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RESUMO 
 

O Setor de Recepção dentro de um meio de hospedagem se destaca por ser 

responsável pelo primeiro contato direto do hospede com o meio. Portanto, esse 

trabalho possui como objetivo principal, analisar a estrutura e o funcionamento da 

organização e apresentar um relatório de estágio que possibilite conhecer a 

Pousada La Belle, localizada em frente à Rodoviária de Itaguaí, no Estado do Rio de 

Janeiro, que através de um roteiro de pesquisa de cunho quantitativo, com 

perguntas estruturadas junto a Gerente Geral da Pousada, busca informações 

pertinentes ao setor de Recepção da Pousada, como o treinamento com as 

camareiras, estagiários e outros funcionários do departamento. Obteve-se como 

análise dos resultados, que a Pousada La Belle cumpre com suas atividades e 

responsabilidades no setor, porém necessita de melhorias no que condiz a 

reciclagem e treinamento realizado com os funcionários, e possui um alto índice de 

satisfação dos clientes externos, que foi possível verificar através de sites de busca 

e do questionário anteriormente mencionado. 

 

Palavras-chave: Gestão, ramo hoteleiro, treinamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The Reception Desk in a hosting medium stands out for being responsible for the 

first direct contact of the guest with the medium. Therefore, this work has as its main 

objective, to analyze the structure and operation of the organization and to present 

an internship report that makes it possible to know the Pousada La Belle, located in 

front of Itaguaí Bus Station, in the State of Rio de Janeiro. Quantitative research 

script, with structured questions from the General Manager of the Inn, seeks 

pertinent information the Inn Reception desk, such as training with maids, interns 

and other department staff. It was obtained as an analysis of the results, that the 

Pousada La Belle complies with its activities and responsibilities in the sector, but 

needs improvements regarding the recycling and training carried out with 

employees, and has a high rate of satisfaction of external customers, which It was 

possible to verify through search engines and the aforementioned questionnaire. 

 

Keywords: Management, hotel industry, training. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho visa descrever o meu relatório de estágio que ocorreu do período 

19/08/19 à 14/11/19. O conhecimento sobre a Pousada La Belle se deu através de 

uma colega de curso, que hoje é sócia do empreendimento. Diante desta notícia, 

enviei o currículo para o e-mail da Pousada vislumbrando estágio. A oportunidade 

surgiu no setor de recepção, no turno da manhã, fui chamada para a entrevista com 

uma das sócias e fui aprovada. Os primeiros dias foram de adaptação com o 

ambiente e a rotina, tive a oportunidade de atuar em diferentes áreas e poder 

aproveitar ao máximo meu conhecimento teórico e ter mais contato com os 

hóspedes. Pude perceber como o objetivo do estágio é válido e como a prática me 

agregou na qualidade de uma profissional na área da hospitalidade  

  Diante desse fato, ao longo dos dias, percebi que não se pode negar o quão 

importante é a figura do estágio, a vivência prática que sempre resgata a teoria e 

aprimora os saberes. Foi preciso realizar então novas leituras para a qualificação 

social, profissional e cultural.  

 Pelo fato da Pousada La Belle estar localizada na cidade de Itaguaí, cidade 

vizinha onde se situa a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro pude perceber 

que uma parcela de clientes habitués da Pousada é centrada nos eventos 

realizados na Pousada. E a outra parcela de hóspedes constituída por passantes 

vindos de diversas regiões. 

Dessa forma, contribuiu bastante para que a hospitalidade se efetivasse com 

práticas diversas, pelo fato da Pousada estar localizada próxima da principal rodovia 

do centro da cidade, muitos hóspedes nos procuravam para pedir informações, 

principalmente àqueles que estavam pela primeira vez na cidade e gostariam de 

pedir uma pizza, sair para jantar, chamar um táxi etc. A prática fez com que a 

atividade fosse cada vez mais consolidada e pautada no convívio e perspectiva da 

hospitalidade e empatia com o outro.  

  Durante o auxílio prestado, foi possível por em prática soluções importantes 

no dia a dia para melhor apresentação, organização, limpeza e satisfação dos 

hóspedes. Em todos os processos houve o devido acompanhamento e aprovação 

de sugestões que propus, tais como na tabela 2 – Cronograma de realização da 

proposta. 
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O estágio me proporcionou um aprendizado social, profissional e cultural 

compatível com a minha formação, o que especificamente engloba aplicar os 

conhecimentos teóricos da graduação; conhecer o meio em que a Pousada está 

inserida; avaliar a importância da prática para a sociedade e na relação com os 

demais colaboradores; implementar mudanças de acordo com a legislação e 

regulamentação vigentes e necessidades do dia a dia com foco na gestão hoteleira.  
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1. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

1.1 Dados gerais da empresa  

 

O relatório apresenta um empreendimento hoteleiro localizado na cidade de Itaguaí 

no Estado do Rio de Janeiro que se encontra conveniado a Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro.  

 

1.1.1 Nome da empresa e CNPJ 

 
O empreendimento denominado Helo Decor Hotel-Pousada LTDA-ME (Pousada La 

Belle) de Itaguaí. A empresa na qual estagio é denominada pela sua razão social 

como Helo Decor Hotel-Pousada LTDA-ME, situada e registrada sob o CNPJ 

08.874.407/0001-50 e inscrição municipal nº 78.322.020. A empresa recebe o nome 

fantasia de Pousada La Belle. 

 

1.1.2. Endereço completo 

 
Rua Clementino Almeida Câmara, 60 - Parque Independencia, Itaguaí - RJ, 23810-

550          

Figura 01: Localização da Pousada no Mapa Google 

 

Fonte: https://www.google.com.br/maps/place/Pousada+La+Belle 

https://www.google.com.br/maps/place/Pousada+La+Belle
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1.1.3. Telefone/Fax 

 
   (21) 2687-7941 

 

1.1.4. Sites 

 
Airbnb- https://www.airbnb.com.br.poudalabelle 

Booking - https://www.booking.com/hotel/br/pousada-la-belle 

Facebook- https://www.facebook.com/pousadalabelle/  

Instagram- https://www.instagram.com/labellepousada/?hl=pt-br 

Trivago- https://www.trivago.com.br  

Pousada: https://wwwLabellepousada.com.br 

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

(CADASTUR) 

 
 De acordo com a classificação dos meios de hospedagem Ministério do 

Turismo, órgão do governo federal que, juntamente com a ABIH (Associação 

Brasileira da Indústria de Hotéis), é responsável pela normalização do Sistema 

Brasileiro de Hospedagens: 

 Costa, Autran e Vieira (2005, p. 13) distinguem os empreendimentos em:  

 

I Pousadas pequenas, de até cinco unidades habitacionais 
(UHs), operadas por família com o auxílio de um ou dois 
funcionários, onde o mais importante é garantir a sobrevivência dos 
donos;  

II Pousadas médias, de 05 a 20 unidades habitacionais, 
operadas pelos proprietários com uma equipe de funcionários, onde 
há preocupações com a gestão, o atendimento ao cliente, a 
lucratividade, o marketing, etc.  

