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Resumo 

Visando manter a existência de seus negócios, empresas geradoras de grande volume de 

resíduos vêm adotando ações e estratégias para minimizar seus impactos ao meio ambiente. 

Consumidores atualmente vêm exigindo que as empresas alicercem seus negócios investindo 

em questões voltadas a sustentabilidade e ao meio ambiente, afim de não causar maiores 

impactos ambientais. Este trabalho objetivou relatar um problema recorrente na rotina 

operacional do setor de Alimentos e Bebidas no Hotel Hilton Rio de Janeiro Copacabana, no 

que tange a problemática sobre a forma correta de separação de resíduos sólidos e orgânicos 

do hotel. Concluiu-se que se faz necessário um aprimoramento das estratégias estabelecidas 

pelo hotel para uma adequada coleta dos resíduos gerados pelo empreendimento, visto que, 

nem todo lixo depois de misturado consegue-se ser desagregado impactando o processo de 

reciclagem.  A tipologia utilizada para este trabalho foi à pesquisa descritiva, visto que a 

autora fez parte do quadro de membros de equipe, por mais de um ano, na empresa citada. 

Para a analise da rotina de descarte dos resíduos foi adotada a observação participante e como 

alicerce para este estudo foi utilizado o levantamento bibliográfico.  A importância da 

elaboração deste trabalho ocorreu no sentido de chamar a atenção para a questão da 

manipulação de resíduos e sua relevância para o meio ambiente. Concluiu-se que a empresa 

pode adotar algumas medidas estratégicas para ensinar seus membros de equipe quanto à 

manipulação dos resíduos alimentícios e a forma adequada de seu descarte, assim como a 

empresa também pode vir a investir em coletores adequados de resíduos para facilitar e ajudar 

seus membros de equipe durante suas rotinas operacionais. 

Palavras-chave: resíduos alimentícios, estratégias, alimentos e bebidas, meio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Aiming to keep the existence of their businesses, some companies that generate a large 

volumes of waste have been adopting actions and strategies to minimize their impacts on the 

environment. Consumers have been demanding that companies build their business by 

investing in sustainability and environmental issues to not to cause more environmental 

impacts. This paper aimed to report a recurring problem in the Food & Beverage operating 

routine at the Hilton Rio de Janeiro Copacabana Hotel, regarding to the correct separation 

of solid and organic waste from the hotel. It was concluded that it is necessary to improve the 

strategies established by the hotel for a proper collection of waste generated by the hotel, 

because all waste after mixing can be disaggregated, impacting in the recycling process. The 

typology used for this work was descriptive research, since the author was part of the team 

members for more than a year in the company mentioned. For the analysis of the waste 

disposal routine, the participant observation and the bibliographic survey was adopted. The 

importance of this work was to get attention to the issue of waste handling and its relevance 

to the environment. It was concluded that the company may adopt some strategic to teach the 

team members how to handle whit food waste and how to discard properly, as well as the 

company may invest in appropriate waste collectors to facilitate and help their team members 

during their operational routines. 

Keywords: food waste, strategies, food and beverage, environment. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em uma etapa da graduação para se conquistar o título de bacharela em Hotelaria, é 

necessário que seja feito o Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório (ECSO) em um 

Meio de Hospedagem (MH) como ato educativo que visa o preparo dos educandos para o 

mercado de trabalho. Com base no novo Regulamento de Estágio do Curso de Bacharelado 

em Hotelaria da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), o trabalho com 

vínculo empregatício pode ser integrado às horas complementares de Atividades Acadêmicas 

de Estágio Supervisionado (AAES), visto que muitos alunos já atuam profissionalmente no 

mercado de trabalho hoteleiro. 

No período de 09 de novembro de 2017 a 31 de março de 2019, atuei 

profissionalmente como atendente no setor de alimentos e bebidas junto ao Hilton Rio de 

Janeiro Copacabana, um hotel luxuoso de categoria cinco estrelas. Seu público alvo é bastante 

diversificado, atendendo às demandas tanto de turistas (nacionais e internacionais), quanto ao 

meio coorporativo e tripulações aéreas. Estes últimos, por sua vez, correspondem a uma boa 

porcentagem das hospedagens para que assim o hotel nunca registre baixa ocupação. 

A problemática levantava aborda a inexistência de treinamentos que repassem a seus 

membros de equipe (termo adotado pela Hilton para se referir aos funcionários), sobre a 

importância do correto despejamento dos resíduos gerados em seus locais adequados. A 

escolha de abordar este tema sobre reciclagem e a inadequada forma como são descartados os 

resíduos no setor de Alimentos e Bebidas (A&B) no Hotel Hilton Rio de Janeiro Copacabana, 

se deu devido à observação na falha de um processo muito importante, principalmente nos 

dias atuais que pode vir a impactar de forma significativa o meio ambiente, a manipulação e a 

separação inadequada dos resíduos gerados pelo departamento de A&B desta empresa.  

Sendo assim, o objetivo geral deste documento é abordar a problemática da falta de 

treinamentos oferecidos pela empresa para ensinar seus membros de equipe sobre a 

importância da manipulação correta dos resíduos gerados no setor de A&B e como a falta 

desta ação pode vir a prejudicar a coleta/separação dos resíduos sólidos e orgânicos do hotel. 

A metodologia adotada para a elaboração deste documento foi à pesquisa descritiva, 

por se tratar do local ao qual houve participação efetiva por ter pertencido ao quadro de ME´s 



do hotel já mencionado. Como método de coleta de dados foi utilizado à observação 

participante, principalmente, e o levantamento bibliográfico. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO MEIO DE HOSPEDAGEM  

O Hilton Copacabana está localizado na Avenida Atlântica, número 1020, no bairro de 

Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22010-000. Telefone: (21) 3501-8000, site: 

https://www.hiltoncopacabana.com/, e está registrada sob a razão social Rio Atlântica Hotel 

S/A - CNPJ: 26.994.986/0001-56. Este hotel fica entre a praia de Copacabana e a praia do 

Leme. 

