de língua inglesa. Este é aberto para todos os funcionários do hotel e tem por 

finalidade promover um aprimoramento na comunicação dos funcionários com hóspedes 

estrangeiros. De acordo com o chefe de Cozinha, este curso é opcional e ministrado e em 

período fora do horário de trabalho.  

 Direta ou indiretamente, tais medidas são responsáveis pela satisfação dos clientes 

internos e externos deste setor. Considerando o interno – colaboradores – estes, visto seu 

convívio familiar diário, têm informalmente sua satisfação medida no dia a dia através dos 

resultados de suas tarefas; assim como por meio de uma pesquisa de clima organizacional. Esta 

é formalmente realizada uma vez por ano, possuindo cinquenta questões que envolvem o 

empreendimento. Ressalta-se que esta pesquisa não é assinada, dando ampla liberdade para que 

os respondentes expressem suas opiniões, apontando possíveis melhorias aos seus setores e ao 

empreendimento como um todo. 

De maneira geral, pode-se dizer que estas ações facilitam a gestão do setor de Alimentos 

e Bebidas (A&B) por oportunizar uma revisão de “preceitos, valores e condutas pautados nas 

acepções da qualidade total (...) junto a sua base operacional, de maneira que os princípios da 

excelência na prestação dos serviços sejam prioridades” (SANTOS; SILVA, 2015, p. 426). 
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Já o cliente externo – hóspedes e eventuais passantes – tem sua satisfação medidas pelos 

canais oficiais do empreendimento, como: site da rede e o site/Blog de viajem “O bom de 

viajar”38, que além de fazer a divulgação do hotel, é também usado como instrumento para 

captar a percepção desses consumidores. Neste contexto, as OTAs Booking.com, Decolar, 

Hotéis.com, Hurb e Trivago também são utilizadas para esta mesma finalidade. Além disso, 

existem formulários de avaliações disponíveis no balcão da recepção do Hotel e os e-mails 

enviados e recebidos do pós-venda. De maneira geral, estas análises são fundamentais para um 

empreendimento que tem hóspedes habituais. Afinal de contas, quando os gestores hoteleiros 

se atentam as suas particularidades – positivas e negativas – criam-se oportunidades para que a 

experiência da hospedagem se torne memorável (SANTOS; SILVA, 2015). 

Logo, ressalta a gestão do setor, o sucesso do setor pode ser medido pela qualidade em 

prol da recepção do hóspede, que se inicia no café da manhã, nas ações da equipe lotada, nos 

produtos de qualidade à degustação; finalizando com um jantar que acompanha estas mesmas 

descrições. Em específico à qualidade da degustação, Allende (2004) enfatiza que o prazer 

relativo ao sabor, que tem a princípio origem na língua, é essencialmente também marcado 

pelos demais sentidos, como a visão, olfato, tato e audição.  

Assim, todos estes aspectos se constituem como atributos do sucesso deste setor, que 

busca caminhar em conjunto com o objetivo geral do hotel, que prima pela a satisfação do 

cliente e sua fidelização. Ressaltando neste último caso, de acordo com o entrevistado, que a 

orientação corporativa do empreendimento tem como meta uma nota mínima de “8,5” na 

mensuração do nível de satisfação de seus clientes. No momento desta entrevista, o Sr. Cassiano 

Santos relatou que a média supracitada estava em “8,7”. Algo que reforça a premissa de que o 

empreendimento está atendendo a meta do seu corporativo e à satisfação de seus clientes. 

Outro aspecto intimamente importante para o sucesso deste setor, segundo o próprio 

gestor, é a adoção das Boas Práticas de Fabricação (BPF) dos alimentos. Afinal de contas, estas 

contribuem significativamente para o sucesso na produção dos pratos, além da qualidade e 

empenho dos colaboradores do setor. Justamente por isso, é uma cobrança diária e eficiente da 

Nutricionista, que controla, acompanha e orienta as Práticas de boa fabricação, desde o início 

das operações de preparação e montagens dos pratos, além da forma correta de estoques no 

setor e a cocção adequada dos alimentos preparados. Para Fontana (2013, p.39-40) 

a adoção das Boas Práticas de Fabricação (BPF) representa uma importante 

ferramenta para o alcance de níveis adequados de qualidade e, mais especificamente, 

de segurança alimentar, contribuindo significativamente para a garantia da qualidade 

global do produto final (...). A Resolução RDC 216, que dispõe sobre o Regulamento 

                                                           
38 Ver: https://www.obomdeviajar.com.br/  
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Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, considera locais que 

oferecem serviços de alimentação o estabelecimento onde o alimento é manipulado, 

preparado, armazenado e ou exposto à venda, podendo ser consumido ou não no local 

(...). Dessa forma, como um dos produtos/serviços oferecidos pelos meios de 

hospedagem é a alimentação, os empreendimentos hoteleiros devem estar atentos às 

boas condições higiênico-sanitárias, procurando obedecer às normas técnicas pré-

estabelecidas por órgãos da vigilância sanitária, os quais citam a higienização 

adequada da edificação, instalações, equipamentos, utensílios, armazenamento, 

temperatura, higiene pessoal dos manipuladores de alimentos, entre outros, pois 

obedecendo todas as normas seguramente estará servindo um alimento inócuo e de 

qualidade. 