III Pousadas grandes, com cerca de 30 UHs, concebidas 
sobretudo como investimento e operadas com bases totalmente 
profissionais, com utilização de serviços de consultoria específicos 
para cada etapa da obra, metas e prazos de retorno do capital.        
                                                     Costa, Autran e Vieira (2005, p. 13) 

  

Segundo a Pesquisa de Serviços de Hospedagem lançada em julho de 2017 

pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- no ano de 2016 o Brasil 

https://www.google.com.br/search?ei=1DFbXf_oIZuz5OUP382U6Ak&q=la+belle+pousada+itaguai&oq=la+belle+posada&gs_l=psy-ab.1.1.0i13l2j0i8i13i30.10838.12410..15021...0.2..0.194.1042.0j7......0....1..gws-wiz.......0i71j0i67j0j0i22i10i30j0i22i30j0i22i30i19.6RjK1Qm9zVA
https://www.airbnb.com.br.poudalabelle/
https://www.booking.com/hotel/br/pousada-la-belle
https://www.facebook.com/pousadalabelle/
https://www.instagram.com/labellepousada/?hl=pt-br
https://www.trivago.com.br/
https://wwwlabellepousada.com.br/
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contava com 31,3 mil estabelecimentos de hospedagem, sendo 31,9% destes 

pousadas. Quanto aos estabelecimentos do Estado do Rio de Janeiro, as pousadas 

predominavam, sendo 50,5% dos meios de hospedagem desta categoria (IBGE 

2016). 

Na Pousada é perceptível o trabalho da recepção em conjunto com os 

demais setores para garantir que o cliente receba o melhor serviço por parte da 

empresa hoteleira.  

Atualmente a hotelaria demanda cada vez mais serviços especializados. 

Segundo Oliveira (2012, p. 43), “tal especialização mostra-se fundamental, pois o 

setor lida a cada momento diretamente com a presença do hóspede durante sua 

estada e a qualidade que ele percebe será o cartão de visitas da instituição”. Se o 

serviço prestado apresentar boa qualidade, o hóspede tem mais chance de voltar e 

indicar o estabelecimento para outra pessoa conforme. 

 
1.1.6. Histórico da empresa 

 
A idéia da pousada surgiu em um momento em que a família estava bem 

financeiramente, eles possuíam um capital em caixa, por ser uma família de 

comerciantes e queriam investir em algo. Na época eles iriam investir em imóveis, 

como a gerente sócia já estava cursando hotelaria na Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro e a cidade tinha em déficit da pousadas e hotéis de qualidade em 

Itaguaí, resolveram empreitar nesse ramo em que a gerente sócia já estava 

estudando. 

Após a ideia inicial foi feito um estudo para ver se o capital daria para suprir a 

implementação da pousada. A Pousada começou com 09 Uhs, foi todo, preparado, 

e equiparado para receber hóspedes por pernoite. Nesse começo as unidades 

habitacionais supriam as necessidades da pousada, porém as empreendedoras 

perceberam a necessidade de ampliação e adequações. Então foi feito uma reforma 

na instalação que passou a ter 19 Uhs. Atualmente foram realizadas algumas 

mudanças para melhorar o funcionamento e controle dos processos da recepção.  

No primeiro período de funcionamento a pousada começou a receber passantes, o 

que gerou receita e também muitas indicações. Pelo fato de ser uma empresa 

familiar, recebendo auxílio de capital da família da Srª. Helo (Maria Heloisa da Silva), 

no ano de 2014, recém-formada em hotelaria pela Universidade Rural, Evelyn 
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passou a fazer parte da organização do negócio da empresa, como também 

implantando os processos administrativos necessários, criando uma cultura 

organizacional e modernizando o empreendimento.  

A Pousada La Belle atua no mercado com os serviços de: recepção, 

telefonia, reservas, café da manhã nos quartos, limpeza, lavanderia terceirizada e 

manutenção também terceirizada. Pelo fato do empreendimento ser pequeno e 

possuir estruturas ou setores alugados separadamente, somente os serviços de 

recepção e reservas funcionam no mesmo setor.  

 Quando atentamos para a cidade de Itaguaí, onde a pousada está inserida, 

observamos que há interação no que diz respeito ao comércio, pois o 

empreendimento recebe desconto em lojas de materiais de construção e 

supermercados, ou seja, escolheu investir em fornecedores da cidade e foi essa 

escolha que levou a interação.  

 

1.1.7. Missão, Visão e Valores Organizacionais. 

 

De acordo com a proprietária do empreendimento, a Missão da empresa é 

oferecer um serviço de qualidade aos hóspedes, trabalhando sempre com simpatia, 

empatia e hospitalidade, sendo solícita em todas as ocasiões e tornando cada 

experiência unicamente especial. 

 A Visão é ser a pousada mais admirada da região, sendo a opção 

preferencial dos clientes e profissionais. 

 Os Valores são: postura ética, profissional e atitudes que gerem credibilidade 

e confiança como base nas relações. Gestão com base na administração com 

atribuições de responsabilidade, resultando no desenvolvimento e felicidade dos 

profissionais. 

 

1.2. Recursos Humanos 

 

1.2.1. Organograma organizacional  
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O organograma de uma empresa é usado para mostrar às pessoas a 

estrutura pretendida da organização, abaixo apresento o organograma da pousada 

La Belle que  refleti a estrutura da empresa. 

 

Figura 02: organograma 

 

Fonte: Pousada La Belle 

 

1.2.2. Número de empregados da empresa 

 

TABELA 1- Funcionalidade 

Empregados Quantidade (Un.) 

Recepcionista 01 

Camareira 01 

Auxiliar de serviços gerais 01 

Estagiário 02 

Fonte: Pousada La Belle 

 

1.2.3. Perfis profissionais do setor 

 
 A parte administrativa e burocrática da empresa é feita pelas próprias 

gestoras, a parte contábil é feita por um escritório de contabilidade terceirizado. A 

empresa possui dois estagiários de hotelaria concluintes. 
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1.2.4. Divisão de trabalho  

 

Gerência Geral 

● Responsável por controlar, dirigir e gerenciar os demais setores de forma 

harmoniosa que visa alcançar o objetivo, a missão e a visão da empresa. 

● Acompanhar o desdobramento das diretrizes operacionais, na distribuição de 

orçamento e na definição de metas para as demais áreas da empresa. 

● Detectar variáveis externas relevantes para a empresa, a fim de subsidiar 

para a tomada de decisão e a realização de novos negócios; 

● Acompanhar as auditorias internas e externas, promovendo o intercâmbio de 

informações entre as áreas. 

● Ter poder de decisão e ser caracterizada pela administração centralizada. 

 

Governança  

 

  Fiscalizar e fazer cumprir rigorosamente todos os cuidados relacionados à 

higiene das Unidades habitacionais.  

  

Recepção- Recepcionista e Estagiária  

 

A recepcionista é uma prestadora de serviços que exerce esse papel 

estratégico dentro da empresa. Reconhecer sua importância e responsabilidade no 

processo possibilita demonstrar ao cliente a qualidade e a excelência da empresa. 

Sendo assim, é imprescindível a sua qualificação, pois este é o ponto de partida de 

todas as organizações. É no momento da recepção que a empresa demonstra do 

que ela é capaz. 

 As responsabilidades da recepcionista dependerão da empresa em que 

trabalha. As principais atribuições são: informar, conduzir, orientar, anotar, 

encaminhar, servir, organizar, protocolar, arquivar, agendar e filtrar ligações. 

