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RESUMO

SILVA, Bruna Cristina da. Hotel Hilton Barra: atribuições de um estagiário no setor
de banquetes e eventos e proposta de um programa de treinamento. Relatório de
estágio/TCC. Curso de Hotelaria, UFRRJ. P. 48.

O  presente  relatório  teve  como  objetivo  compreender  as  atividades  realizadas
durante  a prática  do Estágio  Curricular  Supervisionado do curso  de hotelaria  da
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, realizado no setor de Alimentos e
Bebidas, departamento de Banquetes e Eventos no hotel Hilton Barra, no período de
4 de abril a 17 de outubro de 2016. Antes de iniciar o estágio no setor específico, foi
feita pela equipe de treinamento uma apresentação da rede, da estrutura física e
organizacional do hotel com a intenção do estagiário ter uma visão da rede e do
ambiente  do  estágio.  A metodologia  utilizada  foi  a  de  observação  participante,
através  do  acompanhamento  das  atividades  realizadas  específicas  do  setor  de
Banquetes e eventos. Observou-se a importância de uma gestão de qualidade, da
organização,  do  trabalho  em  equipe,  e  de  uma  comunicação  eficaz,  a  fim  de
proporcionar  experiências  memoráveis  aos  hóspedes  e  consequentemente,
aumentar a receita do hotel e se manter como a segunda maior receita de acordo
com autores da área de Alimentos e Bebidas. A oportunidade de escolher e estagiar
no setor do meu interesse me motivou a praticar a hospitalidade tanto falada e lida
durante  o  curso,  proporcionando  ao  hóspede  a  empatia  fundamental  para  um
feedback.  Através da observação surgiu a oportunidade da proposta do problema
detectado  e  apresentado,  para  melhoria  da  qualidade dos  serviços  prestados,  o
Programa de treinamento para estagiários.

Palavras-chave: Estágio. Hotel. Alimentos e Bebidas. Banquetes e Eventos.



ABSTRACT

SILVA,  Bruna  Cristina  da.  Hilton  Barra  Hotel:  assignments  of  a  trainee  in  the
banquet and events sector and proposal for a training program. Internship report /
TCC. Hospitality Course, UFRRJ. P. 48.

This  report  aims  to  understand  the  activities  carried  out  during  the  Supervised
Internship of the Hotel Course of the Federal Rural University of Rio de Janeiro, held
in the Food and Beverage sector,  Banquets and Events department at  the Hilton
Barra Hotel, in the period April 4 to October 17, 2016. Prior to starting the industry-
specific  internship,  the  training  team  presented  the  hotel  network,  physical  and
organizational structure with the trainee's intent to gain insight into the network and
internship environment. The methodology used was participant observation, through
the monitoring of the specific activities performed in the Banquet and events sector.
The  importance  of  quality  management,  organization,  teamwork,  and  effective
communication was noted in order to provide guests with memorable experiences
and, consequently, to increase hotel revenue and remain the second largest revenue
from according to authors from the Food & Beverage area. The opportunity to choose
and intern in the sector of my interest motivated me to practice both spoken and read
hospitality during the course, providing the guest with the fundamental empathy for
feedback.  Through  observation  came  the  opportunity  to  propose  the  problem
detected and presented,  to  improve the quality  of  services provided,  the  Trainee
Training Program.

Keywords: Stage. Hotel. Food and Beverage. Events and banquets.
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INTRODUÇÃO

O presente relatório refere-se ao estágio supervisionado da discente Bruna

Cristina da Silva - matrícula: 201148502-7, realizado na empresa Carvalho Hosken

Hotelaria  –  de nome fantasia  Hotel  Hilton Barra,  localizado na Avenida Abelardo

Bueno, bairro Barra da Tijuca, no departamento de Alimentos e Bebidas, no setor de

Banquetes e Eventos, no período de 04/04/2016 a 17/10/2016, de segunda a sexta

feira no período de 08h00 às 14h00, totalizando 720h de atividades, sendo utilizado

300 horas para comprovar o estágio de acordo com o parágrafo 1º do artigo 22 da

Minuta do Regulamento de Estágio Curricular Supervisionado do curso de hotelaria

da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ.

Segundo  Castelli  (1998),  todo  hotel,  como  empresa,  deve  satisfazer  aos

desejos  e  as  necessidades  das  pessoas,  sejam  estas,  hóspedes,  funcionários,

proprietários ou acionistas, além das pessoas da comunidade na qual a empresa

está inserida. Dessa forma, o hotel pode se constituir em orgulho para as pessoas

da comunidade pelo fato de ser um componente importante do progresso e do bem-

estar das pessoas que vivem nos seus arredores.

Conforme  citado  anteriormente,  a  área  escolhida  para  o  estágio  foi  o

departamento de Alimentos e Bebidas – A&B, no setor de Banquetes e Eventos. No

momento da inscrição para o estágio na empresa concedente, os candidatos podiam

escolher duas áreas de interesse, foi então que eu escolhi como primeira opção a

área de Alimentos e Bebidas e a de Governança como segunda. A partir daí, durante

o processo seletivo, houve várias etapas para a seleção, para demonstrarmos nossa

personalidade, nossas qualidades e aptidões. Ao chegar a fase final, depois de uma

entrevista com o gerente de Alimentos e Bebidas (Sr.  Maricélio Campos), com o

gerente de Banquetes (Sr.  Christopher  Amorim) e dois supervisores de A&B (Sr.

André Okubo e Sr. Max Balbino), fui selecionada para atuar na área de Alimentos e

Bebidas, no setor de Banquetes e Eventos.

As atividades realizadas ocorriam durante seis horas diárias, totalizando 30

horas semanais de acordo com o artigo 26 da Deliberação Nº 021, de 19 de abril de

2011 que trata em seu anexo das normas gerais do estágio curricular supervisionado

obrigatório nos cursos de graduação da UFRRJ. Durante o estágio passei por todos

os  setores  do  departamento,  porém  a  maior  parte  do  estágio  se  ateve  à  área

administrativa do setor de Banquetes.
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O  objetivo  geral  do  estágio  realizado  foi  adquirir  conhecimento  prático

relacionando com o conhecimento teórico obtido em sala de aula na Universidade.

Além do objetivo citado, os específicos se resumiram a vivenciar particularidades

que  podem  ocorrer  no  dia  a  dia  nos  setores  de  A&B,  desenvolver  habilidades

profissionais  e  absorver  conhecimentos  técnicos  e  práticos  de  profissionais

qualificados que possuem sólida experiência no mercado hoteleiro.
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2 CARACTERIZAÇÃO DA CONCEDENTE DE ESTÁGIO

2.1 Dados gerais da empresa

2.1.1. Nome da empresa e CNPJ

A empresa concedente do estágio foi o Hotel Hilton Barra, nome fantasia, de

propriedade da Carvalho Hosken Hotelaria  Ltda (razão social da empresa), inscrita

no CNPJ nº 13.101.510/002. A figura 1 mostra a fachada frontal da empresa.

Figura 1. Fachada do Hotel Hilton Barra

Fonte: Site Booking.