 

Neste contexto, o controle se efetiva através do PEPS39 que observam: o prazo de 

validade de cada insumo sólido ou liquido; controle da temperatura ideal dos alimentos após a 

preparação e que foram expostos na bancada à disposição dos comensais, interno ou externos; 

tempo de exposição seguro, com vistas a inibir possíveis contaminações, superaquecimentos, 

esfriamentos ou perda de sabor sensorial (CVS, 1999).  

Além dessas duas práticas, o gestor ressalta que a primeira ação só se efetiva caso haja 

uma perfeita sintonia de objetivos entre o gestor de A&B e a Nutricionista, além do 

desenvolvimento harmônico das operações de produção. Já para a segunda ação, é fundamental 

a atenção dos garçons junto aos alimentos expostos e a reação dos hóspedes. Estes profissionais, 

devido as suas proximidades com os clientes, podem perceber o grau de satisfações destes 

consumidores perante os alimentos produzidos. Através destas duas ações, destaca o 

entrevistado, pode-se tomar medidas de ajuste ou de ampliação de melhorias à satisfação dos 

hóspedes.   

Com relação aos desperdícios40 de alimentos, o entrevistado destaca que todo alimento 

exposto no café da manhã e que não era consumido, deveria ser descartado, conforme 

preceituava à época, o Decreto Lei 986 de 21/10/1969 (BRASIL, 1969). Contudo, atualmente 

“os estabelecimentos dedicados à produção e ao fornecimento de alimentos, incluídos alimentos 

in natura, produtos industrializados e refeições prontas para o consumo, ficam autorizados a 

doar os excedentes não comercializados e ainda próprios para o consumo humano (BRASIL, 

2020, p. 1). Justamente por isso, há uma clara necessidade de gestão de processos, tendo em 

                                                           
39 Sigla para “Primeiro que Entra, Primeiro que sai” Onde o abastecimento e a retirada para uso é feita pela ordem 

cronológica das entradas ou do seu prazo de validade. Assim, o alimento sólido ou líquido, com prazo de validade 

mais próximo de vencer, é retirado para o consumo primeiro. No caso dos alimentos produzidos internamente, são 

retirados para o consumo os mais antigos, permanecendo os mais recentes, até que outros alimentos sejam 

produzidos e assim entrem na fila de retiradas. (STRUTZ, 2017). 
40 Gastos ocorridos durante os processos de produção ou retrabalhos destes na geração de receitas. Sendo estes, 

decorrentes de defeitos de fabricação, sistema de estoques inadequados e/ou desnecessários. Podendo assim, 

serem suprimidos, sem danos da qualidade do produto ou serviço (BERTI, 2006). 
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vista que esta prática possibilitaria uma compreensão sistêmica deste setor, permitindo um 

minucioso conhecimento sobre suas capacidades operacionais.  

Assim, a oferta dos alimentos disponíveis para consumo se dá por meio do número 

diários de hóspedes. Tal ação está aliada à observação do durante o horário final do café da 

manhã, onde se passa a diminuir a quantidade de reposições. Neste último caso, ressalta-se que 

a quantidade e a qualidade dos alimentos sejam preservadas, de forma a prover a satisfação dos 

hóspedes derradeiros ao café da manhã. Desse modo, todo o alimento pré-preparado ou 

preparado ao consumo segue um planejamento de acordo com a demanda diária de hóspedes. 

Além disso, todos os insumos – desde sua aquisição, passando pelo almoxarifado, a solicitação 

para os estoques internos da cozinha e sua preparação final – seguem normatização interna que 

permeiam a quantidade a ser adquirida e usada, a qualidade e seu uso adequado. Tudo isso para 

que a produção seja de qualidade e haja o mínimo de desperdícios possíveis, garantindo não só 

a satisfação dos clientes, como também uma crescente rentabilidade do setor.  

A partir desses discursos, o gestor foi indagado sobre a política de sustentabilidade do 

setor. De acordo com este, existem práticas de controle de desperdícios de energia elétrica, de 

água e de descarte de óleo de frituras. Este último era doado à empresa Reveg Comércio de 

resíduos Ltda. – CNPJ 03.695.480/0001-40 – para tratamento de transformação e 

comercialização. Ademais, é realizada a separação de latinhas de alumínio usadas, que também 

são doadas para alguns funcionários do empreendimento, com vistas a comercialização destes 

junto a empresas de reciclagem. 

 Por fim, considerando a mão de obra do setor, ao contrário do primeiro semestre de 

2016 – época da inauguração do empreendimento, onde alguns funcionários pediam demissão 

ou eram desligados por falta de adaptação às atividades diárias – atualmente não há rotatividade 

neste setor. Salvo, segundo informou o Sr. Cassiano, quando um membro de sua equipe é 

promovido a outro departamento do próprio meio de hospedagem.  