Conforme a empresa, a recepcionista poderá até realizar tarefas de 

assessoramento. 
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Camareira e Auxiliar de Serviços Gerais 

 Responsável por elaborar o café da manhã que é apenas servido nos 

quartos e responsável pela limpeza e conservação patrimonial.   

 Observa e analisa a estrutura de custos e preços que envolvam a produção 

de cada produto. Como a instituição é muito enxuta não há necessidade de muitos 

funcionários, por isso é fácil se reportar aos donos. 

 

1.2.5. Tipos de capacitação, treinamento e desenvolvimento oferecidos no 

setor de estágio. O treinamento é informal, pois os próprios gestores os treinam de 

modo informal, ensinando as tarefas básicas. 

 

1.3. Estratégias de Marketing 

 
O mercado é altamente competitivo e os clientes são cada vez mais 

exigentes. Com um grande número de empresas disponíveis, os consumidores 

optam pelas que melhor satisfaçam seus desejos e necessidades. Em função deste 

fator, o marketing pode desempenhar um importante papel, contribuindo àquelas 

empresas que possuem escassez de recursos financeiros, representando um 

valioso instrumento para maximização dos resultados.  

Segundo Honorato (2004, p. 7): 

 
O grande desafio do marketing é atingir o consumidor, e para isso 
precisa ser integrado, de forma que as variáveis que os compõem 
interajam sincronicamente, como uma engrenagem, identificando e 
definindo grupo de pessoas, ou seja, o produto ou os serviços 
oferecidos precisam atender plenamente aos desejos e às 
necessidades dos consumidores e estar dispostos no ponto, à 
disposição destes, por meio de um bem elaborado canal de 
distribuição. Paralelamente, é necessário o desenvolvimento de 
estratégias de estímulo ao consumo, o que se dá pela promoção, ou 
composto promocional, e pelo preço. (HONORATO, 2004, p. 7) 

 
O marketing da Pousada e feito através dos sites de busca informados no 

item 1.1.4.  
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1.3.1. Produto/Serviço 

 

O Produto é um importante item do composto de marketing, pois a imagem 

de uma empresa está diretamente atrelada aos produtos que ela oferece ao 

mercado. 

Um produto pode ser ampliado com a finalidade de superar as expectativas 

dos clientes, agregando valor, tornando-se uma ferramenta de diferenciação frente à 

concorrência. Uma maneira simples de ampliação de produtos, é agregar benefícios 

ao mesmo, como garantias, facilidade de compra, sugestões diferenciadas para sua 

utilização e agilidade na entrega.  

Segundo Jantsch (2007, p. 81) apresenta claramente da seguinte maneira:  

Quase sempre as empresas desenvolvem uma oferta central e 
esperam vender isso e somente isso para um mercado-alvo. Esta 
abordagem do tipo “tudo ou nada” é limitada do ponto de vista do 
marketing. (JANTSCH, 2007, p. 81) 

 

A pousada La Belle oferece apartamento de qualidade visando o melhor em 

conforto para seus hospedes. 
 

 

1.3.2. Preço 

 
A política de preços deve ser feita de forma criteriosa, se adequar aos 

objetivos e estratégias de marketing, levando em consideração os custos, o 

mercado e o posicionamento da empresa e produtos. Os consumidores atribuem 

valor para os benefícios gerados pelo produto, este valor é percebido de maneiras 

diferentes por cada segmento, sendo que muitas vezes não é adequadamente 

reconhecido pelos consumidores. 

O preço é uma ferramenta estratégica fundamental, ele posiciona um produto 

ou uma empresa, podendo ser um diferencial sobre a concorrência a pousada 

oferece preços acessíveis ao consumidor, hoje os preços não podem mais ser 

determinados de acordo com os custos e lucros, devem-se levar em consideração 

os clientes, o mercado, os concorrentes e até mesmo as tendências. Além disso, ele 

é o único item do composto que pode ser alterado com relativa facilidade, se 

necessário, por meio de descontos e promoções.  

Segundo Pires (1998, p. 194): 
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O preço de um produto ou serviço é um valor que desejavelmente 
deve estar situado entre o seu custo total e o valor que o cliente lhe 
atribui e está disposto a pagar. Se o custo de produção e 
comercialização do bem é superior ao valor que lhe é atribuído pelo 
cliente, o produto não é viável. Pires (1998, p. 194) 

 

1.3.3. Distribuição 

 
Entende-se então, que todo o planejamento de distribuição deve, antes de 

tudo, ser condizente com o plano de marketing da empresa, e ter, como principal 

critério de decisão estratégica, seus clientes. Pois são eles os principais 

determinantes e os que oferecem feedback para empresa, revelando se este 

aspecto está sendo trabalhado adequadamente.  

De acordo com Arbache (2004, p. 32):  

Os canais de distribuição, quando bem dimensionados, tornam mais 
complexa a cópia pelos concorrentes, porque envolvem diversos 
membros de uma cadeia de suprimentos, sendo necessário um grau 
de relacionamento e estrutura previamente desenvolvidos. Para se 
alcançar essas variáveis é necessário tempo para o projeto e 
implantação, gerando uma barreira de entrada para o concorrente e, 
conseqüentemente, uma vantagem competitiva sustentável. 

                                                               Arbache (2004, p. 32) 

 
1.3.4. Comunicação  

 
A comunicação é responsável por divulgar a imagem da empresa e dos 

produtos por ela oferecidos como agente persuasivo quanto à compra de produtos, 

minimizando os esforços de compra. 

A Pousada La Belle realizou alguns eventos, de beleza, moda e eventos 

particulares tais como: dia da noiva, ensaio de gestantes, com intuito em divulgar a 

Pousada. 

Basta (2003, p.44) Afirma que: 

 
A coordenação dessas atividades promocionais entre si e com os 
demais elementos do composto mercadológico é fundamental para 
que a organização atinja os seus objetivos de comunicação com o 
mercado de forma harmoniosa e coerente com os objetivos de 
marketing dos produtos e com a imagem da marca. 

                                   Basta (2003, p.44) 

 
A comunicação institucional enfatiza a missão, visão, valores e filosofia da 

organização, atuando em direção ao fortalecimento de uma imagem e identidade 
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corporativas fortes e positivas. Segundo Rego (1986, p. 183), esse tipo de 

comunicação “objetiva conquistar simpatia, credibilidade e confiança, realizando, 

como meta finalista, a influência político-social”. 

 

A comunicação mercadológica refere-se à divulgação publicitária de 
produtos e serviços da organização. “Encarrega-se, portanto, de 
todas as manifestações simbólicas de um mix integrado de 
instrumentos de comunicação persuasiva para conquistar o 
consumidor e os públicos-alvo estabelecidos” (KUNSCH, 2003, p. 
164). 
 

 

1.4. Práticas de Sustentabilidade 

 

 A sustentabilidade, segundo Boff (2012, p. 107) é “toda a ação destinada a 

manter as condições enérgicas, informacionais, físico-químicas que sustentam 

todos os seres, [...] visando sua continuidade e ainda atender as necessidades da 

geração presente e das futuras [...]”. Portanto, é possível verificar que a 

sustentabilidade pode estar relacionada a aspectos ambientais, sociais, 

econômicos, entre outros. 