2.1.2 Endereço completo da empresa

O Hotel Hilton Barra está localizado na Avenida Embaixador Abelardo Bueno,

1430,  CEP  22275-040,  Barra  da  Tijuca  –  Rio  de  Janeiro/RJ,  uma  região  cujo

potencial  de  desenvolvimento  vem sendo  amplamente  explorado  e  é  conhecida

como o “novo Centro  Metropolitano”  da  cidade do Rio  de Janeiro.  O hotel  está

situado a 2 km do Parque Olímpico da Barra, a 5 km do Centro de Convenções Rio

Centro,  a  11  km do  Parque  Nacional  da  Floresta  da  Tijuca  e  a  300  metros  do
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Shopping  Metropolitano  Barra.  O  Aeroporto  Internacional  Galeão  e  o  Aeroporto

Santos Dumont ficam a 30 km da empresa.

2.1.3 Telefone/Fax

O telefone do Hotel  Hilton Barra para atendimento é o número (21) 3348-

1000, esse número serve para atendimento a qualquer área do hotel, pois todas as

ligações são atendidas pelo setor chamado Help Desk, lá as ligações são recebidas

e encaminhadas para o setor solicitado pelo cliente.

2.1.4. Site do hotel

Para ter acesso às informações relacionadas a todos os serviços do hotel

Hilton Barra, os hóspedes podem acessar os seguintes sites:

Hilton Barra Rio de Janeiro. Disponível em: https://hiltonbarra.com.br/

Hilton Hotel & Resorts. Disponível em: https://www.hilton.com/en/hilton/

2.1.5 Classificação  e  ou  filiação  da  empresa  junto  ao  Ministério  do  Turismo

(CADASTUR)

O  Hotel  Hilton Barra  se  encontra  cadastrado  ao  Ministério  do  Turismo

(CADASTUR)  com  o  seguinte  número:  13.101.510/0002-88,  com  validade  da

atividade de 07/03/2019 a 07/03/2021.

2.1.6 Histórico da empresa e contexto nacional e internacional do hotel Hilton Barra

O hotel Hilton Barra é o primeiro empreendimento da bandeira Hilton Hotels &

Resorts, principal marca do grupo Hilton Worldwide, no Rio de Janeiro. Desenvolvido

pela construtora Carvalho Hosken S/A com um investimento total de R$ 500 milhões.

Atualmente o Hilton Worldwide tem um portfólio de 13 marcas em 102 países,

ao todo, são mais de 4.610 hotéis pertencentes à rede, mais de 1.100.000 quartos e

mais  de  330.000  membros  de  equipe,  que  servem  127  milhões  de  hóspedes

anualmente. O primeiro hotel foi comprado em 1919, pelo fundador  Conrad Hilton,

https://hiltonbarra.com.br/
https://www.hilton.com/en/hilton/
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em Cisco – cidade do Texas, o pequeno hotel tinha apenas 40 quartos e foi adquirido

pelo valor de cerca de US$ 40 mil, as diárias custavam entre US$ 1 e US$ 2,50. A

rede Hilton foi a primeira empresa registrada na bolsa de valores.

A Hilton Hotels & Resorts, marca mais importante da empresa, possui mais de

570  hotéis  em  85  países  ao  redor  do  mundo,  disponibilizando  mais  de  99.000

quartos. Hilton alcança a impressionante marca de 72% dos hóspedes satisfeitos e

98% de conhecimento da marca no mundo inteiro.  O maior e mais emblemático

hotel da rede no mundo é o  Hilton Las Vegas, com 2.956 quartos e 305 suítes. A

Hilton  Worldwide mantém-se  líder  no  setor  de  hospitalidade  há  99  anos.

A rede Hilton foi a responsável pela introdução de ações pioneiras no ramo da

hotelaria, tais como, oferecer televisão no quarto na década de 1940; inaugurar, em

1959,  o  primeiro  hotel  dentro  de  um  aeroporto,  localizado  na  cidade  de  San

Francisco na Califórnia;  e o lançamento, em 1995, do primeiro cartão de crédito

corporativo do segmento de hotelaria em associação com a American Express.

O  presidente  e  CEO  (Chief  Executive  Officer) da  rede  Hilton é  o  Sr.

Christopher  Nasseta.  O  vice-presidente  e  também presidente  de  operações  das

Américas é o Sr. Joe Berger, o vice-presidente sênior de operações para a América

Latina e Caribe, é o Sr. Tom Potter, e o vice-presidente de operações da América do

Sul é o Sr. José  Juan González. Durante o estágio tive o  prazer de conhecer os

senhores Tom Potter e José Juan González. Em suas visitas esporádicas ao hotel,

eram muito gentis e educados, quando nos encontrávamos pelos corredores, faziam

questão de me cumprimentar me chamando pelo nome (olhavam o  tag name em

meu uniforme).

A inauguração do hotel Hilton Barra ocorreu em 09 de abril do ano de 2015.

2.1.7 Missão, visão e valores organizacionais

O hotel Hilton Barra adotou a seguinte missão, visão, valores e promessa:

Missão:

“Ser a primeira opção para hóspedes, membros de equipe e proprietários.”

Visão:

“Encher a terra com a luz e o calor da hospitalidade.”

Valores:

http://www.mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/05/american-express-no-saia-de-casa-sem.html
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HOSPITALIDADE - Somos apaixonados pela entrega de experiências excepcionais

aos nossos hóspedes.

INTEGRIDADE - Fazemos a coisa certa o tempo todo.

LIDERANÇA - Somos líderes no setor e em nossa comunidade.

TRABALHO EM EQUIPE - Trabalhamos em equipe em tudo o que fazemos.

OS DONOS - Somos os donos de nossas ações e decisões.

NADA PARA DEPOIS - Trabalhamos com senso de urgência e disciplina.

Promessa:

“Garantir que cada hóspede se sinta cuidado, valorizado e respeitado.”

2.2 Recursos Humanos

2.2.1 Número de empregados na empresa

O hotel  Hilton Barra  possuía na época do estágio 228 funcionários,  estes

eram chamados pela  nomenclatura  “Membros de Equipe”.  Os  funcionários  eram

distribuídos entre os seguintes departamentos:

1) Financeiro

2) Recursos Humanos

3) Alimentos e Bebidas

4) Vendas e Marketing

5) Reservas

6) Manutenção

7) Governança

8) Hospedagem

9) Engenharia

10) TI

2.2.2 Organograma funcional dos gestores do departamento de A&B

Como já citado anteriormente, o meu estágio ocorreu no setor de Banquetes e

Eventos  que  pertence  ao  departamento  de  A&B do  Hotel  Hilton Barra.  Pode-se

verificar  na  figura  2  o  organograma  funcional  dos  gestores  do departamento  de

Alimentos e Bebidas, inclusive do setor de Banquetes e Eventos. O organograma

mostra que o departamento possuía um gerente geral de Alimentos e Bebidas que
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tinha o auxílio direto de uma assistente administrativa. Mostra também que o setor

de  Banquetes  e  Eventos  possuía  um  gerente.  Observa-se  que  o  departamento

possuía três (3) supervisores de A&B e um (1) Captain.

Figura 2. Organograma de gestores e supervisores do departamento de A&B.