O empreendimento possui 2 restaurantes, 36 salas de eventos flexíveis (a maior 

acomoda até 450 pessoas), 2 piscinas, 3 bares, 1 Spa, 1 academia e 545 quartos distribuídos 

em 39 andares. Sua classificação, segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de 

Hospedagem (SBClass), é de um hotel 5 estrelas pois atende aos requisitos estabelecidos pela 

SBClass. 

No site da Hilton encontram-se dados interessantes com relação à história desta grande 

rede hoteleira, segue alguns fatos: O fundador desta cadeia de hotéis, ao qual o 

empreendimento em tela está contido, foi o senhor Conrad Hilton. Em 1919, ele comprou seu 

primeiro hotel no Texas, o The Mobley, sendo que o primeiro hotel com o nome da marca 

Hilton surgiu em 1925: o imponente arranha-céu chamado Dallas Hilton. A partir deste 

momento, surgiu esta grande rede da hotelaria. A Hilton é uma empresa americana com 100 

anos de existência, considerada uma das maiores rede hoteleiras mundiais, além de ser 

pioneira em elaborar novos conceitos de hotelaria, como por exemplo, ser a primeira empresa 

hoteleira a colocar telefone, televisão e ar condicionado nos quartos. É uma cadeia 

reconhecidamente responsável por inovar o conceito de hotelaria e hospitalidade no mundo 

dos negócios.  

No quadro 1, constam-se alguns elementos triviais para compreender elementos 

ligados ao processo de administração desta cadeia hoteleira. 

Quadro 1. Valores organizacionais.  

 “Ser a empresa mais 

hospitaleira do mundo – criando 

https://www.hiltoncopacabana.com/


 

Missão: 

 

experiências sinceras para os 

hóspedes, oportunidades 

significativas para os membros de 

equipe, um alto valor para 

proprietários e um impacto positivo 

nas nossas comunidades”. 

 

 

Visão: 

 

“Preencher a Terra com a 

Luz e o Calor da Hospitalidade, 

proporcionando experiências 

excepcionais, em cada hotel, para 

cada hóspede, a cada momento”. 

 

 

Valores: 

 

H ospitalidade; 

I ntegridade; 

L iderança; 

T rabalho em equipe; 

O s donos; 

N ada para depois. 

 

Promessa: 

“Garantir que cada hóspede 

se sinta cuidado, valorizado e 

respeitado”. 

Fonte: Texto elaborado pela empresa e disseminado nos treinamentos aos 

colaboradores.  

O portfólio desta empresa inclui 14 marcas, sendo o Hilton Copacabana pertencente à 

bandeira Hilton Hotels & Resorts. Esta cadeia de Hotéis e Resorts da rede Hilton é uma das 

líderes mundiais em unidades hoteleiras, possuindo, atualmente, 577 Hotéis e Resorts 

espalhados em 89 países e territórios no mundo. 

A Hilton possui mais 13 marcas, sendo composta por:  

 Curio Collection By Hilton com 55 hotéis em 17 países; 

 Doubletree By Hilton com 537 hotéis em 43 países; 



 Tapestry Collection By Hilton com 9 hotéis; 

 Embassy Suites By Hilton com 250 hotéis em 6 países; 

 Hilton Garden Inn com 788 hotéis em 35 países; 

 Hampton By Hilton com 2.381 hotéis em 22 países; 

 Tru By Hilton com 33 hotéis; 

 Homewood Suites By Hilton com 468 em 3 países; 

 Home2 Suites By Hilton com 237 hotéis em 2 países; 

 Hilton Grand Vacations com 51 propriedades em 3 países; 

 Waldorf Astoria Hotels & Resorts com 28 hotéis em 13 países; 

 Conrad Hotels & Resorts com 33 hotéis; 

 Canopy By Hilton com 5 hotéis em 2 países. 

No Brasil, a Hilton Hotels & Resorts tem três empreendimentos localizados em São 

Paulo, com Hilton Morumbi inaugurado em 2002, no Rio de Janeiro, com Hilton Barra 

inaugurado em 2015, e Hilton Copacabana que inaugurou em 2017, fazendo a conversão do 

Windsor Atlântico para Hilton Copacabana. Atualmente, existem mais duas marcas de 

bandeiras diferentes da Hilton Hotels & Resorts atuando no Brasil: o Hampton by Hilton 

Guarulhos Airport e o Hilton Garden Inn, que se encontra em Belo Horizonte, Goiânia, Itajaí e 

Santo André. 

O prédio em que se localiza Hotel Hilton Copacabana é o mais alto da orla de 

Copacabana e já era uma referência antiga na hotelaria carioca, pois este prédio era o antigo 

Le Méridien Copacabana, que possuía a famosa cascata de fogos de artificio no ano novo. 

Segundo algumas reportagens do jornal globo e extra da época, no ano de 2008, o prédio da 

Previ (Fundo de Pensão do Banco do Brasil) foi comprada pela rede Windsor e, em 2010, a 

rede reabriu o prédio como Windsor Atlântico. Em março de 2017, o fundo americano de 

investimentos imobiliários Blackstone com a gestão da Hilton comprou o Windsor Atlântico. 

Assim, a rede Hilton fez a conversão deste empreendimento, assumindo a gestão em maio de 

2017, da bandeira Windsor para a bandeira Hilton. 

ORGANOGRAMA DO HOTEL: 

O Organograma foi elaborado seguindo o modelo do organograma hierárquico 

correspondente a gerência exposto nas instalações do Hotel Hilton Copacabana. 

Figura 1 – Organograma do hotel 



 

Fonte: Organograma hierárquico elaborado pela empresa citada, fixado próximo às 

instalações do Recursos Humanos. 

3. RECURSOS HUMANOS  

Este empreendimento possui 335 colaboradores ao todo. Na Hilton o termo Membros 

de Equipe (ME´s) é adotado, pois propagasse a mensagem de que todos os ME´s são além de 

funcionários para a empresa, são parte de uma família e de que juntos somos um time. 