 

1.4.1. Dimensão ambiental. 

 

 A pousada possui iniciativas ambientais tais como: 

 

Culinária saudável 

 

 Na cozinha da pousada, o café da manhã pode ser feito com ingredientes 

frescos, de origem orgânica adquiridos na feira Super Hortfrut, a fim de oferecer 

uma refeição mais saudável.  

 

Equipamentos mais econômicos  

 

 A Pousada pode analisar seus equipamentos eletrônicos e viabilizar a troca 

deles por modelos mais novos e econômicos. Isso se aplica tanto aos quartos 

(minibar, aparelhos de ar-condicionado, chuveiros, e secadores de cabelo) quanto 

às áreas internas (cozinha). 
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Em alguns casos, um investimento na troca dos equipamentos pode se 

mostrar uma boa saída para reduzir o valor da conta. 

 

Lâmpadas econômicas 

 

 Nos espaços internos da Pousada La Belle são utilizadas apenas lâmpadas 

de LED, que são mais econômicas e tem maior intensidade luminosa do que as 

incandescentes.  

 

1.4.2. Dimensão social 

 

Na dimensão social a pousada prioriza oferecer as vagas de trabalho pra 

moradores da região, visando o contribuir para economia do município. 

 

1.4.3. Dimensão cultural. 

  

A pousada La Belle ainda não realiza eventos culturais porém, a pousada 

realiza alguns eventos, tais com: SPA da noiva, eventos religiosos, seções de fotos 

e eventos de beleza.  

 

1.4.4. Dimensão econômica. 
  

A pousada La Belle possui alguns canais de vendas, esses são:  

Airbnb- https://www.airbnb.com.br.poudalabelle 

Booking - https://www.booking.com/hotel/br/pousada-la-belle 

Facebook- https://www.facebook.com/pousadalabelle/  

Instagram- https://www.instagram.com/labellepousada/?hl=pt-br 

Trivago- https://www.trivago.com.br  

Pousada- https://www.labellepousada.com.br 

 

1.4.5. Dimensão política.  

  

A pousada não participa de junções políticas.  

 

 

https://www.airbnb.com.br.poudalabelle/
https://www.booking.com/hotel/br/pousada-la-belle
https://www.facebook.com/pousadalabelle/
https://www.instagram.com/labellepousada/?hl=pt-br
https://www.trivago.com.br/
https://www.labellepousada.com.br/
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2.    PLANO DE ESTÁGIO 

 

2.1. Identificação do estagiário 

 

Adriana Gomes Ramos  

Formação Acadêmica: cursando Bacharelado em Hotelaria pela Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ, conclusão em 2019-2.  

Idiomas: Inglês básico 

Experiência Profissional:  

- Secretaria de Segurança e Ordem Pública do Município de Seropédica- SEMOP 

Função: estagiária administrativa  

Principais Atividades: Atendimento ao público, processamento de dados, análise de 

processos, conferência de pagamentos, preenchimento de planilhas, dentre outras 

funções.  

- Helo Decor Hotel-Pousada LTDA-ME (Pousada La Belle)  

Função: estagiária administrativa  

Principais Atividades: check-in, check-out, atendimento ao público, processamento 

de dados, análise de processos, conferência de pagamentos, preenchimento de 

planilhas, dentre outras funções. 

 
2.2. Identificação do supervisor de estágio 

 

Evelyn Bello  

Formação Acadêmica: Bacharel em Hotelaria pela Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro – UFRRJ 

Idiomas: Inglês avançado / Espanhol Intermediário / Italiano Intermediário 

Experiência profissional: Gerente de Receita no Pestana Barra; Gerente de Vendas 

no Sheraton Grand Rio; Gerente Geral no Windsor Barra e Coordenadora de RH 

Regional-RJ  Brazil Hospitality Group (BHG). 

Atribuições: Gerente sócia responsável pela administração da empresa Pousada La 

Belle. 
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2.3. Especificação da carga horária  

 
A Recepção da Pousada funciona de 06h00min as 22h00min. O turno do 

estagiário cujo estágio é pela manhã é de 08h00min as 14h00min havendo 

flexibilização de horário por parte da pousada, de acordo com a necessidade do 

estagiário, respeitando carga horária máxima para estagiário. O setor não possui 

estagiários que trabalhem aos sábados, domingos e feriados.  

Consta na legislação do estágio, Lei Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 

2008, especificamente no capítulo IV do estagiário, Art. 10, que “A jornada de 

atividade em estágio será definida de comum acordo entre a instituição de ensino, a 

parte concedente e o aluno estagiário ou seu representante legal, devendo constar 

do termo de compromisso ser compatível com as atividades escolares e não 

ultrapassar”: 

 
I – “4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, 
no caso de estudantes de educação   especial e dos anos 
finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de 
educação de jovens e adultos”;  
  
II – “6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no 
caso de estudantes do ensino superior, da educação 
profissional de nível médio e do ensino médio regular”.  

 

 
O empreendimento tratado nesse relatório cumpre certamente a legislação 

citada acima. Minha carga horária era de seis horas diárias, de 08h00min da manhã 

até 14h00min dia, de segunda à sexta-feira, totalizando 30 horas semanais.  

O check-in é realizado a partir do meio-dia e o check-out antes do meio dia e 

conta com os serviços de lavanderia terceirizada, que se estendem para os 

hóspedes também.  

 

2.4. Justificativa 

 

Por se localizada na cidade vizinha da universidade e de rápido acesso esse 

foi um dos motivos que me fez optar por solicitar o estagio na Pousada La Belle, por 

ser uma pousada eu tive o prazer de conhecer alguns setor da hotelaria que se 

fosse em outro meio de hospedagem maior talvez eu não teria este acesso.  
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A oportunidade de estagiar no setor de recepção foi de grande valia pois 

pude aprender na pratica como os processos de check-in  ou check-out, que me 

acrescentou grandes conhecimentos.  

 

2.5. Objetivos 

 

2.5.1. Objetivo Geral  

 

Analisar Treinamento e Desenvolvimento de Colaboradores na Recepção  

 

2.5.2. Objetivos Específicos  

 

• Conceituar treinamento e desenvolvimento de colaboradores. Apontar 

as especificidades aplicadas a cada setor.  

• Expor a importância e as vantagens oferecidas pelos treinamentos 

realizados nas empresas hoteleiras; 

• Enfatizar, nesses processos, qual a importância da empatia junto aos 

consumidores, destacando sua influência na sanção das necessidades de um 

cliente; 

• Enaltecer a importância de se eliminar processos ineficientes, expondo 

seus benefícios junto a excelência do atendimento hoteleiro; 

 

2.6. Plano de atividades e plano de ação desenvolvidos na Recepção  

 

O estágio ocorreu no período de 19 de agosto de 2019 a 14 de novembro de 

2019 na área de Recepção, sendo esse um dos setores de maior interesse de 

minha parte como estagiária.  