Fonte: Própria

2.2.3 Divisão de trabalho dos “membros de equipe” do departamento de A&B.

Ainda  de  acordo  com  a  figura  2  observa-se  que  a  gerência  geral  do

departamento de Alimentos e Bebidas do hotel Hilton Barra tinha sob comando o Sr.

Campos. Na época havia um Chef Executivo argentino (Sr. Sabino) e um Sous Chef

(Sr. Sousa).

O departamento de A&B era composto pelos setores:

- Cozinha;

- Restaurante Abelardo;

- Bar do Lobby;

- Bar da Piscina;

- Banquetes e Eventos;

- Executive Lounge (um bar pequeno que ficava no oitavo andar para atender os cli-

entes Vips).
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O departamento contava na época com 54 membros de equipe (funcionários),

sendo distribuídos quantitativamente nos seguintes cargos:

• 31 Atendentes (garçons – distribuídos entre os turnos manhã e noite);

• 2 Hostess (1 pela manhã e outra a noite);

• 7 Bartenders (distribuídos entre os turnos manhã e noite);

• 3 Supervisores de Alimentos e Bebidas (2 no turno da manhã e 1 no turno da

noite);

• 1 Captain (turno da noite);

• 1 Assistente administrativa;

• 1 Gerente de Banquetes e Eventos;

• 1 Gerente de Alimentos e Bebidas;

• 3 Estagiárias (1 estagiária no turno da manhã e 2 no turdo da tarde) – lotadas

no setor de Banquetes e Eventos;

• 1 Jovem aprendiz (1 pela manhã junto com a estagiária).

2.2.3.1 Os “Membros de equipe” do restaurante

No setor de Banquetes e Eventos, havia apenas um gerente e uma estagiária

no  turno  da  manhã.  Quando  havia  demanda  de  serviços  de  banquetes,  os

funcionários que atendiam o setor eram os mesmos que atuavam no restaurante.

Quando  o  restaurante  estava  com  grande  ocupação,  o  estagiário  desse  setor

também  dava  suporte desenvolvendo  algumas  atividades  como:  montagem  das

mesas do restaurante, montagem do buffet, dar suporte aos atendentes e auxiliar a

hostess ou substituí-la, se necessário.

Relaciono abaixo os membros da equipe geral do restaurante Abelardo:

- Supervisores de Alimentos e Bebidas: Eram 3 supervisores que cuidavam do bom

funcionamento do restaurante, eles orientam os atendentes, controlam e verificam

se está tudo em ordem. Conforme citado anteriormente, são 2 supervisores no turno

da manhã e 1 no turno da tarde/noite.

- Captain: Atua como  Maître, no período da tarde/noite, tira todas as dúvidas dos

clientes referentes a carta  de vinhos,  supervisiona o restaurante na ausência de

supervisores. Este atende os serviços durante o almoço e jantar.

-  Hostess: Recepcionam os  clientes  e  os  encaminham  às  mesas,  organizam e

verificam as reservas, e relacionam-se com os clientes, sempre sendo solícitas e se
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mostrando a disposição para resolver qualquer problema que possa surgir. Cuidam

também dos cardápios e ajudam na arrumação do restaurante. Estas também atuam

durante os serviços de almoço e jantar, uma em cada turno.

- Atendentes: Os garçons são denominados atendentes, servem os pratos, e todas

as bebidas, buscam os pedidos na cozinha e levam para o restaurante, registram os

pedidos, limpam as mesas, arrumam o restaurante, polem os talheres e dobram

guardanapos. Estes eram distribuídos entre os turnos. Não há um número fixo de

atendentes  por  turno no restaurante,  pois  isso varia  de  acordo com a oferta  do

serviço,  geralmente  durante  o  almoço  há  maior  demanda  e  com  isso  mais

atendentes trabalhando.

-  Estagiários:  Estes  eram  lotados  no  setor  de  Banquetes  e  Eventos.  Quando

solicitados davam suporte nos momentos de maior demanda no restaurante.

2.2.4 Perfis  profissionais  dos  “Membros  de  equipe”  do  setor  de  Banquetes  e

Eventos

Quanto  ao perfil  dos  profissionais  do  setor  de  Banquetes  onde ocorreu  o

estágio, o gerente de Banquetes possui a formação bacharel em Hotelaria e Turismo

pela  Universidade  Johnson  &  Wales,  localizada  em  Rhode  Island,  nos  Estados

Unidos. O supervisor André Okubo possui formação bacharel em Gestão Hoteleira,

pela Universidade Anhembi Morumbi, localizada em São Paulo. Já o supervisor Max

Balbino  possui  formação  em  Gestão  de  Hotel,  Motel  e  Restaurante  pela

Universidade Metropolitan Community Penn Valley, localizada em Kansas City, nos

Estados Unidos. Não sei informar a formação do supervisor Rogério Cabalero e do

Captain Celso Silva.

Os demais colaboradores do setor eram estagiários graduando em diferentes

áreas, como: duas (2) eram do curso de Hotelaria da UFRRJ e uma (1) era do curso

de Turismo da Faculdade Estácio de Sá.

Fazia parte também do setor eventualmente um (1) atendente (membro de

equipe) responsável pelo controle e abastecimento dos minibares nos apartamentos.

Este  era  membro  do  restaurante,  de  acordo  com a  demanda de  reposição  dos

minibares este se reportava ao gerente de Banquetes e Eventos.
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2.2.5  Tipos de capacitação, treinamento e desenvolvimento oferecidos no setor de

estágio

Na primeira semana de trabalho,  todos os  estagiários participaram de um

treinamento chamado H360, ministrado pelo Sr. Flávio, gerente de Treinamento e

desenvolvimento, com duração de cinco dias, ganhamos uma apostila chamada “A

melhor equipe no melhor lugar”, que é um manual de membro de equipe com todas

as informações pertinentes ao hotel, com a história nacional e internacional da rede

Hilton. Tinham muitas  dinâmicas e  muitas  atividades.  Foram passadas a  todo o

grupo de estagiários, todas as regras e políticas do hotel, foi um treinamento bem

completo e enriquecedor.

2.3 Estratégias de Marketing

2.3.1 Serviços do departamento de Alimentos e bebidas do Hotel Hilton Barra

O setor de Banquetes e Eventos tem como espaço para ser utilizado no hotel

dez salas,  denominadas:  Bromélia  1,  Bromélia  2,  Bromélia  3,  Pequi  1,  Pequi  2,

Cerejeira  1,  Cerejeira  2,  Nogueira  1,  Nogueira  2  e  Flamboyant.  Todas  as  salas

possuem  nomes  inspirados  em  plantas  e  árvores.  Os  salões  juntos  comportam

1.200 pessoas. Há um espaço amplo em área externa com paisagismo chamado de

“Plaza”, neste ambiente também ocorrem eventos, quando solicitados pelos clientes.

Os  serviços  de  Banquetes  e  Eventos  ofertados  mais  comumente  são:  reuniões

corporativas, lançamento de produtos e/ou serviços, festas de casamento, festas de

aniversário e  coffee breaks. Esse setor também era responsável  pelo serviço de

reposição dos minibares nos apartamentos, e o membro de equipe era vinculado a

este setor.