Na área de Alimentos e Bebidas (A&B) com foco em atendimento, a empresa possui 

51 colaboradores contratados. A cozinha também faz parte do setor de A&B, mas suas 

atividades operacionais são repassadas ao Chef Executivo de Cozinha. Sendo assim, o 

Gerente de A&B cuida das questões relacionadas ao atendimento do cliente e o Chef 

Executivo coordena todas as operações relacionadas ao preparo dos alimentos a serem 

servidos. Os dois subsetores (Cozinha e A&B) trabalham em conjunto e complementam o 

setor de A&B e Banquetes como um todo. 

ORGANOGRAMA DO SETOR: 

Figura 2 – Organograma do setor de A&B 

Gerente  Geral

Diretor  de

RH

Gerente de 
Treinamento

Diretor de 
Finanças

ADOF

Diretor de 
Vendas

ADOS

Gerente de 
Contas

Gerente de 
Vendas

Diretor de 
Receitas

Gerente de 
Receitas

Gerente de 
Reservas

Diretor de 
Operações

Governanta
Gerente de 
Seguranca

Gerente de 
Engenharia

Gerente de 
Recepção

Gerente de 
Hospedagem

Gerente 
Noturno

Gerente de

TI

Gerente de 

A&B

Chef 
Executivo



 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

3.1 PERFIS PROFISSIONAIS DO SETOR: 

Quadro 02 – Função, formação e curso 

Função Formação Curso 

Gerente de A&B Centro Universitário Unibero Gestão Hoteleira 

Assistente da Gerência Universidade Nove de Julho Gestão Hoteleira e de 

Restaurantes 

Supervisor 1 Universidade Federal Juiz de 

Fora 

Bacharel em Turismo 

Supervisor 2 Universidade Estácio de Sá Bacharel em Hotelaria 

Supervisor 3: Universidade Veiga de Bacharel em Turismo 

Gerente de Alimentos & Bebidas

Assistente da Gerência de A&B

Supervisores

Captains

Barmans

Hostess

Atendentes

Estágiario

Jovem Aprendiz



Almeida 

Supervisor 4 Universidade Estácio de Sá Bacharel em Turismo 

Estagiário:  Universidade Veiga de 

Almeida 

Bacharel em Administração 

Fonte: Elaborada pela autora. 

3.2 ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR CADA FUNÇÃO DO SETOR DE A&B: 

Quadro 03 – Funções e atividades desempenhadas 

Função Atividades Desempenhadas 

 

Gerente de A&B 

Responsável pela gestão da equipe de A&B; 

Garantir a qualidade dos serviços oferecidos 

pelo setor de A&B aos clientes; 

Verificar os objetivos orçamentais dando 

inicio os planos de ação para assegurar a 

realização dos objetivos fixados; 

Zelar pelas condições de limpeza, higiene, 

segurança e seguir normas e procedimentos, 

supervisionando para que todos cumpram as 

legislações pertinentes a área de A&B; 

Inspecionar a qualidade dos produtos 

ofertados; 

Atuar na formação e desenvolvimento da 

equipe; 

Estar à frente de inventários de materiais e 

utensílios para seu departamento; 

Analisar e elaborar relatórios referentes ao 

cargo; 

Participar de reuniões gerenciais para 

elaborar planos estratégicos para o bom 

funcionamento da empresa; 

Desenvolver o planejamento orçamentário e 

autorizar pedidos de compras para o setor; 

Revisar e desenvolver novos produtos ou 

serviços a serem oferecidos aos clientes, 

presando sempre pela excelência.  



 

Assistente da Gerência de A&B 

 

Um Assistente da Gerência de A&B é 

responsável por assistir a operação de todos 

os pontos de vendas de Alimentos e Bebidas, 

de modo a proporcionar uma excelente 

experiência a hóspedes e membros de equipe, 

enquanto forma o staff e trabalha dentro das 

diretrizes orçamentais; 

Supervisionar operações dos pontos de A&B; 

Manter níveis excepcionais de atendimento 

ao cliente; 

Recrutar, gerir, formar e desenvolver a 

equipe; 

Auxiliar nas avaliações anuais e semestrais 

dos membros de equipe sob sua 

responsabilidade; 

Trabalhar dentro das diretrizes orçamentais; 

Auxiliar na definição de metas e objetivos 

departamentais, trabalhar com prazos, 

orçamentos e políticas e procedimentos; 

Desenvolver menus com outros membros de 

equipe de A&B; 

Responsável pelos inventários; 

Incentivar os membros de equipe a 

maximizar as vendas e receitas; 

Substituir o Gerente de A&B na ausência 

deste; 

 

Supervisor 

 

Supervisionar as operações de Alimentos e 

Bebidas; 

Auxiliar os membros de equipes sempre que 

necessário; 

Realizar serviços administrativos; 

Verificar se os pontos de venda estão no 

parâmetro exigido de excelência;  

Comunicar e delegar tarefas à equipe; 

Assegurar o cumprimento dos padrões da 

marca; 

Gerir consultas aos clientes de forma 

eficiente; 

Representar as necessidades da equipe; 



Assistência à gestão de formação de 

desenvolvimento dosa membros de equipe; 

Ajudar com avaliações anuais e mensais. 

 

Captains/Maître 

  

Auxilia o Supervisor nas atividades de 

coordenação da equipe e do atendimento aos 

hóspedes; 

Distribui praças e tarefas aos Membros de 

Equipe; 

Identifica as necessidades operacionais do 

setor e as informa ao supervisor. 

Executa a transferência de produtos e 

materiais entre os setores; 

Apoia os supervisores quanto as questões 

burocráticas e o desenvolvimento da equipe; 

Acompanha inventários de A&B mensais. 