  Pela manhã era repassado para mim o controle de saída e entrada das 

unidades que foram desocupadas e as exigências dos próximos hóspedes em cada 

quarto a fim de facilitar a atividade quanto à reposição das UHs desocupadas. A 

estagiária era treinada e supervisionada para operar o sistema Desbravador pela 

responsável da Pousada.    
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QUADRO 01 – Cronograma de realização da proposta 

Atividades Datas 

Inicio do estágio 19/08/19 

Semana de treinamento com a Gestora (treinamento 

informal) 

20/08/19 - 26/08/19 

Implantação da nova proposta de treinamento 21/11/19 - 25/11/19 

Elaboração do questionário 05/09/19 

Aplicação do questionário 30/09/19 

Coleta dos dados  08/11/19 

Reunião de agradecimento 14/11/19 

Termino do estágio 14/11/19 

 Fonte: Elaborado pela autora 

O estágio é um dos meios que pode proporcionar para estes tal 

conhecimento, pois é a integração da teoria com a prática e envolve tanto a 

instituição de ensino quanto o estagiário e a empresa, portanto, são atividades 

acompanhadas e orientadas para que o estudante desenvolva sua tarefa da melhor 

forma possível e formar um profissional capacitado e apto para enfrentar os desafios 

da área.  

Segundo Bissoli (2002, p. 17): 

 
O estágio supervisionado em turismo e hotelaria é uma disciplina 
obrigatória para obtenção do grau acadêmico na área de turismo e 
hotelaria. Trata-se de um procedimento didático-pedagógico que 
colabora no processo educativo-formativo dos alunos dessas áreas 

do conhecimento. (BISSOLI, 2002, p. 17) 
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3. MARCO TEÓRICO  

 

Quando se fala do ramo hoteleiro, deve-se focar não somente nas 

instalações do hotel, mas também no atendimento ao cliente que está interligado a 

gestão de pessoas. Segundo Chiavenato (2005, p.5), I. Gestão de Pessoas “a 

gestão de pessoas tem sido a responsável pela excelência de organizações bem-

sucedidas e pelo aporte de capital intelectual que simboliza, mais do que tudo, a 

importância do fator humano na era da informação”. 

A recepção é responsável pelo primeiro contato direto dos hóspedes com o 

hotel. Deste modo, para surpreender os clientes, superar suas expectativas e 

promover suas fidelizações através dos serviços prestados por essa área hoteleira, 

os gestores hoteleiros necessitam ter como preocupação latente o zelo pelo aspecto 

imaterial, que se reflete ao longo da experiência da hospedagem através, por 

exemplo, do grau de satisfação, de superação das expectativas de seus clientes, 

bem como pela cordialidade, prestatividade, eficiência e agilidade observadas na 

relação entre colaborador e hóspede. 

A hotelaria, num primeiro olhar, nos remete ao conceito de hospitalidade. 

Para quem viaja, seja a negócios ou a passeio, uma das condições primeiras é 

estabelecer- se num local em que possa sentir a mesma tranquilidade e a mesma 

paz que encontra em sua própria casa.  

Segundo Castelli (2006, p. 3) ressalta: 

 

O ambiente amistoso, acolhedor, hospitaleiro de um hotel constitui-
se em fator atrativo e decisivo para muitos viajantes. A hospitalidade, 
dessa forma, pode ser considerada um importante insumo do 
produto hoteleiro. Daí a importância de tornar empolgantes todas às 
ações que envolvem o processo da hospitalidade. (CASTELLI, 2006, 
p. 3) 

 

Portanto os “programas de treinamento precisam estar focados nos 

interesses da empresa, aumento de produtividade, melhoria na prestação do serviço 

etc. bem como nas especificidades” (CHIAVENATO, 2007, p. 98) de seus 

participantes, cultural, social, psicológica, intelectual etc. observando como tais 

interações interferem, positiva e/ou negativamente, não só a esse processo, como 
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também no dia a dia operacional hoteleiro, primando assim pela construção de 

processos e técnicas inovadoras de atendimento.  

 Pelo fato da “qualidade dos bens e dos serviços depender, quase por inteiro, 

da atuação de pessoas, seja individualmente, seja em grupo” (CASTELLI, 2005, p. 

23 ). O produto hoteleiro é a composição das ações a serem desenvolvidas em um 

espaço hoteleiro, e que podem ser interpretadas e desenvolvidas em níveis 

estratégicos, táticos e operacionais, visando sempre o bem estar de sua clientela. É 

importante analisar o processo de qualificação e treinamento dos colaboradores da 

empresa, ou seja, elaborar programas específicos que permitam orientar o nível 

operacional no cumprimento de metas, objetivos e diretrizes, maximizando os 

resultados organizacionais.  

           Conforme Castelli (2005, p.23) 

 

produtos e serviços com qualidade superior só podem provir de 
funcionários com alto nível de qualificação, inseridos num excelente 
processo. De pouco adianta, pois, pessoas bem educadas e 
qualificadas trabalhando num processo cheio de falhas e erros. A 
recíproca também é verdadeira (Castelli, 2005, p.23) 
 

 

 Para CASTELLI (2003, P. 78), “o Setor de Serviços, onde está inclusa a 

hotelaria, exige colaboradores muito bem preparados para atender as 

necessidades, os desejos e as expectativas dos clientes, aqueles são o maior 

patrimônio da empresa”.   

 Assim, o treinamento é importante no sentido de aperfeiçoar as habilidades 

dos colaboradores, para que estes possam prestar um serviço de qualidade. Os 

benefícios de sua prática são: ajudar a organização a alcançar seus objetivos e 

realizar sua missão; proporcionar competitividade a organização obter funcionários 

bem treinados e capacitados, aumentar a satisfação dos empregados, desenvolver 

e manter a qualidade de vida no trabalho. Portanto, o treinamento compreende uma 

educação1 profissional voltada para melhorar o desempenho dos treinados dentro 

da empresa em que trabalham. 

 

 
1 Segundo Chiavenato (1989, p.24) “a educação profissional é a educação institucionalizada ou não, 
que visa o preparo do homem para a vida profissional, onde a educação, propriamente dita, 
compreende três etapas: formação profissional, desenvolvimento e treinamento”. 



 

36 

 

Treinamento também pode ser definido como um “processo educacional, aplicado 

de maneira sistêmica, através do qual as pessoas aprendem conhecimentos, 

atitudes e habilidades em função de objetivos definidos”. (CHIAVENATO 1985, 

P.288) 

A comunicação interna entre os setores de um hotel é outro fator importante 

para se atingir a excelência no serviço prestado. A dinâmica de trabalho dentro da 

empresa e dos setores, apenas acontece quando seus membros estão conectados 

e integrados entre si, fazendo com que a troca de informações aconteça de forma 

eficaz. Ainda mais quando há a necessidade de coordenação dos recursos 

humanos, materiais e financeiros para atingir objetivos definidos Hampton (1992); 

Kunsch (2003, p.146). E é exatamente nesse ponto que os processos de 

qualificação e treinamento podem maximizar os resultados desse empreendimento.    

A necessidade de uma boa qualificação a esses colaboradores torna-se 

importante, em qualquer empresa. Em específico à recepção, tais capacitações 

devem visar à padronização do atendimento, mais do que apenas satisfazer as 

necessidades do cliente, é preciso encantá-lo. É preciso ir além e deixá-lo 

encantado com a excelência no serviço prestado. Por esse motivo, o 

empreendimento busca agregar valor a experiência dos hóspedes, ofertando 

serviços personalizados, vantagens e facilidades que tornarão a hospedagem do 

cliente memorável e inesquecível.  