Ressaltando, que havendo vacância no restaurante ou na possibilidade futura de algum 

aproveitamento de membro (s) deste, o setor de Recursos Humanos interno inicia os 

procedimentos de recrutamento para a reposição. Ressaltando neste caso, o uso de indicações 

internas, busca de talentos em sites de emprego ou semelhantes, além de universitários em 

finalização de curso ou recém-formados. Tudo isto com efetiva participação do gestor de 

Alimentos e Bebidas (A&B), Sr. Cassiano, nas entrevistas técnicas e na prerrogativa de escolha 

final de candidatos a comprem seu quadro de colaboradores. 

Aliado aos parâmetros acima citado, o gestor defende que para inibir a rotatividade no 

setor de Alimentos e Bebidas (A&B) é necessário uma boa captação de mão de obra e um 
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recrutamento com lisura e fidelidade aos princípios organizacionais do empreendimento. Outro 

aspecto oportuno de se detectar é o espírito de servir dos funcionários lotados e um ambiente 

que necessita ser acolhedor: entre os funcionários e sua chefia; para a clientela, oferecendo-lhe 

um convívio hospitaleiro durante todas as etapas de comercialização do restaurante.  

Assim sendo, a rotatividade também é inibida com amor ao exercício laboral diário. 

Algo imprescindível aos colaboradores e que o Sr. Cassiano, faz questão de deixar claro na sua 

fala ao final da entrevista. Declarando que ama o que faz e que não se vê exercendo outra 

função, que não seja na área de Alimentos e Bebidas (A&B), independente de função ou cargo; 

reservados claro, à altura de sua expertise e currículo profissional até então. 

Em vista dessas narrativas, bem como durante o período lotado no empreendimento 

hoteleiro, pôde-se observar que esta pauta pela excelência na sua gestão da qualidade no setor 

de A&B. Contudo, apesar disso, cerca de três falhas e/ou inconsistências operacionais puderam 

ser detectadas, sendo estas abordadas a seguir.  

Assim sendo, a primeira falha diz respeito a quantidade de garçons ao atendimento dos 

hóspedes no restaurante. De acordo com o SEBRAE (2014) a recomendação é que os serviços 

para o atendimento do café da manhã observem a seguinte distribuição: um garçom para cada 

vinte e cinco clientes. Na época em que o estágio foi realizado, o setor contava com três 

colaboradores para esta função. Dessa forma, havia a possibilidade de se atender 75 hóspedes. 

Todavia, para o referido serviço, 140 hóspedes eram atendidos, em média, por dia. Isso significa 

um aumento de 86,67%. Com este quantitativo – 140 hóspedes – haveria a necessidade deste 

setor possuir, pelo menos, cinco garçons41.  

Logo, a quantidade baixa de garçons ocasionava embaraços no restaurante, visto que os 

hóspedes eram prejudicados pela maior demora no atendimento de seus pedidos avulsos, como 

por exemplo, omeletes, ovos fritos e sucos de limão. Além disso, isso também culminava na 

menor celeridade dos garçons à retirada dos utensílios sujos das mesas. O que 

consequentemente atrasava suas limpezas, higienizações e a recomposição do Mise en place da 

mesa. Neste quesito, deve-se considerar o horário “de pico” dos serviços do restaurante. 

Comumente este ocorria entre 07h:00min e às 09h:00min. E justamente nestes horários, tais 

embaraços se acentuavam, prejudicando a qualidade dos serviços ofertados pelo setor. Talvez 

tenham até inibido o retorno de hóspedes mais exigentes.  

Nesse sentido, a estratégia de melhoria destes cenários perpassa por uma eficiente 

distribuição dos funcionários lotados neste setor. Assim, torna-se necessário novas 

                                                           
41 Há de se considerar, que no empreendimento não havia cobertura/substituição na concessão de férias do 

garçom. E que se este for do período vespertino, um garçom do período matutino era remanejado para cobrir.  
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contratações, ainda que tournants42 ou estagiários, para que seja possível lograr eficácia no 

atendimento do café da manhã. No caso há a necessidade de se obter pelo menos dois 

estagiários, além de se efetivar o cargo de tournant, para que não haja lacunas durante as folgas 

dos colaboradores deste setor e os períodos de maior utilização dos serviços do restaurante. Em 

específico aos estagiários, ressalta-se que, de acordo com a Lei 11.788 de 25 de setembro de 

2008, o setor poderia contratar até cinco (05) estagiários43, devendo o então Chefe de Cozinha, 

responsável pela supervisão dos estagiários, orienta-los adequadamente.  