 

Atendente 

 

Executar o serviço de Alimentos e Bebidas a 

mesa, comunicando-me efetivamente com o 

cliente; 

Acompanhar a montagem de alimentos; 

Conhecer todos os itens do cardápio e saber 

descreve-los para os clientes; 

Assegurar a organização das praças do 

restaurante, áreas de serviço e mise in place; 

Preencher check lists e relatórios referentes a 

operação diária; 

Receber solicitações extras de clientes e 

acompanhar a correta execução da mesma; 

Ler o log book, ordem de serviços do dia e o 

quadro de avisos do setor; 

Auxiliar em outros pontos de vendas de 

A&B quando necessário; 

Pegar itens no almoxarifado para repor nos 

estoques; 

Desfazer e preparar o enxoval do restaurante; 

Polir materiais, limpar e repor, caso seja 

necessário, utensílios que ficam disponíveis 

nos pontos de vendas como açucares sal, 

pimenta, azeite e etc; 

Solicitar os serviços de outros departamentos 



quando necessário; 

Executar a cobrança no sistema Micros de 

acordo com serviços prestados e dentro dos 

padrões financeiros.  

 

Hostess 

Realizar atendimento telefônico ou 

pessoalmente, prestando informações sobre o 

restaurante e o hotel aos clientes internos ou 

externos; 

Realizar reservas no restaurante; 

Direcionar os clientes até as mesas, 

distribuindo-os junto aos garçons de acordo 

com o número de clientes no restaurante; 

Confeccionar menus e placas para orientação 

de itens do buffet; 

Ler, responder ou encaminhar e-mails do 

restaurante; 

Guardar itens esquecidos no restaurante e 

entrega-los ao achado e perdidos; 

Orientar os garçons quanto à cobrança de 

mesas; 

Ler o log book e repassar as informações aos 

membros de equipe do setor; 

Passar as informações do cliente para o 

garçom que irá atender; 

Apresentar o restaurante e seus serviços aos 

clientes; 

Realizar atendimentos especiais como: 

pedido de torta simbólica para 

aniversariantes, solicitações dos hóspedes 

para fazer de ligações e etc. 

 

Barman 

 

Controla o estoque de bebidas, cria, prepara e 

serve drinks; 

Fazer o controle de retirada do estoque de 

bebidas; 

Controle de validades; 

Acompanhar tarefas gerais de limpeza para 

cumprir com os padrões de saúde e 

segurança; 

Manter a área de trabalho limpa e 

organizada; 



Controla tempo de preparo e serviços do bar; 

Executa cobrança no Micros de acordo com 

serviços prestados e dentro dos padrões 

financeiros. 

 

Estagiário 

Suporte aos trâmites financeiros do 

departamento; 

Auxiliar o processo de organização e 

armazenamento de arquivos. 

Dar suporte nos pontos de venda se 

necessário; 

Dar suporte aos colaboradores da gerência; 

Estabelecer uma comunicação efetiva com 

todos os departamentos para garantir o 

sucesso das operações; 

Controlar, organizar e emitir documentos 

referentes à área administrativa; 

Prestar suporte a clientes. 

 

Jovem Aprendiz 

Dar apoio nas rotinas administrativas do 

setor; 

Organizar arquivos do setor; 

Ajudar em montagens de mesa quando 

necessário; 

Auxílio no armazenamento de documentos; 

Impressão de cópias. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

3.3 TREINAMENTOS DESENVOLVIDOS PELO SETOR: 

Em termos de capacitação a empresa fornece o H360 assim que o colaborador inicia 

suas atividades na empresa, durante o período de cinco dias. Este treinamento consiste em 

ensinar ao novo membro de equipe a missão, a visão e os valores da rede, a história da Hilton 

e como funciona a cultura organizacional da empresa. 

O membro de equipe também irá aprender a colocar em ação uma das ferramentas 

mais utilizadas pela marca, que consiste em satisfazer os hóspedes com o Blue Energy – 

termo usado para se referir as ações adotadas pelos membros de equipe para atender as 

solicitações que lhe são designadas pelos hóspedes, utilizando toda sua energia positiva para 

se atingir níveis elevados de satisfação e almejando superar as expectativas. 



São fornecidos periodicamente treinamentos dentro de cada setor com foco nas suas 

operações. No setor de A&B, são fornecidos treinamentos de segurança para evacuação do 

prédio em casos de incêndio ou em situações emergenciais, como se portar em situações 

suspeitas, como evitar fraudes com a máquina de cartão de crédito, fechamento de caixa, 

operacionalização do sistema dos pontos de venda (Micros). 

Em nível de desenvolvimento para um melhor atendimento no restaurante são 

elaboradas reuniões departamentais, junto com a cozinha, explicando a preparação de cada 

prato novo que entrar no cardápio, preparação de drinks básicos, palestra sobre cerveja e 

vinhos com a fornecedora da empresa e sempre ao final de apresentações que contenham itens 

que irão compor o cardápio há a degustação por parte da equipe. A empresa também oferece a 

seus ME´s a visita até uma fábrica de cerveja ou a outro hotel da marca Hilton, como o Hilton 

Barra.  

 Em termos de capacitação a rede também disponibiliza alguns programas como: Make 

it Rigth, treinamento para ensinar a como atender as solicitações dos hóspedes superando suas 

expectativas. O Cross Training é uma oportunidade que a empresa fornece ao membro de 

equipe que queira aprender a realizar outras funções dentro do hotel. O colaborador poderá 

escolher o setor e a função que almeja aprender e solicitar após um ano contratado e sem 

advertências. Este treinamento capacitará o membro de equipe a função desejada e o mesmo 

estará apto a se candidatar, em caso de vaga, a função almejada. O Fun and Grow é um 

programa similar ao Cross Training, porém só poderá ser realizado durante as férias do 

membro de equipe, pois ele será enviado a outro Hilton (nacional ou internacional) para 

aprender rotinas e operações do setor que o membro de equipe escolheu aprender. No Fun 

and Grow trabalha-se durante 4 horas por dia e é liberado de suas tarefas para se aproveitar o 

resto do dia como desejar. O membro de equipe tem direto a ficar hospedado em um dos 

quartos do hotel e a realizar suas refeições no refeitório da empresa sem custos.  

4. ESTRATÉGIAS DE MARKETING 

O local de trabalho onde atuei foi o Restaurante The View. Seu horário de 

funcionamento é das 06h00min às 10h30min da manhã durante a semana e até às 11h00min 

da manhã aos finais de semana e feriados. Nesse horário é servido o café da manhã com 

serviço de buffet à R$ 75,00 reais mais 10% (taxa de serviço), o café da manhã só está incluso 

nas reservas que incluem o pacote de café da manhã, caso o hóspede tenha optado no 

momento da reserva em não adicionar o café da manhã a sua diária o mesmo terá que pagar o 



valor citado acima, o valor não se diferencia para hóspedes sem café incluso e clientes não 

hospedados. 