Já o Restaurante Abelardo (nome inspirado na Avenida em que o hotel está

localizado) é aberto para hóspedes e também para não hóspedes. O restaurante

oferece dois serviços, o À la carte e o  Buffet. Este possui um menu variado que

valoriza os produtos locais.

Há também o Lobby Bar, onde há os serviços de cafés, bebidas em geral e

lanches rápidos.

No oitavo andar,  há o  Executive Lounge,  que é um espaço exclusivo para

hóspedes considerados vips, lá há um atendente que faz o papel de recepcionista
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exclusivo e um concierge, que está sempre a disposição para tirar qualquer dúvida,

fazer  check-in e  check-out  e resolver os problemas dos hóspedes. No  Executive

Lounge há um pequeno restaurante (serviço apenas de buffet), onde esses clientes

vips podem fazer suas refeições (somente café da manhã) e pequenas reuniões em

um ambiente mais reservado. Estes serviços não são cobrados para estes clientes.

No nono andar, se localiza o bar da piscina, lá são realizadas algumas festas

que são abertas aos hóspedes e não hóspedes, além da piscina e da academia que

funciona 24 horas.

Outro serviço de alimentação oferecido aos hóspedes é o serviço de  Room

Service,  onde  os  hóspedes  podem  escolher  suas  refeições  pelos  cardápios

disponibilizados dentro das Unidades Habitacionais (UHs).

2.3.1.1 Outros serviços disponíveis no hotel Hilton Barra

O hotel Hilton Barra oferecia os serviços convencionais como o de hospeda-

gem, serviço de concierge e fitness center, além de outros considerados um diferen-

cial, como os citados abaixo:

a) Serviço de Vans

O hotel dispõe de um serviço de vans exclusivo e gratuito, com diversos horá-

rios de chegada e saída. As vans pegam os hóspedes em frente ao hotel e possuem

paradas de ida e volta nos pontos: praia da Barra, metrô, Barra Shopping e no Villa-

ge Mall.

b) Espaço para Crianças (Kids)

O Espaço  Kids  e as atividades para crianças acontecem durante o verão e

contam com supervisão de monitores e toda segurança. O espaço fica aberto das

15h00 às 21h00.

c) Pet Friendly

Pagando uma taxa de limpeza, o hóspede pode levar seu cachorro e o hotel

irá fornecer uma caminha e tigelas para comida e água. O hotel recebe até dois cães

de 34 kg cada. Mas os animais de estimação não podem frequentar as áreas de ali -

mentação, nem a piscina.

d) Sala de Internet

O Hilton oferece uma sala de internet livre, com iMacs e impressoras a vonta-

de. Ótimo para quem está indo a negócios ou precisa trabalhar remotamente.
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e) Caixa eletrônico

Foi instalado no subsolo um caixa eletrônico 24 horas para saque com todo

conforto e segurança.

2.3.2 Preços dos serviços de alimentos e bebidas

O restaurante Abelardo oferece o serviço de café da manhã que começa às

06h30min e se encerra às 10h, pelo valor de R$ 69 + 10%, com buffet completo com

opções de frutas, frios, pães, cereais, iogurtes, sucos e variadas opções quentes.

O almoço que começa às 12h e se encerra às 15h, custa R$ 98 + 10% com

serviço de buffet. Já o jantar que começa às 19h e se encerra às 23h, é serviço À la

carte, por isso, os valores devem ser consultados no cardápio.

Uma informação adicional são os preços dos serviços de hospedagem, que

na época do estágio eram os seguintes:  a tarifa média custava em torno de R$

687,00 e a tarifa balcão R$ 1.350,00. A taxa de ocupação média do hotel ficava em

torno de 45 a 60%.

2.3.3 Distribuição

Quanto  aos  serviços  de  Alimentos  e  Bebidas,  podem-se  realizar  reservas

através do telefone (21) 3348-1000, e solicitar a transferência para o ramal do res-

taurante, o cliente pode solicitar reservas para o café da manhã, almoço ou jantar.

Os canais de venda priorizados e utilizados pelo hotel Hilton Barra para a ven-

da dos serviços de hospedagem são os sites oficiais da rede, e também os sites de

parceiros, que são os seguintes:

- www.hoteis.com

- www.decolar.com

- www.booking.com

- www.hurb.com

- www.trip.com

- www.expedia.com

2.3.4 Comunicação
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O setor de Banquetes e Eventos do hotel Hilton Barra divulga seus principais

serviços por meio de seu site. Lá são encontradas todas as informações pertinentes

aos eventos, e os interessados, inclusive podem fazer reservas para alguns dos

eventos por esse meio também.

2.4. Práticas de Sustentabilidade

O hotel disponibiliza no site do Hilton1, alguns documentos como: política de

Sustentabilidade (anexo 1), certificado da ABNT NBR 15401:2006 que trata da Con-

formidade do Sistema de Gestão da Sustentabilidade para Meios de Hospedagem

com fornecimento dos serviços de hospedagem, alimentação e eventos (anexo 2).

No site encontra-se também um documento informando as práticas de sustentabili-

dade adotadas pelo hotel como: Prática econômica, ambiental, cultural e social. Es-

tas práticas estão discriminadas nos itens a seguir:

2.4.1 Dimensão econômica

2.4.1.1 Quanto a energia

Ao implantar os itens abaixo o hotel demonstra sua preocupação com a eco-

nomia gerada na receita dos centros de custos.

- Áreas de serviço com luminárias de baixo consumo;

- Corredores com sensores de presença;

- Uso de fotocélulas para o sistema de iluminação externo, aproveitando a luz do sol

para gerar energia;

- Uso de lâmpadas LED;

- Troca de toalhas e enxoval de 3 em 3 dias ou quando solicitado, a fim de reduzir o

consumo de energia durante as lavagens.

2.4.2 Dimensão ambiental

2.4.2.1 Gerenciamento de resíduos

1 Hilton. Disponível em: https://www.hiltonhotels.com/pt_BR/brasil/hilton-barra-rio-de-janeiro/. Acesso 
em 25/11/2019.

https://www.hiltonhotels.com/pt_BR/brasil/hilton-barra-rio-de-janeiro/
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As práticas abaixo demonstram preocupação com a dimensão ambiental.

- Área de resíduos disponível no hotel, com sinalização, cobertura e piso impermeá-

vel;

- Segregação e reciclagem dos resíduos de papel, papelão, plástico e alumínio;

- Sistemática de preferência pela compra de produtos a granel, gerando menos resí-

duos.

2.4.3 Dimensão ambiental e econômica

2.4.3.1 Água & Efluente

Ao se adotar as práticas citadas, o hotel demonstra sua preocupação com as

dimensões tanto ambientais quanto econômicas.

- Torneiras automáticas e com reguladores de fluxo;

- Programa EBI que monitora o funcionamento dos sensores de vazamento de água 

nos vestiários;

- Estação de Tratamento de Água de Reuso, que realiza o tratamento da água cinza 

para ser reutilizada nas descargas e irrigação dos jardins;

- Estação de Tratamento de Efluente Físico químico, que realiza o tratamento de 

todo efluente gerado no hotel;

- Troca de toalhas e enxoval de 3 em 3 dias ou quando solicitado, a fim de reduzir o 

consumo de água e geração de efluentes durante as lavagens.