No entanto, deve-se também considerar a eficiência dos que já são lotados e o devido 

treinamento daqueles que por ventura forem adicionados, considerando: a relevância do 

sucessivo aperfeiçoamento da mão de obra hoteleira, através de intervenções e procedimentos 

que beneficiem a habilitação, o treinamento e a atualização de conhecimentos, de modo que 

contribuam ao labor de excelência na prestação dos serviços e valorizem a imagem e as práticas 

no ambiente de hotelaria (OLIVEIRA e SPENA, 2012).  

Contudo, de fato, esta prerrogativa não está sempre presente nos serviços deste setor. 

Como base, apresenta-se a opinião de um hóspede, que foi coletada no TripAdvisor, bem como 

a respectiva resposta institucional. Entre as escalas “ruim” e “horrível”, os seguintes 

comentários sobre os serviços deste setor foram pontuados: “a comida é horrível, tem pouca 

opção e o chef consegue estragar até filet mignon”; “café da manhã pouca variedade e poucas 

mesa no horário de pico”; “comida com gosto de passada”; “café da manhã normal, mas a área 

é muito pequena o que impacta a dinâmica do local” (TRIPADVISOR, s/d).  

Considerando que as indagações dos hóspedes acima permeiam por ajustes de gestão 

operacional, de estrutura física do espaço, de quantidade e qualidade de produtos e serviços 

oferecidos, fica expresso a necessidade de revisão do planejamento de ações e de sua estrutura, 

observando que 

a qualidade dos bens e dos serviços depende, quase por inteiro, da atuação das pessoas, 

seja individualmente, seja em grupo. Produtos e serviços com qualidade superior só 

podem provir de funcionários com alto nível de qualificação, inseridos num excelente 

processo. De pouco adianta, pois, ter pessoas bem-educadas e qualificadas 

trabalhando num processo cheio de falhas e erros (CASTELLI, 2005). 

 

A segunda falha observada no período de estágio vincula-se ao cartão de identificação 

do hóspede. Este tem a finalidade de identificar o hóspede cadastrado e disponibilizar seu 

respectivo acesso às dependências do hotel, inclusive, para o acesso no restaurante. No 

                                                           
42 Um profissional que substitui o outro, independente do turno, em suas folgas e férias (SILVA FILHO, 1996). 
43 Inciso III do art. 9; inciso II do art. 10; inciso III e IV do art. 17. Considerando neste último caso, que o setor 

possuía 18 colaboradores e a instituição, 55 colaboradores como um todo. (BRASIL, 2008). 
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momento de sua entrada, o mesmo deve ser apresentado ao garçom. No entanto, em muitas 

oportunidades, tal cartão não era apresentado aos garçons no café da manhã. O que gerava uma 

dificuldade de cobrança entre os hóspedes e os passantes. Embora de fluxo baixo, esta segunda 

demanda também utiliza tais serviço pela manhã, sendo-lhes imputado uma cobrança à parte.  

Neste contexto, deve-se considerar os hóspedes habitues. Sem esta apresentação, os 

mesmos poderiam adentrar e se alimentar, antes do check-in. De certo, isto pode ocasionar 

prejuízos financeiros pela falta de faturamento ou pela cobrança direta. Ressalta-se aqui a 

extensão da indicação da primeira falha, em conexão com a segunda:  restaurante cheio e o 

consequente prejuízo na celeridade das atividades dos garçons, inibindo o questionamento 

relativo à hospedagem, a fatura e/ou cobranças a parte. 

A estratégia de solução perpassa por duas possibilidades, ou até mesmo por uma 

combinação dentre estas: atendida a primeira sugestão de contratação de mais garçons, 

tournants e/ou estagiários, parte desta nova mão-de-obra poderia ser concentrada junto ao 

acesso do restaurante, através da figura hostess, que “é a pessoa responsável pelas reservas do 

restaurante e é também a primeira cara que o cliente vê quando chega, daí a importância que 

este colaborador ou colaboradora tem para a imagem da organização” (AZEVEDO, 2018, p. 

39). Desse modo, uma de suas funções seria a identificação dos hóspedes cadastrados, assim 

como os passantes, além de ser o cartão de visitas do restaurante, através de ações que primem 

pela excelência do atendimento. 

A terceira falha concentra-se na equipe de cozinha e restaurante. Esta trabalha em torno 

de seis horas contínuas em pé44, sem pausas pontuais para descanso. Há dias de menor fluxo, 

que proporcionam, extraoficialmente, um descanso para estes colaboradores. Contudo, de 

maneira geral, o fluxo de trabalho é contínuo. Além do atendimento ao hóspede, existem as 

atividades operacionais que envolvem a preparação estrutural intrínseca do setor, como por 

exemplo:  

 A movimentação adequada de insumos, desde o almoxarifado até o acondicionamento 

destes nas prateleiras de material de uso diários, frízeres e câmeras frigorificas e etc.;  

 A higienização de equipamentos e utensílios; 

 O pré-preparo dos “pratos” quentes e frios, com base no número de clientes internos e 

externos.  