A partir das 12h00min o restaurante reabre para almoço, com serviço de buffet à R$ 

95,00 reais mais 10% (taxa de serviço), estando incluso: saladas, pratos quentes e sobremesas. 

As bebidas são pagas à parte. O encerramento do almoço é às 15h00min, aos finais de semana 

e feriados, o restaurante abre para almoço às 12h30min e encerra suas atividades às 

16h00min. Domingo, o buffet é diferenciado por ser brunch, neste dia o buffet contém uma 

quantidade maior de itens. Sendo assim, os valores são alterados variando entre R$ 145,00 

reais mais 10% (taxa de serviço), incluindo bebidas não alcoólicas, e há uma outra opção no 

valor de R$ 185,00 reais mais 10% (taxa de serviço) caso o cliente queira o serviço de 

espumante incluso. 

No jantar, o restaurante abre das 19h00min às 23h00min com cardápio a là carte. O 

Room Service tem serviço 24h com cardápio a là carte para café da manhã, almoço e jantar. 

Os bares funcionam das 8h00min até às 23h00min, também possuem a opção de cardápio a là 

carte contendo lanches, entradas, pratos principais e sobremesas. Todos os preços do cardápio 

a là carte variam mediante aos pratos e com a adesão da taxa de serviço opcional de 10% ao 

final de toda nota. 

Caso o cliente não se sinta satisfeito com o serviço oferecido ele tem a opção de anular 

a cobrança da taxa de 10% em sua conta. Toda taxa de serviço paga ao hotel é calculada pela 

controladoria em uma data especifica determinada pelo hotel, em seguida o valor acumulado é 

dividido pelo número de ME´s da empresa. A quantidade e o valor mínimo estabelecido para 

recebimento das pontuações são determinados pelo cargo que o membro de equipe ocupa. 

Cada função dentro da empresa tem seus valores definidos, conforme essa divisão o membro 

de equipe recebe junto ao seu salário um adicional salarial, que é denominado de “ponto 

mensal”. 

O hotel possui uma política muito rigorosa quanto aos ME´s darem descontos aos 

clientes. Os descontos só podem ser lançados mediante autorização dos captains/maitres ou 

supervisores. Alguns descontos são estipulados pela empresa e repassados aos setores, como 

por exemplo, desconto para membros de companhias aéreas. Neste caso, os hóspedes de 

companhias aéreas têm descontos em alimentação e hospedagem, cada companhia aérea tem 

seu valor de desconto fixado e tabelado, pois é acordado com o setor de vendas, que é o 

responsável pelas negociações e captação de clientes. Os colaboradores da rede Hilton, sejam 



de qualquer empreendimento da rede também possuem direito a descontos tanto na 

alimentação, como em hospedagem. O desconto é no valor de 50% do total da conta. Pela 

política do hotel nenhum desconto pode ser aplicado para bebidas alcoólicas.  

Alguns descontos também podem ser liberados pelo setor de vendas a clientes em 

potencial, caso eles estejam em negociação com um cliente externo, neste caso o setor 

responsável pelo desconto entra em contato com o setor que irá fornecer o serviço, todos os 

itens adicionados na conta deste cliente não serão cobrados diretamente a ele, e sim, ao 

departamento que liberou o desconto. Neste caso, o custo sairá do consumo do departamento 

responsável pelo desconto. 

Todos os eventos que o setor de A&B elabora com a finalidade de atrair clientes para 

o hotel são repassados ao setor de marketing, que é responsável por divulgar no site e nas 

redes sociais oficiais do hotel. Qualquer evento elaborado pelo setor de A&B que precise de 

reserva mediante ao pagamento ou compra de ingresso, fica na responsabilidade dos 

supervisores do departamento. Alguns eventos que o setor de A&B do Hotel Hilton 

Copacabana promove são: Fiesta Latina, Happy Hour no Hilton Copacabana Evento de Dias 

das Mães, Dias dos Pais, Páscoa, Dias dos Namorados, Natal, Ano Novo, Feijoada de 

Carnaval e em Eventos Futebolísticos é elaborado um cardápio especial para a ocasião e 

promoções de bebidas. Esses são alguns exemplos de eventos que o setor de A&B promove 

para captar novos clientes.  

5. SUSTENTABILIDADE 

5.1 Dimensão Ambiental: Água, a empresa está comprometida em reduzir o uso de água em 

50% até 2030. Energia e emissão de gases poluentes, a Hilton almeja reduzir sua intensidade 

de carbono em 61% até 2030. Resíduos, a Hilton compromete-se em reduzir até 2030 a 

quantidade de resíduos gerados em operações gerenciais. 

5.2 Dimensão Social: Investimento Comunitário, a Hilton está comprometida em dobrar os 

investimentos em impacto social até 2030. Direitos Humanos, a empresa compromete-se a 

incorporar a devida diligência em direitos humanos nas operações e na cadeia de suprimentos 

globais até 2030. Crescimento Inclusivo, a Hilton capacita todos a aproveitar todo seu 

potencial para construir comunidades de hospitalidade fortes e resilientes em toda a cadeia de 

valor. 



5.3 Dimensão Econômica: A Hilton atende mais de 3 bilhões de hóspedes por ano, emprega 

mais de 10 milhões de pessoas e impacta com $ 1 trilhão de dólares na economia global. Tem 

como objetivo reduzir pela metade o seu impacto no meio ambiente e duplicar seus 

investimentos de impacto social até 2030. 

Todos os tópicos aqui citados encontram-se no site da Hilton Hotels and Resorts na 

descrição Our Reporting - Environmental Impact.  

6. IDENTIFICAÇÃO DA COLABORADORA E DO SUPERVISOR 

6.1 Identificação da aluna: 

Aluna: Jéssica Nogueira de Oliveira; Período: Décimo terceiro; 

Curso e Universidade: Bacharelado em Hotelaria na Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro. 