 Conforme (KUNSCH, 2003, P. 56) “a comunicação organizacional refere-se 

a como se processa o fenômeno comunicacional dentro das organizações; 

analisando o sistema, o funcionamento e o processo de comunicação entre a 

organização seus públicos, sendo fundamental para seu bom desempenho”.  

Segundo Pérez (2001, p. 46) a relação entre o recepcionista e o cliente 

contribui para construir a imagem do hotel, que deve ser mantida e preservada, não 

só apenas com os hóspedes, mas também com os colegas, fortalecendo a equipe, 

evitando conflitos e facilitando o trabalho de todos  

De maneira geral, as práticas de treinamento devem propiciar aos 

recepcionistas características como comprometimento, responsabilidade, 

tranquilidade, empatia, postura e perceber a necessidade do cliente (SENAC, 2016).  

Esse colaborador deve estar preparado para atender e passar as informações 

corretas.  
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4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO 

 

Um estabelecimento hoteleiro é lembrado por tudo o que oferece aos seus 

clientes: os serviços, a comida, e até a localização. Mas um dos fatores 

determinantes para que a pousada seja uma referência positiva ou negativa para os 

hóspedes, é o atendimento. Um bom atendimento é fator crucial para quem busca 

proporcionar uma ótima experiência de estadia aos seus clientes. Principalmente o 

atendimento da recepcionista, pois este é um dos primeiros contatos do hóspede 

com seu estabelecimento. 

O que define a função da recepcionista de hotel é basicamente receber, 

orientar e dar apoio aos hóspedes. Seu papel é dar atenção com simpatia e 

repassar todas as informações para que o cliente não se sinta perdido. 

As tarefas de uma recepcionista de hotel ou pousada dependem de cada 

meio de hospedagem, mas no geral podemos citar as seguintes: recepcionar a 

todos que chegam, atender ao telefone, verificar os e-mails recebidos e respondê-

los, fazer reservas, pré-reservas ou cancelamentos, realizar o check-in e check-out, 

receber os pagamentos de diárias, chamar táxi para os hóspedes, fazer o controle 

do mapa de reservas, manter a recepção do hotel em ordem, prestar apoio aos 

hóspedes, dar informações e tirar dúvidas sobre os serviços, estrutura etc., indicar 

pontos turísticos, passeios, restaurantes etc., tramitar as informações para os 

demais departamentos do hotel, conferência e lançamentos de pedidos, envio de 

documentos, arquivar pedidos envios de boletos e notas, envio de documentos para 

escritório, atender contribuintes, controlar entrada e saída de correspondências, 

documentações, atender chamadas telefônicas, atendimento ao público, manter 

arquivos organizados, auxiliar em questões financeiras e diversas outras 

funcionalidades, receber e enviar correspondência. O estagiário administrativo tem 

por objetivo auxiliar as atividades operacionais do departamento, se relacionar com 

todas as áreas ligadas a administração dentro de uma empresa como, gerentes, 

supervisores, coordenadores e analistas. 
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Para o desenvolvimento satisfatório de uma pesquisa, é necessária uma 

definição metodológica clara que permita ao pesquisador estabelecer caminhos 

seguros para a obtenção de um resultado final de qualidade, com isto foi feito uma 

revisão bibliográfica sobre a recepção e administração com um conjunto. 

Segundo Gil (2002, p. 63), fica claro que o levantamento bibliográfico é de 

fundamental importância para a formulação do problema de pesquisa. Todavia, por 

si só, ele é insuficiente. Requer-se a reflexão crítica acerca dos assuntos estudados, 

de forma tal que seja possível identificar controvérsias entre os diferentes autores, 

identificar abordagens teóricas relevantes para o estudo de fenômeno e, se 

possível, optar por uma abordagem teórica capaz de fundamentar o trabalho. 

Como parte do quadro de estagiários da pousada, estive ativamente presente 

nas atividades exercidas no local, tornando assim a experiência baseada na 

observação participativa.  

De acordo com Roesch (2013, p. 163) define a observação participativa é um 

“método tradicional de pesquisa em Antropologia” e uma das formas que esse 

método é empregado em organizações é por meio do pesquisador trabalhando na 

organização. Assim, durante a realização do estágio e utilizando da observação 

participante, houve a oportunidade de se presenciar diversas situações rotineiras e 

vivenciar os diversos processos que envolvem tanto o setor de recepção como os 

demais existentes na pousada. 

 A partir de tais experiências, aliadas ao conhecimento obtido durante a 

formação acadêmica, pude aperfeiçoar o pensamento crítico sobre os 

procedimentos do setor de recepção praticados no meio de hospedagem Pousada 

La Belle, o que tornou possível a elaboração da proposta formada a seguir, em prol 

do desenvolvimento adequado do setor e da pousada em questão.  

Se tratando de um questionário estruturado, atenção tem sido dada a formulação 

das perguntas de forma básicas para o entrevistado a fim de obter um resultado 

com os hospedes para melhoria de empresa, vide questionário.  

 

 

 



 

39 

 

Figura03: Questionário  

A Pousada La Belle quer saber a sua opinião 
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5.1. Evidenciar sua tipologia 

 

 A pesquisa quantitativa é caracterizada pelo emprego da quantificação, tanto 

nas modalidades de coleta de informações quanto no tratamento delas por meio de 

técnicas estatísticas. A minha pesquisa possui caráter quantitativo que busca a 

validação das hipóteses mediante a utilização de dados estruturados, estatísticos, 

com análise de um grande número de casos representativos, recomendando um 

curso final da ação. Ela quantifica os dados coletados na Pousada La Belle e 

generaliza os resultados da amostra para os interessados. 
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5.2. Definição do principal método de pesquisa 

 

Um dos principais métodos utilizado neste trabalho foi a pesquisa 

bibliográfica que segundo Proetti (2005): 

 
Pesquisa bibliográfica: nesta pesquisa, faz-se uso dos materiais já 
publicados, escritos ou gravados mecânica ou eletronicamente, que 
contenham informações de diversas áreas. (PROETTI, 2005, p. 94) 

 
 

De acordo com Gil (1997, p.44), os exemplos mais característicos desse tipo 

de pesquisa são sobre investigações sobre ideologias ou aquelas que se propõem à 

análise das diversas posições acerca de um problema. 

A pesquisa é uma atividade voltada para a solução de problemas teóricos ou 

práticos com o emprego de processos científicos. A pesquisa, porém, não é a única 

forma de obtenção de conhecimentos e descobertas com isso foi aplicado um 

questionário estruturado a fim de obter algumas informações sobre os meios de 

reservas.  

 

5.3. Apresentação da abordagem da pesquisa. 

 

5.3.1. Abordagem mista 

 

(...) os estudos quantitativos e qualitativos possuem, 
separadamente, aplicações muito profícuas e limitações deveras 
conhecidas, por parte de quem os utiliza há longo tempo. Por esta 
razão, a construção de estudos com métodos mistos pode 
proporcionar pesquisas de grande relevância para a Educação como 
corpos organizados de conhecimento, desde que os pesquisadores 
saibam identificar com clareza as potencialidades e as limitações no 
momento de aplicar os métodos em questão (Dal-Farra; Lopes, 
2013, p. 71). 