 

                                                           
44 Pelo menos, tendo em vista que este era o período diário de duração do estágio aqui relatado. 
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Logo, a possibilidade de descanso não é garantida, uma vez que depende do número de 

hóspedes e do fluxo de trabalho. De certa forma, esta dinâmica de trabalho poderia contribuir a 

uma maior fadiga e possíveis afastamentos de funcionários, além de contrariar a NR1745, que 

preceitua que em todo trabalho executado em pé, deverá o empregador disponibilizar assentos 

e pausas no período laboral para todos os trabalhadores (BRASIL, 1978).  

Apesar de a relação entre com a equipe operacional de cozinha e restaurante ser amistosa 

e sem “pressões”, conforme observado durante este estágio, bem como declarado 

formalmente46 pelo gestor, há de se considerar pelo menos dois pontos neste contexto. O 

primeiro se entrelaça com a fadiga. Pelo quantitativo de horas em pé – e que se estabelece como 

uma rotina do setor – esta prática pode gerar afastamentos por má circulação de sangue e/ou 

varizes nas pernas, pela sobrecarga do quadril e joelho (BRASIL, 2001).  

A premissa das intervenções nas organizações no que se refere a proteção à saúde do 

trabalhador, além do setor específico dos profissionais de saúde e responsáveis pelas 

instituições, estão também a cargo dos responsáveis pelo gerenciamento dos recursos humanos 

destas. Cabendo a estes, o desafio de reduzir o estresse, entre outras decorrências, causadas por 

influência e/ou em decorrência do trabalho. Proporcionando entre outras coisas, pausas em 

ambientes adequados; diminuir o ritmo acelerado de pressões à produção; estabelecer rodízios 

das atividades laborais de repetição contínua. Como a probabilidade de gerar candidíase 

relacionada ao trabalho, no caso do Steward pelo longo período de imersão em lavagem de 

louças e utensílios. Além do que, os Cozinheiros, pelo longo período de exposição ao calor 

excessivo, poderão adquirir infertilidade masculina (BRASIL, 2001, p. 86 e 499). 

O segundo ponto se vincula ao clima deste setor. Ainda que haja amistosidade entre as 

partes envolvidas, há um flagrante de descumprimento legislativo. O que poderá gerar futuros 

passivos trabalhista. Ou seja, o funcionário, que “hoje” se submete ao exercício das atividades 

contínuas, poderá no futuro, cobrar judicialmente por isso.  

Assim sendo, a proposta é de regularização imediata, com padronização de horários de 

pausas para descanso. Vale ressaltar que a NR 17, como já abordado anteriormente, menciona 

a necessidade da pausa, mas não estabelece um tempo específico desta; assim como o parágrafo 

único do artigo 199 da CLT, que ratifica: “Quando o trabalho deva ser executado de pé, os 

empregados terão à sua disposição assentos para serem utilizados nas pausas que o serviço 

permitir” (BRASIL, 1943).  Assim sendo, cabe ao gestor estabelecer intervalos de descanso e 

                                                           
45 NR 17.3.5. Norma Regulamentadora – NR 17. Que trata sobre Ergonomia e fadiga no trabalho. 
46 Através de entrevista concedida, relativa às atividades gerais do setor de Alimentos e Bebidas - A&B. 
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desenvolver junto aos trabalhadores, grupos de trabalho com uma atmosfera psicológica de 

interação amigável e harmônica entre estes (CHIAVENATO, 1999).  

Por conseguinte, as pausas deveriam serem concedidas de forma efetiva no dia a dia 

laboral, além de lançadas nas respectivas folhas de ponto, sem prejuízo da carga horária diária 

e mensal e com coleta de assinatura no fechamento da folha ao final de cada período mensal. 

De certa forma, esta última estratégia dará maior conforto, bem-estar e saúde aos profissionais 

deste departamento, além da devida proteção ao empreendimento, seja pelo cumprimento da 

legislação, seja por inibir o passível trabalhista e a consequente perda financeira.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De certa forma, através do estágio no Tulip Inn Hotel Itaguaí, uma série de 

conhecimentos foram oportunizados a respeito do desenvolvimento das atividades gerais de seu 

restaurante e cozinha. Dentre estes, destacaram-se: composição de mesa e Mise en Place; a 

respectiva coleta de pratos e utensílios, além de sua higienização; controle de alimentos da 

bancada, observando suas temperaturas ideais, quantidades e qualidades técnica; noções da 

gestão de aquisição de insumos, seus usos adequados, com vistas a qualidade e rentabilidade ao 

empreendimento; o aprendizado acerca dos POPs e do atendimento acolhedor e humanizado 

dos hóspedes e passantes.  

Dito isso, tendo em vista que o objetivo deste trabalho procurou, em um primeiro 

momento, “comparar a veracidade dos conhecimentos teóricos com a realidade prática do 

hotel”, acredita-se que tal prerrogativa fora plenamente atendida, especialmente sobre o bojo 

conceitual das disciplinas que compõem a área de alimentos e bebidas47 do curso de bacharelado 

em Hotelaria.  