2.4.4 Dimensão cultural e social

2.4.4.1 Aspectos sociais

São práticas do hotel quanto às questões socioculturais:

- A arquitetura do hotel é integrada à paisagem e compatível com o entorno físico e 

cultural;

- Preferência na contratação por pessoas que morem nas proximidades do hotel;

- Eventos enfatizando as festas regionais;

- Projetos Socioculturais com ONGs;

- Requisitos de compras priorizando os fornecedores locais, quando factível;

- Global Month of Service - Iniciativa de trabalho voluntário da Hilton Worldwide que 



28

reúne membros de equipe ajudando a fortalecer as conexões da empresa com as 

comunidades e aproximá-la como uma equipe global.

O hotel ainda realiza atividades sociais. Uma das atividades que tive a oportu-

nidade de participar foi a ação social na ONG “Os Arteiros”, localizada na Cidade de

Deus - RJ, onde pude contribuir para a reforma da mesma, foi uma experiência enri-

quecedora. Inclusive os senhores Tom Potter e José Juan González (vice-presidente

sênior de operações da América Latina e América do Sul) participaram dessa ação,

como pode verificar na figura 3.

Figura 3. Ação Social realizada na ONG - Os Arteiros - Cidade de Deus/RJ.

Fonte: Arquivo Pessoal.

A figura 4 mostra outra ação social organizada pelos membros de equipe do

setor de banquetes e eventos, foi uma comemoração ao dia das crianças, filhos dos

membros  de  equipe  do  hotel.  Neste  evento  fiquei  responsável  pela  entrega  de

brinquedos às crianças ao final da festa, promoção do departamento de Recursos

Humanos. A equipe de Banquetes e Eventos ficou responsável pela montagem e

desmontagem do evento, e pela execução dos serviços de Alimentos e Bebidas.
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Figura 4. Membros de Equipe do setor de Banquetes e Eventos.

Fonte: Arquivo Pessoal.

2.4.4.2 Acessibilidade – pessoas com deficiência

- Vagas no estacionamento com sinalização para preferência de pessoas com defi-

ciência;

- Quartos e banheiros adaptados;

- Rampas de acesso;

- Telefones com a tecla de localização (5);

- Elevadores e portas dos apartamentos com numeração em braile;

- Sinal sonoro nos elevadores;

- Cardápio do restaurante em braile.

2.4.5 Dimensão política

Quanto a dimensão política, o hotel não tem nenhuma atividade ou plano que

contribua com essa dimensão.
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3 PLANO DE ESTÁGIO

3.1 Identificação do estagiário

Nome: Bruna Cristina da Silva

Documento de Identificação (CPF): 061.219.237-76

Instituição de ensino: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Curso: Hotelaria

Matrícula: 201148502-7

Instituto: Ciências Sociais Aplicadas

Departamento: Economia Doméstica e Hotelaria

Local de realização do estágio: Hotel Hilton Barra

Período: 04/04/2016 à 17/10/2016

3.2 Identificação do supervisor de estágio

Conforme citado anteriormente, o local do estágio foi o setor de Banquetes e

Eventos e o supervisor do estágio foi o Gerente do setor, Sr. Christopher Amorim,

bacharel em Hotelaria e Turismo pela Universidade Johnson & Wales, localizada em

Rhode Island.

O Sr. Christopher Amorim começou sua trajetória profissional no Grand Wai-

lea Resort, pertencente a Rede Hilton, como trainee em gestão de Alimentos e Bebi-

das no programa de desenvolvimento de gestão Hilton nas ilhas do Havaí, Estados

Unidos, no período de julho de 2012 a janeiro de 2013.

A partir de janeiro de 2013, ele se tornou gerente de Banquetes no  Grand

Wailea, aonde permaneceu até janeiro de 2015.

No ano de 2015, ele veio para o Brasil para participar da abertura do hotel Hil-

ton Barra e assumiu o cargo de gerente de Banquetes e Eventos.

3.3 Especificação da carga horária de estágio

Para integralizar o curso de Hotelaria o discente precisa contabilizar 300 ho-

ras totais distribuídas em 150 horas em Atividade Acadêmica de estágio supervisio-

nado I e 150 horas para Atividade Acadêmica de estágio supervisionado II de acordo
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com a Minuta do Regimento de estágio supervisionado do curso. O estágio foi reali-

zado no período de 04/04/2016 a 17/10/2016, de segunda a sexta feira no período

de 08h00 às 14h00, totalizando 720 horas de atividades. Desse total, 300 horas fo-

ram computadas para o relatório de estágio. As horas excedentes, partes delas fo-

ram contabilizadas para atender as Atividades Autônomas.

3.4 Justificativa

É inegável  a importância do departamento de Alimentos e Bebidas para o

bom funcionamento de um empreendimento hoteleiro, o departamento de A&B ge-

renciado de maneira correta, é um grande gerador de receita, esse foi um dos moti-

vos que me levou a escolha do departamento em que o estágio foi realizado. A esco-

lha foi feita motivada na busca de conhecimento prático na área e da oportunidade

de observação com riqueza de detalhes do dia a dia de um departamento de suma

importância para qualquer hotel.

No ato da inscrição no programa de estágio do hotel  Hilton Barra, eu não ti-

nha conhecimento acerca da rede Hilton, o objetivo principal era o cumprimento das

horas do estágio obrigatório. Porém, depois da entrada e da participação do treina-

mento oferecido na primeira semana de estágio, pude conhecer a história da rede e

dessa forma perceber que eu havia conquistado a oportunidade de estagiar em um

hotel pertencente a uma rede que conseguiu se expandir internacionalmente e reali-

zar a padronização de seus serviços com alto padrão de hospedagem de luxo, a

partir de todo o conhecimento adquirido, cheguei a conclusão de que eu tinha conse-

guido uma vaga de estágio em um dos melhores hotéis, pois iria ter a chance de ob-

ter experiências enriquecedoras para a vida acadêmica, profissional e pessoal.

3.5 Objetivos

3.5.1 Objetivo Geral

O objetivo geral do estágio supervisionado foi desenvolver habilidades práti-

cas e administrativas relacionadas ao conhecimento técnico acadêmico adquirido.

3.5.2 Objetivos Específicos
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- Adquirir habilidades operacionais através de profissionais do ramo;

- Identificar a relação teoria & prática;

- Conhecer o processo administrativo do setor de banquetes e eventos.

3.6 Plano de atividades e plano de ação (cronograma)

O estágio foi realizado no departamento de Alimentos e Bebidas no setor de

Banquetes e eventos. O quadro 1 apresenta as atividades previstas no contrato de

estágio para o período de 04/04/2016 a 17/10/2016. No contrato de estágio constava

que seria realizado no período da manhã e início da tarde (08h00 às 14h00), ou

seja, no primeiro turno de trabalho.

Quadro 1. Cronograma do plano de atividades do estágio.