Matricula: 201148513-2; 

CPF:134.271.717-10; 

RG: 25.567-778; 

Contrato por tempo indeterminado pela carteira de trabalho; 

Período de contratação: 09 de novembro de 2018 até 31 de março de 2019; 

Cargo na empresa: Atendente de Alimentos e Bebidas no Hotel Hilton Rio 

de Janeiro Copacabana. 

6.2 Identificação do Supervisor: 

O cargo mais alto dentro do setor em que trabalhei era o de Gerente de 

Alimentos e Bebidas. Todos os funcionários do setor, antes de serem contratados, 

passam pelo seu aval. Sendo assim o Gerente é responsável por todos do setor. 

Nome: Valter Maia; 

Cargo: Gerente de Alimentos e Bebidas; 

Período de contratação: Março de 2017 até o momento;  

Graduação: Formado pelo Centro Universitário Unibero – Gestão Hoteleira. 

7. CARGA HORÁRIA 



A carga horária estipulada e de 50h semanais, no horário de 07h00min às 15h20min 

sendo suscetível a mudanças de horário ou hora extra. Escala de folga 6x1, ou seja, trabalha-

se seis dias da semana com uma folga fixa determinada por escala e mais um domingo no 

mês. 

Caso o membro de equipe tenha 7 horas extras adicionadas ao banco de horas, ou ter 

trabalhado em feriados, o mesmo tem direito a mais uma folga correspondente a essas 7 horas. 

Esta folga será combinada entre contratante e colaborador, mediante a disponibilidade do 

setor em liberar o mesmo. 

8. JUSTIFICATIVA 

A escolha deste tema para a elaboração deste documento se deve pela ausência de 

treinamentos dentro do setor de A&B no Hotel Hilton Copacabana que repassem a seus ME´s 

sobre a importância do correto despejamento de resíduos em locais adequados, sem mistura-

los para uma adequada coleta de resíduos. A escolha de abordar este tema se deu devido à 

observação na falha de um processo muito importante, a mistura do despejamento dos 

resíduos sólidos e orgânicos pelos ME´s do setor de A&B durante suas rotinas operacionais. 

A falta de medidas estratégicas para se evitar processos tão simples, principalmente nos dias 

atuais, podem vir a acarretar problemas significativos ao meio ambiente. 

9. OBJETIVOS 

9.1 Geral: Evidenciar como podemos corrigir posturas problemáticas com relação ao descarte 

dos resíduos por parte dos membros de equipe de A&B e descrever estratégias que podem vir 

a ser implantadas pelo setor para o descarte correto dos resíduos mencionados. 

9.2 Específicos: Analisar como é feito o descarte do lixo durante as atividades operacionais do 

setor estudado; 

10. PLANO DE ATIVIDADES E CRONOGRAMA 

Quadro 4 – Cronograma das atividades exercidas 

 

PERÍODO 

 

CARGA HORÁRIA  

 

ATIVIDADES EXERCIDAS EM 

NIVEL OPERACIONAL 

   



13/11/2017 a 

17/11/2017 

07h00min às 15h20min - 

8 horas e 20 minutos. 

Treinamento H360 – conhecer a 

historia da empresa e imersão na 

cultura da rede Hilton. 

 

09/11/2017 a 

31/03/2019 

 

 

07h00min às 15h20min - 

8 horas e 20 minutos. 

 

 

Executar o serviço de Alimentos e 

Bebidas a mesa, comunicando-me 

efetivamente com o cliente; 

Acompanhar a montagem de 

alimentos; 

Conhecer todos os itens do cardápio e 

saber descreve-los para os clientes; 

Assegurar a organização das praças do 

restaurante, áreas de serviço e mise in 

place; 

Preencher check lists e relatórios 

referentes a operação diária; 

Receber solicitações extras de clientes 

e acompanhar a correta execução da 

mesma; 

Ler o log book, ordem de serviços do 

dia e o quadro de avisos do setor; 

Auxiliar em outros pontos de vendas 

de A&B quando necessário; 

Pegar itens no almoxarifado para repor 

nos estoques; 

Desfazer e preparar o enxoval do 

restaurante; 

Polir materiais, limpar e repor, caso 

seja necessário, utensílios que ficam 

disponíveis nos pontos de vendas 

como açucares sal, pimenta, azeite e 

etc; 

Solicitar os serviços de outros 

departamentos quando necessário; 

Executar a cobrança no sistema 

Micros de acordo com serviços 

prestados e dentro dos padrões 

financeiros. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 



11. MARCO TEÓRICO 

Tanto a hotelaria quanto o turismo são atividades que necessitam da boa qualidade do 

meio ambiente no qual o empreendimento está inserido. Em muitos casos os recursos naturais 

do local é o principal chamariz par a atração de turistas a uma determinada região. 

A sustentabilidade vem adquirindo cada vez mais espaço, com pessoas cada vez mais 

preocupadas e engajadas em realizar práticas de consumo mais responsáveis e minimizar seus 

impactos sob o meio ambiente. Visto essas mudanças no mercado muitas empresas vem 

adotando práticas sustentáveis como parte do gerenciamento e da administração de seus 

negócios, tanto como diferencial competitivo a fim de atender este novo mercado crescente, 

como também como forma de economia, pois algumas ações podem gerar diminuição de 

custos ou retornos financeiros. Souza (2000, pág. 14) diz que: 

O reaproveitamento ou a disposição correta desses resíduos envolve 

aspectos sociais, econômicos e ecológicos e um novo comportamento individual 

deve pautar a mudança de valores e o padrão de consumo sustentável, repensando a 

minimização e a conscientização de desejos materiais. 

No setor gastronômico, principalmente em restaurantes com serviço de Buffet, o 

desperdício de alimentos fica bem evidente. A partir das observações expostas neste 

documento, foi possível averiguar a necessidade de práticas sustentáveis para o meio de 

hospedagem analisado, visando uma diminuição nos impactos ao meio ambiente que podem 

vir a ocorrer oriundos dos resíduos gerados pelo hotel. Segundo os autores Amaral, Costa, 

Corrêa e Freitas (2014, pág. 2): 

[...] o não tratamento adequado desses resíduos, bem como a produção dos 

mesmos contribui de forma contínua para a degradação da biosfera e da qualidade 

daqueles que habitam o meio. 