Outra premissa relevante, e que foi fortificada neste processo de estágio, diz respeito 

aos procedimentos de manipulação da produção dos pratos e dos serviços ofertados aos 

hóspedes. Estes processos pautam por uma higienização impecável pelo fato de prevenir 

possíveis contaminações biológicas, químicas e físicas. Por conseguinte, outro aprendizado 

conquistado diz respeito ao processo de descarte dos alimentos expostos e não consumidos. De 

acordo com a Lei 14.016 de 23/06/2020, observando-se as medidas sanitárias legais, os 

empreendimentos hoteleiros têm a oportunidade de combater estes desperdícios através da 

doação dos excedentes dos alimentos produzidos. Esta iniciativa permite destinar alimentos 

seguros de forma digna, favorecendo pessoas em condição de vulnerabilidade social.  

Além disso, perante esta lei, respeitando-se as medidas sanitárias legais, a 

responsabilidade do doador cessa a partir do momento em que o alimento for entregue. Apesar 

disso, o doador continua tendo o dever de produção de alimentos seguros e saldáveis, não só 

com vistas a seus clientes internos e externos, como também a toda destinação de seu produto. 

Cabe ressaltar aqui, que tal medida importa para as ações de sustentabilidade deste setor. 

Justamente por isso, os gestores hoteleiros devem primar pela boa gestão, com vistas a 

economicidade, qualidade excelência. 

                                                           
47 IH391 Segurança alimentar e nutricional; IH803 Fundamentos da cozinha hoteleira; IH806 Controle de 

estoques de Alimentos e Bebidas; IH808 Restaurantes e banquetes; IH811 Bebidas sala e bar; e IH814 Cardápios 

regionais. 
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As lacunas e/ou divergências entre a teoria acadêmica e a pratica diária, como os 

embaraços operacionais por poucos funcionários no restaurante e os problemas de identificação 

do hóspede para fins da respectiva cobrança do consumo são perfeitamente normais e de 

pequeno impacto às operações do restaurante a época. Neste sentido, embora tenham ocorrido 

as falhas e sendo estas de fácil solução, não se pode subestimá-las e não corrigi-las, visto que a 

oferta de produtos e serviços caminham juntas com a satisfação e o encantamento dos clientes, 

que estão cada vez mais exigentes.  

Logo, ainda que ocorram divergências, quer por barreiras no desenvolvimento das 

atividades e seus negócios ou por impedimentos pontuais, estes, devem ser solucionados com 

brevidade e atenção. De certa maneira, essas discussões se debruçam diretamente sobre o 

problema de pesquisa deste estudo: quais seriam as barreiras para desenvolver, de forma 

robusta, o setor de A&B, com vistas a sua ampliação, cumprimento melhor a legislação e 

proporcionando maior satisfação aos colaboradores do setor?  

Por conseguinte, ressalta-se que no período de estágio era perceptível o engajamento da 

gestão de Alimentos e Bebidas (A&B) em prol da solução de ajustes de não conformidades que 

se apresentavam no desenvolvimento dos trabalhos. Para tal, muitas vezes o gestor de A&B 

contava com a colaboração de outros setores, quer de chefias ou de colaboradores gerais, 

demonstrando um engajamento impar em prol de um objetivo comum: a satisfação do cliente 

num ambiente saudável, seguro e de relações muito próximas ao convívio familiar.  

 No período de estágio e imerso no ambiente do empreendimento hoteleiro, o signatário 

buscou tirar proveito de captação de informes junto aos colaboradores. No entanto, embora a 

captação tenha tido o seu valor e aproveitamento, foi também uma das limitações encontradas 

a captação de cunho mais profundos de informações, haja visto que a entrevista se deu com o 

gerente geral e o gestor de A&B do empreendimento. Portanto, pode-se dizer que ficou uma 

certa lacuna de informações, talvez mais detalhadas e que partissem das experiências e 

vivências dos colaborados lotados no setor de A&B.  

Neste sentido, destaca-se que um dos impeditivos a esta etapa foi o atual momento de 

pandemia (COVID-19), que se iniciou em março de 2020. Sem dúvida, este foi um dos fatores 

que prejudicou a participação dos demais colaboradores, haja vista que o empreendimento em 

questão suspendeu suas atividades no momento em que esta pesquisa se finalizava. Assim, no 

que tange os desmembramentos futuros desta pesquisa, outros estagiários poderiam, em outras 

possibilidades de investigação, lograrem melhor êxito neste aspecto, uma vez que a “voz” 

destes funcionários é demasiadamente importante para um minucioso entendimento da 

problemática proposta. 
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Corroborando as informações imediatamente acima, ressalta-se que as academias de 

formação hoteleira, embora o período pandêmico e isolamento social, nunca antes vividos por 

essa geração, vai passar e, assim sendo, outros alunos estarão em formação e poderão tirar 

melhor proveito em suas pesquisas neste hotel, referência de parceria e captação de estagiários. 