Atividades Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro

1) Manter  os
padrões  e  procedimentos
do setor
2) Cuidar e manter o
padrão  de  montagem  de
salas
3) Verificar  os
procedimentos  de  limpeza
e higienização do setor
4) Acompanhar  os
procedimentos  de
desmontagem de salas
5) Participar  das
montagens de serviços de
Alimentos e Bebidas
6) Controles internos

Fonte: Termo de Compromisso de estágio obrigatório.
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4 MARCO TEÓRICO

4.1 Conceituando hotelaria

Os hotéis,  de acordo com Castelli  (2007) são considerados empresas que

ofertam serviços  de  hospedagem incluídas  no  meio  turístico.  O  estabelecimento

hoteleiro  oferece  a  estrutura  durante  a  permanência  do  turista,  ou  seja,  para  a

hospedagem do mesmo.

A  hotelaria  tem  por  objetivo  satisfazer  as  necessidades  e  desejos  dos

hóspedes,  visando  sempre  o  pronto  atendimento  para  a  resolução  de  qualquer

problema,  atrito  ou  insatisfação  buscando  oferecer  produtos  e  serviços  com

excelência na qualidade.

Segundo Vieira (2003, p.39), o hotel pode ser definido como:

Meio  de  hospedagem  mais  convencional  e  comumente  encontrado  em
centros  urbanos.  É  o  estabelecimento  onde  os  turistas  encontram
hospedagem e  alimentação  em troca  de  pagamento  por  estes  serviços.
Hotel é uma empresa pública que visa a obter lucro oferecendo ao hóspede
alojamento, alimentação e entretenimento.

A hotelaria tem características próprias, tem por finalidade oferecer serviços

de hospedagem, alimentação e segurança aos hóspedes. A hotelaria busca estar

sempre satisfazendo as expectativas, as vontades e as preferências dos hóspedes,

proporcionando-lhes conforto e bem-estar.

4.2 O departamento de Alimentos e Bebidas de um hotel de grande porte

Uma das maiores áreas de complexidade da estrutura da hoteleira é a de Ali-

mentos & Bebidas (A&B), levando em conta que suas despesas são proporcional-

mente maiores. Muitos empreendimentos acabam terceirizando este setor, entretan-

to há hotéis que chegam a ter 40% de seu faturamento com este departamento (PE-

TROCCHI, 2007).

O departamento de Alimentos e Bebidas é um dos mais importantes do hotel,

pois aumenta a receita do hotel, e também por ser um dos setores que mais tem

contato com os hóspedes,  sendo assim, também responsável  pela permanência,

retorno e captação de novos hóspedes.
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Ricetto (2013, p.17) apresenta o departamento de Alimentos & Bebidas em

duas definições:

1ª: “[...] como um departamento da hotelaria [...] diz respeito a todos os serviços de

alimentação oferecidos no hotel  e é dividido em vários setores como o de  room

service, restaurantes, bares etc”.

2ª:  “[...]  como uma  fatia  do  mercado  que  comercializa  serviços  de  alimentação:

engloba bares, restaurantes, lanchonetes, cafés, casas de chá etc., que servem o

público em geral, pertencendo ou não a um hotel.”

É de extrema importância oferecer serviços hoteleiros de qualidade, para que

assim o hóspede tenha uma experiência memorável.

Castelli (1996, p. 52) cita sobre a qualidade dos serviços hoteleiros:

[...] deve estar presente em tudo e em seus mínimos detalhes nas presta-
ções hoteleiras, já que o hotel pode ser definido como sendo um somatório
de detalhes. Tal qualidade, que é a que vai encantar o cliente, deve ser for -
necida não só por ocasião do tête-à-tête com ele, mas em todos os demais
momentos, como aqueles efetuados nos bastidores.

Este departamento é um dos mais abrangentes dentro deste segmento, suas

despesas com mão de obra são altas, é um dos ambientes mais frequentados den-

tro do hotel. Castelli (2003) enfatiza que o departamento de A&B é estruturado pela:

área do restaurante, que fornece alimentação mediante pagamento; cozinha, sendo

um conjunto ordenado de equipamentos e instalações integrados para a produção

de refeições; copa é uma área menor que o ambiente da cozinha; e o bar, que é um

local onde vendem bebidas acompanhadas por vezes de petiscos. Segundo Candi-

do e Viera (2003), o restaurante é um local em que todos os hóspedes do hotel e por

vezes os visitantes podem frequentar, vende-se bebidas, acompanhadas de petiscos

e pratos À la carte, os quais são servidos em mesas onde o próprio desempenho do

garçom e as especificidades dos pratos se constitui em um dos componentes essen-

ciais do local.

Dentre  os  setores  da  hotelaria,  o  departamento  de  A&B  tem  suas

peculiaridades em relação a sua organização funcional, pois são um conjunto de

serviços  distribuídos  dentro  do  mesmo  empreendimento.  Em  relação  ao  seu

tamanho físico e organizacional, este departamento poderá ser o maior do hotel, em

média um terço dos funcionários realiza suas atividades no departamento de A&B.

Outra  característica  importante  deste  departamento  é  que  há  a  possibilidade de

atender  clientes que não estejam hospedados no estabelecimento,  o que já não



35

acontece nos outros departamentos, isso significa que o departamento de A&B pode

arrecadar  um  alto  rendimento,  mesmo  com  baixa  ocupação  do  hotel  (PORTAL

EDUCAÇÃO, 2012).

Além dos setores citados acima que compõe o departamento de A&B como o

restaurante,  a  cozinha,  a copa e o bar  há outros como o setor  de banquetes e

eventos que pode fazer parte deste departamento.

4.2.1 O setor de Banquetes e Eventos

De  acordo  com  Andrade  (2002,  p.  41),  os  eventos  constituem  parte

significativa na composição do produto turístico. O autor classifica evento como “o

fenômeno multiplicador de negócios, pelo seu potencial de gerar novos fluxos de

visitantes, [...] e por ser capaz de alterar determinada dinâmica da economia.”

Para  Britto  e  Fontes  (2002,  p 14-15)  um  evento  é  muito  mais  que  um

acontecimento de sucesso, uma festa, ou até mesmo uma estratégia de marketing.

“De acordo com o autor, o evento é um conjunto de ações planejadas com o objetivo

de alcançar resultados definidos junto ao público alvo.”

Segundo as conceituações dos autores citados, pode-se dizer que, evento é

todo acontecimento que tem um planejamento, um espaço específico, que envolve o

encontro de pessoas.

Os hotéis têm explorado cada vez mais o setor ou departamento de Eventos

para enfrentar os períodos de baixa demanda, e dessa forma, aumentar também a

taxa de ocupação. Pode-se enfatizar que o setor de Eventos é de suma importância

para os  períodos de sazonalidade.  Há meios  de hospedagem que possuem um

departamento  somente  para  tratar  dos eventos,  tamanha é  a  sua demanda.  Há

outros  de menor  porte  ou  não,  que possuem apenas um setor  de  banquetes  e

eventos  vinculados  ao  departamento  de  alimentos  e  bebidas  consequentemente

gerido pelo gestor deste.

Segundo as conceituações dos autores citados, pode-se dizer que, evento é

todo acontecimento que tem um planejamento, um espaço específico, que envolve o

encontro de pessoas.