Neste diapasão, estão inseridos os Restaurantes e Cozinhas Industriais que, 

ao realizarem o preparo dos alimentos, geram grande quantidade de resíduos sólidos, 

e de forma acentuada, assim, o resíduo orgânico, sendo este passível de 

transformação e reaproveitamento em outros fins. Nota-se que o restaurante 

apresenta-se como um elo fundamental na cadeia produtiva, tendo como 

consequências não apenas no sentido econômico, mas também no ambiental. 

É de suma importância que haja uma visão quanto ao futuro do entorno do 

empreendimento e atentar-se aos possíveis riscos externos que podem vir a corroborar para a 

extinção do negócio. Um dos pontos fortes dos hotéis da orla de Copacabana e zona sul do 

Rio de Janeiro, assim como em outros locais deste estado, são as praias exuberantes e a 

vegetação que o estado possui, sendo esses alguns dos motivos que atraem os turistas até o 

estado. Dito isso, grandes empreendimentos devem ter como responsabilidade zelar pelos 



meio ambientes no quais estão inseridos. A gestão de resíduos tem um papel significativo na 

manutenção do meio ambiente. De acordo com Savitz e Weber (2007, pág.3) 

“Sustentabilidade é respeito à interdependência dos seres vivos entre si e em relação ao meio 

ambiente. Sustentabilidade significa operar a empresa, sem causar danos aos seres vivos e 

sem destruir o meio ambiente, mas, ao contrário, restaurando-o e enriquecendo-o". 

12. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MEIO DE 

HOSPEDAGEM 

As atribuições do minha função são basicamente: Executar o serviço de Alimentos e 

Bebidas a mesa, comunicando-me efetivamente com o cliente; acompanhar a montagem de 

alimentos; conhecer todos os itens do cardápio e saber descreve-los para os clientes; assegurar 

a organização das praças do restaurante, áreas de serviço e mise in place; preencher check lists 

e relatórios referentes a operação diária; receber solicitações extras de clientes e acompanhar a 

correta execução da mesma; ler o log book, ordem de serviços do dia, e o quadro de avisos do 

setor; auxiliar em outros pontos de vendas de A&B quando necessário; pegar itens no 

almoxarifado para repor nos estoques; desfazer e preparar o enxoval do restaurante; limpar, 

polir e repor materiais, caso seja necessário; solicitar os serviços de outros departamentos 

quando necessário, executar a cobrança no sistema Micros de acordo com serviços prestados e 

dentro dos padrões financeiros. 

13. METODOLOGIA:  

A tipologia adotada para a elaboração deste documento foi à pesquisa descritiva, por 

se tratar do local ao qual houve participação efetiva por ter pertencido ao quadro de ME´s do 

hotel já mencionado. Como método de coleta de dados foi utilizado à observação participante, 

principalmente, e o levantamento bibliográfico. 

Com a observação participante, pode-se analisar como é a rotina de despejamento do 

lixo feita pelos ME´s do setor estudado, sob uma perspectiva de tempo satisfatoriamente 

longa, durante dezesseis meses. No caso do levantamento bibliográfico foram utilizadas 

fontes que estão mencionadas ao final deste documento. 

14. PROPOSTA DE ESTRATÉGIA PARA APRIMORAMENTO 

Com base na observação diária da rotina operacional do restaurante The View, uma das 

problemáticas que ocorre no decorrer da operação é a falta de conscientização por parte dos 



ME´s sobre a forma correta de manipular e despejar os resíduos gerados em local adequado e 

a importância da reciclagem para o meio ambiente. Segundo Maia e Pereira (2012, pág. 9): 

A Educação entendida como um dos instrumentos básicos e indispensáveis 

à sustentabilidade dos processos de gestão ambiental traz o foco para a importância 

de se considerar as questões de cidadania a partir do universo cognitivo, 

comunicativo e sócio-político dos sujeitos que dão suporte às ações implementadas, 

suas relações inter-subjetivas e inter-grupais, suas diferenciações socioeconômicas, 

culturais e ideológicas. 

A realidade encontrada neste setor é que ele contém apenas duas lixeiras para os 

colaboradores despejarem o lixo durante a operação. Todos os colaboradores deste setor 

utilizam essas duas lixeiras por estarem localizadas em frente ao setor do Steward, que é o 

setor que lava toda a louça e descarrega o lixo dos andares que contém cozinhas.  

As lixeiras são determinadas da seguinte maneira: uma lixeira de cor branca e com o 

símbolo do lixo orgânico é utilizada para todo o lixo produzido no restaurante, tanto o 

orgânico (resto de comida), como plástico, papel, caixas de leite, latas, pequenos potes de 

vidros que são utilizados no hotel como, por exemplo, potes de geleias, ketchup, maionese, 

mostarda, pequenos vidros de azeite de oliva e balsâmico, que são utilizados no Room Service 

e etc. Todos esses itens mencionados são descartados na mesma lixeira do lixo orgânico. 

A segunda lixeira com a cor verde e que possui menor capacidade para 

armazenamento, contém o símbolo do vidro e é designada para o deposito de garrafas de 

vidro vazias, como: azeite, vinho, espumante e cerveja. Louças quebradas também são 

descartadas neste recipiente. Porém, em alguns momentos, o descarte equivocado de latas e 

lixo orgânico também acontece durante a rotina operacional, quando a lixeira branca não está 

no local, pois o Steward necessita tira-la de seu lugar para esvaziar e limpar esta lixeira, a 

operação não pode parar durante este procedimento, neste caso os colaboradores acabam 

depositando o lixo em lugar inadequado para não prejudicar a operação no restaurante. 

Essa mistura inadequada do lixo pode ser observada em todos os espaços que 

contenham cozinha dentro deste empreendimento, como por exemplo: o refeitório dos 

colaboradores, nas copas e dentro de todos os espaços que são utilizados pelos cozinheiros. 