 Por fim, ressalto a importância do período de exercício laboral no estágio, visto ter 

alcançado os objetivos propostos, além do convívio junto aos profissionais do hotel, quer pelo 

aprendizado, quer por ter agregado valores e consequentemente a expectativa de inserção ao 

mercado de trabalho hoteleiro.  
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APÊNDICE I – ROTEIRO PARA ENTREVISTA  

 

CENÁRIO: 

Há aqui o objetivo de verificar a aplicação de conhecimentos teóricos na rotina de operações 

do Setor de Alimentos e Bebidas de um hotel, comparando a veracidade de parte desses 

conhecimentos com a realidade prática de um restaurante inserido em um hotel. 

 

FATO-CHAVE: 

Identificar a presença de possíveis barreiras que impossibilitam o melhor desenvolvimento do 

setor de Alimentos e Bebidas (A&B), além de se contemplar as variáveis necessárias para 

prover uma maior satisfação dos clientes deste setor 

  

PROPOSTA PARA O ROTEIRO: 

1. A prerrogativa da qualidade em A&B contempla os pilares sensorial, sanitária, 

nutricional e do atendimento. Nesse sentido: 

1.1. De que forma o aspecto sensorial é controlado? 

1.2. E o sanitário? 

1.3. E a qualidade do atendimento aos hóspedes? 

 

2. Como está qualidade se aplica, considerando: 

2.1.  Equipamentos e infraestrutura do setor? 

2.2. A produção das refeições e as Boas Práticas de Fabricação (BPF)? 

2.3. As ações desenvolvidas pelos colaboradores do setor?  

Nesta pergunta, seria oportuno que houvesse uma reflexão sobre os 

colaboradores que lidam diretamente com os hóspedes e os que se 

encontram no backstage desta operação. O trecho sublinhado não será 

lido para o entrevistado. No entanto, ao longo da resposta, cabe ao 

entrevistador incitar sua captação.   

 

3. O que a gestão da qualidade no setor de A&B propicia a sua organização?   

 

4. Algumas barreiras – atitudinais, comportamentais, arquitetônicas, geográficas, 

organizacionais, etc. – podem se mostrar como impeditivos para as operações do setor 
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de A&B. Nesse sentido, há em seu setor algum tipo de barreira que atrapalha a qualidade 

de suas operações. 

4.1.  Se a resposta for “positiva”, peça ao respondente que as exemplifique. 

4.2. Quais seriam as possíveis indicações necessárias para a resolução dessas 

barreiras? 

 

5. Como um “atendimento diferenciado” pode ser construído? 

O respondente deve expor quais seriam os processos desta prática, 

evidenciando, por exemplo, procedimentos (métodos), recursos 

(financeiros, humanos, tecnológicos, etc.) e regulamentos 

(comportamentos, competências e responsabilidades). O trecho 

sublinhado não será lido para o entrevistado. No entanto, ao longo da 

resposta, cabe ao entrevistador incitar sua captação. 

 

6. O que o “atendimento diferenciado” pode gerar ao cliente e a empresa hoteleira?  

A fala do respondente deverá evidenciar a existência de um “Manual de 

A&B”, onde claramente são especificados todos os procedimentos do 

setor. O trecho sublinhado não será lido para o entrevistado. No 

entanto, ao longo da resposta, cabe ao entrevistador incitar sua 

captação. 

 

7. Existem treinamentos motivacionais, operacionais ou semelhantes, no setor de 

Alimentos e Bebidas?  

7.1. Se a resposta for “sim”: 

7.1.1 Quem aplica o treinamento?  

Essas propostas são puramente internas? Ou capacitações por membros 

externos podem ser conduzidas? O trecho sublinhado não será lido 

para o entrevistado. No entanto, ao longo da resposta, cabe ao 

entrevistador incitar sua captação. 

 

7.1.2. Qual é a periodicidade deste treinamento? 

O aluno deverá estar atento à periodicidade determinada pela RDC nº 

216, de 15 de setembro de 2004. O trecho sublinhado não será lido 

para o entrevistado. No entanto, ao longo da resposta, cabe ao 

entrevistador incitar sua captação. 

 

7.1.3. Como tais treinamentos são planejados e operacionalizados?  
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8. Há incentivo para que qualificações externas – através de participação em palestras, 

congressos, cursos de atualização, etc. – destinadas ao aprimoramento das ações do setor 

de A&B ocorram?  

8.1. Se a resposta for positiva; 

8.1.1. Quais foram os casos mais recentes? 

8.1.2. O que os casos citados proporcionaram aos colaboradores e ao setor de A&B?  

 

8.2. Se a resposta for negativa:  

8.2.1. Peça que o respondente justifique sua resposta. 

8.2.2. Indague quais cursos de qualificação o mesmo indicaria. 

 

9. A seguir, um conjunto de valores – entre “muito ruim’ e “muito bom” – deverá ser 

apresentado, em formato de card, ao entrevistado:  

1 = Não sei responder / Sem 

capacidade para responder 

2 = Péssimo 

3 = Ruim 

4 = Regular 

5 = Indiferente 

6 = Bom 

7 = Muito Bom 

8 = Excelente

 

A partir destas escalas, que conceito o senhor aplicaria para:  

 Indicadores 1 2 3 4 5 6 7 8 

A 

Qualidade sensorial          

Qualidade sanitária         

Qualidade do atendimento ao hóspede         

B Envolvimento dos colaboradores         

C Envolvimento entre as chefias          

D Eficiência das políticas de treinamento         

E Eficácia dos resultados das políticas de treinamento         

Caso as respostas transitem entre 1 a 4, solicite que o respondente justifique sua 

resposta. 