Os hotéis têm explorado cada vez mais o departamento ou o setor de Eventos

para enfrentar os períodos de baixa demanda, e dessa forma, aumentar também a

taxa de ocupação. O setor de Eventos quando pertence ao departamento de A&B
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contribui para a receita podendo gerar até 40% do faturamento total do hotel. (PE-

TROCCHI, 2007)
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5 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SETOR DE BANQUETES E EVENTOS

5.1 Passo a passo da rotina de estágio

A rotina de estágio no setor de banquetes e eventos era a seguinte: chegava

ao hotel por volta das 07h00, me dirigia ao vestiário, colocava o uniforme e ia para o

refeitório  tomar  café.  Às  08h00,  ia  para  a  sala  do  gerente  de  Banquetes  (Sr.

Christopher Amorim), pois era lá que eu desenvolvia a maior parte das atividades.

No setor ficava sempre o Sr. Christopher, um Jovem Aprendiz (Davi Wesley) e eu

(estagiária do turno da manhã).

Diariamente,  o  restaurante  me  solicitava  para  ajudar  nas  tarefas

administrativas  como:  colocar  os  informativos  nos  murais,  confeccionar  as

plaquinhas  do  buffet,  traduzir  e  encadernar  cardápios,  protocolar  e  entregar

documentos em outros setores, entregar os contracheques dos membros de equipe

de A&B, atender ligações telefônicas, substituir a hostess em suas folgas ou quando

a mesma estava ocupada.

Quando havia grandes eventos organizados pelo meu setor, também ajudava

na parte operacional, polia materiais (talheres em geral), auxiliava na montagem e

desmontagem dos salões,  de  acordo com o tipo  de evento  que seria  realizado,

colocava os materiais  necessários para o evento,  tais  como, canetas,  blocos de

anotação e água.

O supervisor de estágio local era o Gerente Sr. Christopher Amorim, a quem

me reportava caso tivesse qualquer dúvida. Consegui ter um bom relacionamento

com os demais membros de equipe, todos eram muito solícitos e acolhedores.

Foi  no setor  de Banquetes e Eventos que minhas principais atividades de

estágio  se  desenvolveram.  No setor  de  Banquetes  e  Eventos  também tinha  um

supervisor (Sr. Max Balbino). O setor de Banquetes e Eventos é o setor responsável

pela organização e execução de eventos, reuniões, festas,  coffee breaks, jantares,

almoços, confraternizações de fim de ano, etc.

Os atendentes (garçons) deste setor trabalham em turnos e seus horários não

são fixos, sempre de acordo com a demanda.

É um setor bem movimentado. O serviço dos atendentes em banquetes e

eventos vai desde a montagem da estrutura do evento até o atendimento direto ao

cliente participante do evento.
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É um setor que necessita de muita organização, com ênfase no depósito de

louças e  equipamentos,  já  que na correria  do  dia  a dia,  essa organização nem

sempre é seguida a risca.

O setor de Banquetes e Eventos gera uma alta receita para o hotel. É um

setor que tem seus membros de equipe dedicados ao trabalho que lhes é proposto,

atuando sempre de acordo com os valores e padrões  Hilton. Pode-se dizer que o

setor de Banquetes e Eventos é um dos que mais trabalha em equipe.

Sintetizando, minhas principais atribuições no setor de Banquetes e Eventos e

eventualmente no restaurante foram:

- Organizar a sala de Banquetes e Eventos;

- Atuar como Hostess, quando a mesma estava de folga;

- Confeccionar as plaquinhas do buffet;

- Atender ligações telefônicas;

- Receber e protocolar documentos;

- Entregar os contracheques dos membros de equipe de A&B;

- Colocar os avisos nos murais;

- Auxiliar na montagem e desmontagem dos eventos.

Sempre que havia oportunidade, procurava registrar os melhores momentos

do estágio. A figura 5 mostra o meu primeiro e último dia de estágio no hotel Hilton

Barra.

Figura 5. Primeiro e último dia de estágio no Hilton Barra.

Fonte: Arquivo pessoal
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6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O Relatório de estágio/TCC possui um caráter exploratório, utilizou-se uma

pesquisa  bibliográfica  sobre  o  departamento  de  Alimentos  &  Bebidas,  e  a

importância do treinamento de colaboradores, não pretendendo esgotar o assunto,

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

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

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

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

hipóteses". (SELLTIZ et al., 1974, p. 59)

Importante ressaltar que de acordo com Veal (2011, p. 187) “A abordagem

exploratória é mais focada e procura descobrir pesquisas existentes que possam

auxiliar na questão ou no assunto de determinada pesquisa”.

Durante o período compreendido de estágio supervisionado,  foi  utilizada a

observação participante, possibilitando observar os colaboradores do Departamento

de A&B, principalmente aqueles que operavam no setor de Banquetes e Eventos e

eventualmente no restaurante do hotel (local de atuação do estágio), buscando uma

melhor avaliação dos colaboradores no exercício de suas atividades operacionais.

Veal  (2011,  p.  187)  ressalta  que  a  observação  pode  levar  em  consideração  a

descrição do local, número de participantes (colaboradores), relações existentes no

local  entre  outros  fatores.  Observações  participantes  têm  sido  ocasionalmente

coletadas  numa  forma  padronizada  capaz  de  ser  transformada  em  dados

estatísticos legítimos (BECKER, 1994).

A observação participante está contida nas metodologias de cunho qualitativo,

logo, permite que o observador identifique problemas, [...]  e verifique as relações

existentes no ambiente estudado. (Mónico et al, 2017)

O estágio supervisionado realizou-se após assinatura pelos responsáveis de

ambas as partes (contratante e contratada) de um termo de compromisso (Anexo 3).

Para  o presente trabalho utilizou-se os conteúdos ministrados em sala  de

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

de procedimentos operacionais que poderiam ser implantados para a melhoria do

setor.  Buscou-se  também  leitura  em  trabalhos  acadêmicos  e  livros  na  área  de

alimentos e bebidas que apontaram a importância da capacitação e do treinamento

para se alcançar a qualidade e excelência no atendimento,  considerados fatores
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essenciais  para  a  fidelização  da  clientela,  aumento  dos  lucros  e  visibilidade  do

empreendimento frente ao mercado hoteleiro.

Dentre  as  atribuições  previstas  no  plano  de  atividades  de  estágio

(anexo 4), outras funções citadas no item 5.1 foram somadas proporcionando uma

maior  visibilidade  do  departamento  de  A&B  ampliando  os  conhecimentos

profissionais  nos  dois  setores  o  qual  estava  prestando  serviço.  Como  já  citado

anteriormente,  o  total  de  carga horária  de  estágio  supervisionado foram de 300

horas, porém tive a oportunidade de estagiar 720 horas, totalizando seis meses, em

quatro  horas  diárias,  dessa  forma  houve  uma  vivência  produtiva  em  diversos

setores.

A observação participante ocorreu em 3 etapas:

A primeira  etapa  compreendeu  em abril,  quando  o  supervisor  do  estágio

solicitou que eu participasse do treinamento H360, a partir daí pude compreender

melhor o funcionamento e a história do hotel.

A  segunda  etapa  se  deu  durante  o  cumprimento  das  orientações  do

supervisor para o cumprimento das atividades de estágio.