 

5.3.2. Abordagem qualitativa  

 

Segundo Malhotra (2001, p.155), “a pesquisa qualitativa proporciona uma 

melhor visão e compreensão do contexto do problema, enquanto a pesquisa 

quantitativa procura quantificar os dados e aplica alguma forma da análise 
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estatística”. A pesquisa qualitativa pode ser usada, também, para explicar os 

resultados obtidos pela pesquisa quantitativa. 

 

5.3.3. Abordagem quantitativa 

 

A pesquisa quantitativa, que tem suas raízes no pensamento positivista lógico, 

tende a enfatizar o raciocínio dedutivo, as regras da lógica e os atributos 

mensuráveis da experiência humana. Por outro lado, a pesquisa qualitativa tende a 

salientar os aspectos dinâmicos, holísticos e individuais da experiência humana, 

para apreender a totalidade no contexto daqueles que estão vivenciando o 

fenômeno Polit, Becker e Hungler, (2004, p. 201). 

Esclarece Fonseca (2002, p. 20):  

 
Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa 
quantitativa podem ser quantificados. Como as amostras geralmente 
são grandes e consideradas representativas da população, os 
resultados são tomados como se constituíssem um retrato real de 
toda a população alvo da pesquisa. A pesquisa quantitativa se 
centra na objetividade. Influenciada pelo positivismo, considera que 
a realidade só pode ser compreendida com base na análise de 
dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos 
padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem 
matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações 
entre variáveis, etc. A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e 
quantitativa permite recolher mais informações do que se poderia 
conseguir isoladamente. (Fonseca, 2002, p. 20) 

 

O questionário de pesquisa foi respondido por 15 entrevistados. Nele constar 

todas as perguntas que, uma vez respondidas, iram ajudar a entender os meus de 

reservas utilizados, para que sejam tomadas as melhores decisões segundo a 

gestão.  

As perguntas foram feitas aos entrevistados com o objetivo de se voltar ao 

problema e ao objetivo do meu estudo que é o setor de Recepção da Pousada La 

Belle. Para que fossem elaboradas as perguntas certas, elas precisaram estar 

alinhadas com o que precisa obter-se de respostas, que servirão de embasamento 

nas tomadas de decisões.  

 

Publico alvo 
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As perguntas foram elaboradas para a definição do publico da Pousada La Belle, 

uma pesquisa de mercado para obter impacto direto no sucesso da pesquisa, elas 

foram formuladas de forma que o entrevistado poderá entender bem as perguntas e 

se identificar com ela, assim eles poderão fornecer as respostas verdadeiras e 

honestas, e de forma direta e objetiva. 

Formulação do questionário 

 

 Para que as perguntas fossem bem elaboradas, foi possível criar um 

documento online que registra a primeira versão do questionário, como um 

rascunho para visualizar e analisar todas as questões na ordem, e ajudar a revisá-lo 

e entender perfeitamente o caminho que o respondente irá percorrer. E muito 

importante que o questionário de perguntas tenha vários caminhos, e utilizando 

lógica nas perguntas para que os entrevistados possam entender, e estar apto para 

responder todas as perguntas, é importante escrever tudo e ler com calma para 

entender se as lógicas estão corretas e o questionário coerente. 

 

Tipos de perguntas 

  

 As perguntas foram criadas para que o enunciado deva sempre pedir por 

uma resposta objetiva, como “Quais os meios de reservas você utilizou?” ou “Como 

você avalia a nossa pousada…”, facilitando com a quantidade de opções 

selecionáveis, priorizando as respostas que ira dar e gerando menos volume de 

dados para analise posterior.  

 

Recursos Adicionais 

 

 As perguntas com imagens foram criadas essencialmente para o 

entendimento da pesquisa, conceitos e idéias, e deixar a dinâmica mais 

interessante.  

Como podemos observar na questão “Você se sentiu bem-vindo quando 

entrou na Pousada La Belle?”  

 

Finalização do questionário 
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 Após a elaboração das perguntas, coletado os dados, para garantir que tudo 

esta correto, revisado e bem montado, e que todas estão claras, objetivas e de 

acordo com o objetivo inicial da pesquisa, para que todos os entrevistados 

respondam a totalidade das perguntas, e que erros não passem despercebidos, e 

avaliar se ele é coerente, fácil de entender e a experiência é agradável.  
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6. ESTRATÉGIAS PARA APRIMORAMENTO. 

 

 Treinamento e Desenvolvimento Capacitação e formação dos colaboradores 

na recepção da Pousada La Belle. 

 

6.1. Políticas de RH  

 

 As práticas de Recursos Humanos da empresa estão de acordo com as 

diretrizes apresentadas pela nossa visão, missão e valores, subi item 3.1.7 e pela 

Política Corporativa de Gestão de Pessoas da Pousada. 

 

6.2. Políticas de RH  

 

• Política de recrutamento e seleção. 

I-    É feita a solicitação do estágio; 

II-    É feita uma triagem para entrevista; 

III-    Realização da entrevista com os gestores; 

IV- Após e seleção dos gestores, é enviado um e-mail para os 

contemplados ao estágio na Pousada. 

• Políticas de administração - A parte administrativa é de 

responsabilidade dos gestores. 

• Política de idioma- A Pousada La Belle busca sempre por profissionais 

qualificados. 

• Política de segurança e medicina do trabalho - a empresa busca 

verificar se os estagiários estão aptos para desenvolver as atividades previstas 

na empresa através de exames de aptidão. (Efeito por um médico, em uma 

clinica ou hospital) 

• Políticas renumeração e benefícios - A Pousada La Belle oferece a 

principio o estágio não remunerado, visto que o empreendimento é pequeno. 

6.3. Programa Treinamento  

 

Objetivos do programa: 
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• Oferecer oportunidade para o aprimoramento das competências 

técnicas e comportamentais dos colaboradores recém-graduandos em 

hotelaria para o exercício desta função; 

•  Identificar e reter os talentos que possam contribuir para a busca de 

uma assistência desta função. 

• Oferecer a oportunidade de desenvolvimento de novos colaboradores 

por meio da atuação dos primeiros hoteleiros a fim de que haja mais 

oportunidades para os demais graduandos.  

 

6.4 Características do programa  

 

• Duração: Os estágios lá disponibilizados são de 06 meses. Não são 

possíveis estágios de mais tempo, para que outros estagiários também 

possam participar.   

• Critérios para realização: período mínimo de 06 meses do programa; 

- Disponibilidade de vaga: 02 vagas por período. (uma de manhã e outra a 

tarde). 

• Periodicidade: Semestral.  

• Período de Realização: Sempre que houver uma vaga disponível na 

pousada.  

• Forma de contratação: Pelo período de 06 meses como estipulado 

no termo de estágio após a liberação do setor responsável na Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro (DEST).  

• Critérios para as vagas: Ser graduando em Hoteleira ou Turismo. O 

gestor da área deve procurar apoiar e ter o compromisso de dedicar parte do 

seu tempo na formação do estagiário.  