Caso as respostas transitem entre 5 e 7, peça que o mesmo descreva o que pode ser 

melhorado.  

  



71 
 

 

10.  De que forma o setor de A&B mede o grau de satisfação de seus clientes? Se a resposta 

for positiva, solicite que o respondente mencione o status atual deste setor perante o 

grau de satisfação de seus clientes.  

 

11. O atual status alcançado perante o grau de satisfação de seus clientes está de acordo com 

a política organizacional do empreendimento? 

11.1. Caso a resposta seja negativa: 

11.1.1. Se na pergunta anterior, não estava: Qual procedimento está sendo adotado para 

alcançar esta meta organizacional?  

 

12. Quais são os canais para que os clientes possam manifestar elogios e reclamações? 

12.1. Como como os colaboradores reagem a estas reclamações? 

12.2. Como os gestores reagem as estas reclamações?  

 

13. Como o sucesso do setor de Alimentos e Bebidas pode ser alcançado em uma 

organização hoteleira?  

O aluno deverá estar atento aos procedimentos operacionais padrão do 

estabelecimento. Existem fichas técnicas para todos os pratos, por 

exemplo? O trecho sublinhado não será lido para o entrevistado. No 

entanto, ao longo da resposta, cabe ao entrevistador incitar sua 

captação. 

 

14. O empreendimento segue as orientações de Boas Práticas de Fabricação (BPF) de 

alimentos?  

14.1. Caso a resposta seja positiva:  

14.1.1. Como estas boas práticas são executadas durante o recebimento, almoxarifado e 

preparo destes insumos? 

14.2.Este abrange todas as áreas do setor de A&B deste hotel? De que forma estas 

orientações são seguidas?  

Seria oportuno que, durante a fala do entrevistado, este indicasse como 

estas orientações são seguidas por cada subsetor de A&B no hotel 

(como por exemplo, a cozinha quente / fria / garde manger / padaria / 

confeitaria, etc.). O trecho sublinhado não será lido para o 

entrevistado. No entanto, ao longo da resposta, cabe ao entrevistador 

incitar sua captação. 

  

15. Qual é o retorno principal da BPF para o departamento de A&B? 



72 
 

 

15.1. E para o hotel? 

 

16. Durante o período laboral dos colaboradores do setor, além dos horários das refeições, 

há alguma pausa para descanso? 

16.1. Se a resposta for afirmativa, como esse procedimento de descanso se efetua?  

 

17. De modo geral, há alguma ação para inibir desperdícios de alimentos? 

 

18. Como o setor procede em relação a sobra de alimentos expostos e disponíveis na 

bancada de “frios” e “quentes” aos hospedes, como o café da manhã e as refeições para 

os clientes internos e externos? 

18.1. Como o setor procede em relação aos alimentos pré-preparados e que não 

foram destinados à bancada de “frios” e “quentes”?  

 

19. Em relação à sustentabilidade ambiental. Quais são as principais medidas praticadas 

pelo setor? 

Durante a fala do entrevistado, deve-se tentar captar questões ligadas à 

energia elétrica, água, lixo orgânico e não orgânico, por exemplo. O 

trecho sublinhado não será lido para o entrevistado. No entanto, ao 

longo da resposta, cabe ao entrevistador incitar sua captação. 

 

20. Basicamente, como é o processo de admissão dos colaboradores para o setor de A&B? 

O respondente será indagado a expor sobre os exames de saúde 

específicos à área e os requisitos básicos ao exercício em A&B, 

independente do cargo. Além disso, se a gestão participa deste processo 

e se algum tipo de teste prático é aplicado. O trecho sublinhado não 

será lido para o entrevistado. No entanto, ao longo da resposta, cabe 

ao entrevistador incitar sua captação. 

 

21. Com relação à rotatividade no setor de A&B: 

21.1. A mesma é baixa, média ou alta? 

Com relação a esta resposta, indague o entrevistado sobre os 

condicionantes que ocasionam este status. O trecho sublinhado não 

será lido para o entrevistado. No entanto, ao longo da resposta, cabe 

ao entrevistador incitar sua captação. 

 

21.2. O que leva os colaboradores permanecerem neste setor? 
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ANEXO I – TERMOS DE AUTORIZAÇÃO 

Termo de Autorização Vitor Martinez Nery – Gerente geral  
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Termo de Autorização Cassiano Francisco Santos – Gestor de A&B 

 