A terceira e última etapa foi a execução de todas as orientações dadas de

acordo com o plano de atividades do estágio, além de outras atribuições indicadas

pelo supervisor, já com autonomia para executar os serviços.
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7 ESTRATÉGIAS PARA APRIMORAMENTO

PROPOSTA  PARA  APRIMORAMENTO  DO  PROBLEMA  DETECTADO  NO

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO

Problema

No período em que eu estagiei no setor de eventos e Banquetes, senti uma

certa falta de autonomia, pois meu supervisor fazia com que eu ficasse sempre a

sombra dele, em algumas vezes, ele fazia a ronda pelo hotel, eu e o jovem aprendiz

devíamos ir seguindo os seus passos pelo hotel, e isso gerava um certo desconforto,

pois os outros membros de equipe, chamavam a mim e ao jovem aprendiz de “filhos

do Chris”, pois sempre estávamos atrás dele. Eu sentia falta de ter mais autonomia,

por isso, quando meu estágio completou 6 meses a minha insatisfação aumentou, e

eu pedi a gerente de Recursos Humanos para trocar de setor, e ela prontamente

atendeu o meu pedido. Então, eu fui remanejada para o setor de Compras, assim

que cheguei lá, a compradora me ensinou boa parte do trabalho dela, e algumas

vezes eu assumia o setor,  sozinha,  fazia  todas as compras do hotel,  tinha total

autonomia, me sentia realmente produtiva.

Devido a essa minha observação e experiência, a minha proposta é que o

hotel crie um programa para os estagiários, para que os mesmos tenham autonomia

em seus postos de trabalho e vivenciem a hotelaria em toda a sua abrangência.

Proposta

A proposta escolhida foi “Programa de Treinamento para Estagiários”, todos

os estagiários de todos os setores devem participar. Será explicado o passo a passo

do programa.

Objetivo

O  objetivo  do  programa  é  oferecer  um  treinamento  intensivo,  um

aprofundamento  no setor  específico  de cada estagiário,  uma vivência  com cada

gestor responsável pelos respectivos setores dos estagiários, para que eles possam
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pôr em prática todo o conhecimento teórico aprendido na academia (em sala de

aula), e ter a oportunidade de perder medos e insegurança. Dar autonomia para que

o mesmo se sinta um verdadeiro funcionário com responsabilidades, e não apenas

um “quebra-galho”. O programa deve discutir também a importância do trabalho em

equipe e da comunicação efetiva entre os colaboradores.

Justificativa

De acordo com a expansão do mercado de trabalho hoteleiro, investimentos

em capacitação e treinamento dos estagiários são de suma importância para que os

mesmos se tornem profissionais capacitados para o mercado competitivo e para

fazer com que esses estagiários estejam sempre motivados e assim, produzam cada

vez  mais.  O  diferencial  para  o  hotel  que  poderá  fidelizar  os  clientes  está  na

excelência  do  atendimento  desses  estagiários.  Para  Castelli  (1996,  p.  52)  a

qualidade  dos  serviços  hoteleiros  “[...]  deve  estar  presente  em tudo  e  em seus

mínimos detalhes nas prestações hoteleiras, já que o hotel pode ser definido como

sendo um somatório de detalhes [...]”.

Cronograma do “Programa de Treinamento para Estagiários”

A proposta de treinamento prevê sua realização nas dependências do hotel,

onde participarão todos os estagiários do hotel.  O treinamento será realizado no

período de duas (2) semanas onde serão apresentadas palestras e vídeos sobre a

importância  do  “bem servir”  na  hotelaria;  dinâmicas sobre  trabalho em equipe e

comunicação efetiva; e vivências com os gestores no dia a dia dos setores, para

que, posteriormente o estagiário tenha a autonomia para resolver grande parte dos

problemas  que  possam  surgir,  sozinhos  e  possa  ser  um  profissional  hoteleiro

completo, com uma sólida experiência adquirida no estágio.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização do  estágio  é  de  suma importância  para  a  vida  acadêmica  e

profissional,  pois,  absorvemos  diversos  ensinamentos  para  o  desenvolvimento

profissional e pessoal correlacionando a teoria com a prática.

Neste espaço de tempo em que o estágio foi  realizado, pude aprimorar e

exercitar conhecimentos para um avanço na área profissional, que me proporcionou

além  da  experiência,  visualizar  e  adquirir  conhecimentos  de  situações  reais  do

sistema hoteleiro,  permitindo assim,  refletir  sobre  diferentes  desafios que podem

ocorrer no cotidiano de uma organização hoteleira.

Sinto-me honrada por ter feito parte da primeira turma de estagiários do hotel

Hilton Barra, de ter participado de um grande processo seletivo e de ter conseguido

uma vaga, foi uma experiência enriquecedora e inesquecível. Foi o meu primeiro

contato com o mundo hoteleiro, e foi maravilhoso, pois o  Hilton Barra é um ótimo

lugar  para  se  trabalhar,  tem  um  ambiente  acolhedor.  É  uma  empresa  com

dinamismo, inovação e compromisso com a excelência em todas as atividades. Os

gestores tratam seus funcionários com muita cordialidade, não há distinção entre os

cargos, todos são tratados igualmente.

Todo o aprendizado adquirido no estágio me fez visualizar a importância da

qualificação do profissional hoteleiro, para lidar da melhor maneira com as diversas

situações  do  dia  a  dia.  Pude  ver  também,  que  o  departamento  de  Alimentos  e

Bebidas é de suma importância para o hotel.  Aprendi  sobre o funcionamento do

departamento,  aprendi  muitas  atividades  novas  e  que  levo  para  a  minha  vida

profissional e pessoal.

Fui a estagiária da primeira turma de estágio, que durante o tempo em que lá

permaneceu,  passou  por  mais  setores  dentro  do  hotel.  Comecei  no  setor  de

Banquetes  e  Eventos.  Posteriormente,  porém  fora  da  carga  horária  do  estágio

supervisionado tive a oportunidade de fazer um Cross Training no setor de Recursos

Humanos  –  RH,  pelo  período  de  um  (1)  mês.  Também  obtive  vivência  no

departamento de Governança e Rouparia e, por fim, fiquei os últimos seis (6) meses

do meu estágio no departamento de Compras. Sou muito grata ao hotel Hilton Barra

por ter me proporcionado essa experiência ímpar. Como o total de carga horária de

estágio foram de 720 horas, surgindo assim a oportunidade de vivenciar diversos

setores.
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Infelizmente  durante  o  tempo  do  meu  estágio  a  minha  proposta  não  foi

acatada  pelo  setor  de  RH  não  sendo  implantada.  Deixei  a  proposta  para  ser

analisada  e  espero  que  seja  atendida  e  que  os  próximos  estagiários  possam

avançar  mais,  na  questão da autonomia  para  resolver  questões que surgem de

imediato  sem  precisar  do  aval  dos  gestores  para  tomada  de  decisão  no

departamento de Alimentos e Bebidas.
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Anexo 1 - Política de sustentabilidade
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Anexo 2 - certificado da ABNT NBR 15401:2006
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Anexo 3 - Plano de atividades de estágio
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Anexo 4 - Termo de compromisso de estágio obrigatório
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