Em todos os espaços de A&B encontraremos o mesmo mecanismo de distribuição de lixeiras. 

Com base nas observações diárias e no conhecimento adquirido durante a graduação 

nas aulas de sustentabilidade, a minha proposta para este setor seria a ministração de palestras 

sobre a importância da reciclagem para o meio ambiente, assim como ensinar a forma 

adequada de separação de resíduos e as simbologias designadas para cada tipo de resíduo 



produzido no hotel. A palestra seria designada para todos os membros de equipe de alimentos 

e bebidas, tanto os que fazem parte do quadro de colaboradores designados ao atendimento ao 

público, quanto para os colaboradores designados para a preparação dos alimentos. Sendo 

assim, os dois setores juntos, Cozinha e A&B, poderiam ter uma visão mais ampla sobre o 

tema, a nível que os façam refletir sobre esta temática, como suas práticas podem vir a 

impactar o meio ambiente e para o aprendizado dos mesmos, para que assim possam utilizar 

os conhecimentos adquiridos fora da empresa. 

Para esta palestra, o hotel precisaria apenas de um salão de eventos disponível, 

cadeiras, projetor e uma pessoa para ministra-la aos colaboradores. Todos os itens aqui 

descritos o hotel já possui, não havendo a necessidade de se adquirir nada. Uma alternativa 

muito simples e eficaz para se passar informações básicas sobre reciclagem e meio ambiente. 

Contudo, além das palestras o hotel também necessitaria investir em novas lixeiras, 

sendo três lixeiras (uma para resíduos orgânicos, lixo seco/reciclável e vidro) para se colocar 

nos setores responsáveis por descartes alimentícios, como as Cozinhas, Refeitório e 

Banquetes, pois de nada adiantará educar os colaboradores e não lhes fornecer os 

equipamentos adequados para o correto desenvolvimento de suas rotinas operacionais. 

São necessárias três classificações diferentes de lixeiras, para as seis cozinhas que o 

hotel possui: térreo (restaurante italiano), segundo andar (banquetes), quarto andar (principal), 

quinto andar (salão de eventos), trigésimo oitavo andar (roof top) e refeitório. Faz-se 

necessário a aquisição de 18 lixeiras para serem distribuídas nos seis setores citados e que 

contém preparação e descarte de resíduos. Todos os materiais a serem comprados para o hotel 

são orçados primeiro com os fornecedores e adquiridos posteriormente pelo setor de compras, 

que usa o valor do capital estipulado pelo hotel para gastos internos dos setores. Cada setor 

dentro do hotel tem um capital estipulado para investir no setor, como por exemplo, aquisição 

de novos utensílios, obras para melhorias, compras de itens administrativos e etc. 

Sendo assim, foi orçado o valor de uma lixeira em alguns sites especializados em 

coletores de resíduos para cozinhas de grande porte, para analise de base de preço deste item. 

No site da empresa Tnaplast foi orçado um Coletor de Lixo Plástico na cor branca, material de 

plástico com pedal e rodas, capacidade: 120 litros pelo valor de R$ 242,99 reais. Na segunda 

empresa denominada Lojas Guaporé foi encontrada a Lixeira com rodas T-Force, na cor 

branca, possui pedal e capacidade de 100 litros, no valor de R$ 322,99 reais. A última loja 

analisada chama-se Descart Clean, esta empresa possui o Cesto de Lixo Bralimpia que 



contém diversas opções de cores, inclusive a cor branca, pedal, rodas e capacidade de 100 

litros no valor de R$ 226,50 reais. 

Todas as lixeiras analisadas possuem pedal, rodas e capacidade similar, pois estes itens 

facilitam as funções durante a operação e o manuseio dos coletores. Como verificado a 

empresa Tnaplast tem o coletor de lixo com uma capacidade maior, logo este modelo será o 

escolhido para conclusão desta analise. Visto que o valor de cada lixeira sairá no valor de R$ 

242,99 reais, multiplicando este valor pelas 18 lixeiras que o departamento necessita adquirir, 

totaliza a quantia de R$ 4.373,82 reais para a aquisição das 18 lixeiras. 

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como podemos observar no presente documento, o Hilton Copacabana Rio de Janeiro 

tem um complexo setor de Alimentos e Bebidas, com um grande contingente de membros de 

quipe que fazem parte deste setor. Com isso, podemos identificar que com a falta de 

treinamentos e conhecimento por parte desta numerosa equipe sobre a temática de 

manipulação de resíduos e reciclagem, há grandes chances de este enorme empreendimento 

impactar de maneira significativa o meio ambiente. Com uma equipe engajada e que detenha 

estes novos conhecimentos, a probabilidade de mudar tanto a maneira como o lixo é 

descartado na empresa como mudar o modo de vida destes ME´s de forma benéfica com os 

treinamentos aqui exposto, só trariam pontos positivos para a empresa, para o meio ambiente 

no qual a empresa está inserida e para o estilo de vida dos próprios ME´s. 

Vale ressaltar que mesmo com o descarte dos resíduos alimentícios sendo feita de 

maneira inadequada e a falta de treinamentos sobre reciclagem e descarte correto dos 

resíduos, o hotel possui um espaço localizado no andar do térreo, onde é destinado todo o lixo 

do hotel somente para a separação e a coleta dos resíduos. Um membro de equipe do setor da 

governança, no caso um auxiliar de serviços gerais, fica responsável pela separação de todos 

os resíduos gerados pelo hotel. Porém, mesmo com esta separação posterior certos itens 

depois de misturados são difíceis de serem desagregados. 

Em seguida, os resíduos são coletados por uma empresa responsável pela coleta do 

lixo e a reciclagem, o que é de suma importância para o meio ambiente, visto que o Hilton 

Copacabana é um empreendimento de grande porte e com uma alta rotatividade de pessoas, o 

que vem a gerar um elevado número de resíduos diariamente, e isso pode impactar de forma 

expressiva o meio ambiente, caso haja manipulação dos resíduos de forma incorreta. 
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