• Objetivos: Fazer com que o estagiário circule entre as áreas da 

empresa, estimulando o relacionamento e o conhecimento em diversas áreas 

da hotelaria, promover a visibilidade do estagiário dentro do ambiente 

organizacional, buscando, fazer com que ele vivencie novas situações, com 

essa abordagem haverá necessidade de se relacionar com diferentes pessoas, 

e a oportunidade de circular em todas as áreas do empreendimento, 
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conhecendo as atividades de cada departamento. Isso possibilitará o 

desenvolvimento das competências do novo hoteleiro que contribuirá tanto 

para o seu crescimento profissional quanto pra empresa. 

 

6.5. Papéis e Responsabilidades do RH. 

•  O processo seletivo (Na pousada ele é feito diretamente pelos 

gestores). 

• Acompanhar o hoteleiro no decorrer do período de 06 meses do 

programa, em reuniões periódicas mensais;  

• Apoiar as áreas envolvidas no programa, quanto aos papéis e 

responsabilidades de cada um;  

• Fornecer roteiro de acolhimento e adaptação do treinamento no 

departamento.  

• Conduzir as reuniões de acompanhamento com os estagiários, 

mensalmente, com o objetivo de garantir que todas as etapas/atividades sejam 

desenvolvidas.  

• Definir períodos para a avaliação do treinamento afim de e 

acompanhar o desenvolvimento dos estagiários.  

 
6.6. Papéis e Responsabilidades do gestor imediato da área de atuação do 

hoteleiro.  

• Gestão indireta, responsável por garantir que o programa ocorra em 

sua área;  

• Acompanhar e orientar a atuação do estagiário com o objetivo de 

desenvolver nele o papel de gestor de pessoas;  

• Avaliar a atuação do estagiário e fornecer feedback sempre que 

necessário e antes de receber um novo hoteleiro.  

6.7. Papéis e Responsabilidades do Estagiário. 
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• Desenvolver-se tecnicamente a fim de alcançar o objetivo que o 

programa tem para um profissional na área – praticar o que aprendeu no 

curso de graduação;  

• Desenvolver-se em termos comportamentais com objetivo de 

aprimorar seu perfil profissional;  

• Contribuir com a área em que está atuando sempre que perceber 

uma oportunidade de melhoria; Integrar-se às áreas onde irá atuar com 

objetivo de aproveitar ao máximo esta oportunidade de aprendizagem;  

• Sugerir melhorias ao programa quando visualizá-las;  

• Ser protagonista de seu desenvolvimento e ter iniciativa para 

posicionar-se sempre que necessário. 

6.8. Aspectos positivos do programa. 

 

Os novos hoteleiros já agregam a cultura da organização. As equipes notam 

e valorizam o hoteleiro, pois este traz experiência e entendimento das rotinas da 

empresa, acrescentando o conhecimento adquirido ao longo da graduação. 

Os estagiários adquirem crescimento profissional com a passagem em 

diversas áreas, como capacitação e valorização no mercado de trabalho. O 

treinamento reconhecido é necessário como ponto positivo no processo de 

qualificação do profissional. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer deste relatório de estágio observou-se que a capacitação dos 

funcionários, bem como o trabalho em equipe nas tomadas de decisão, são fatores 

essenciais para o sucesso das empresas. O sucesso ou não de um 

empreendimento está ligado ao seu pessoal, seu capital intelectual, responsável 

pelo aumento da qualidade de seus produtos e serviços. 

Este trabalho é uma análise das técnicas e políticas usadas na Pousada La 

Belle para admitir e capacitar pessoas a seu serviço.  

Podemos destacar as seguintes conclusões:  

A Pousada tem necessidades em potencializar a sua área de gestão de 

pessoas e a melhor maneira de que fazer é traçar políticas e técnicas de recrutar, 

selecionar e enquadrar pessoas e estagiários.  

Mais do que o cumprimento das normas e regulamentos, a ética da 

responsabilidade é predominante na gestão de pessoas da Pousada. 

A gestão de pessoas é uma área bastante vasta e engloba: agregar pessoas, 

isto é, recrutar, selecionar as pessoas que trabalharão na organização; o controle de 

pessoas, a recompensa delas, enfim, tudo aquilo que diz respeito aos indivíduos na 

organização. 

Portanto, a experiência adquirida na Pousada foi de grande importância, pois 

me facilitou aplicar os conhecimentos acadêmicos (meramente teóricos) embora 

apenas estes não se tornam suficientes para a devida inserção no mercado de 

trabalho. Desta forma, foi possível fazer o questionamento para entender como se 

qualificar, sendo essa a principal missão e o dever da academia, onde esta deve 

favorecer e incentivar inserindo seus discentes através de estágios supervisionados 

e usando os recursos de técnicos equipados para estes saberem como devem agir 

quando de fato forem colocados no mercado de trabalho. 

 Para se criar uma boa pesquisa, seja ele de satisfação, reposicionamento, 

avaliação, ou melhor, atendimento, opiniões sobre determinados assuntos ou com 

qualquer outro objetivo, é necessário saber fazer as perguntas certas para que a o 

resultado da pesquisa em questão seja o mais assertivo possível. 
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 Um simples erro no momento da elaboração do questionário pode 

comprometer a pesquisa sobre o seu negócio, pois pode conduzir a uma 

interpretação errada dos fatos pode nos levar a conclusões equivocadas. 

 Ao analisar o treinamento e desenvolvimento de colaboradores levamos em 

consideração a constante necessidade de aperfeiçoamento dos serviços prestados 

aos hóspedes, voltado principalmente para o planejamento da hospitalidade, para 

que este se torne um diferencial. 

 Quando expomos a importância e as vantagens oferecidas pelos 

treinamentos realizados nas empresas hoteleiras, percebemos ao longo do trabalho 

a importância de investir em uma capacitação dos profissionais envolvidos com as 

atividades hoteleiras, voltadas para os setores de A&B e Recepção. 

 Enfatizamos através dos dados da pesquisa, os resultados que revelaram 

que os entrevistados sabem o significado da importância da formação profissional 

de hotelaria, no qual a importância da empatia junto aos consumidores, destacando 

sua influência na sanção das necessidades de um cliente.  

 A solução para os problemas em curto prazo partiria de treinamentos 

voltados a comportamento interpessoal, interando os demais setores, além da 

recepção, para que se forme um círculo de trabalho no qual a conexão de seus 

colaboradores seja o principal instrumento, buscando enaltecer a importância de se 

eliminar processos ineficientes, expondo seus benefícios junto a excelência do 

atendimento hoteleiro satisfatório. 
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9. ANEXOS 

 

9.1. Termo de compromisso de estágio 
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9.2.  Atestado de estágio supervisionado obrigatório 
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9.3. Declaração de orientação de estágio 

  

  



 

63 

 

 

9.4. Ficha de avaliação do orientador externo 
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 9.5. Declaração comprobatória de carga horária desenvolvida no estágio 
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9.6. Termo de autorização para desenvolvimento de trabalho acadêmico 
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9.8. Analise dos resultados 
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FIGURA 04: Aibnb 

 

Fonte: https://www.airbnb.com.br.poudalabelle 

 

 

 

https://www.airbnb.com.br.poudalabelle/
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FIGURA 05: Booking 

 

Fonte: https://www.booking.com/hotel/br/pousada-la-belle 

 

 

FIGURA 06: Facebook 

 

Fonte: https://www.facebook.com/pousadalabelle/ 

 

 

https://www.booking.com/hotel/br/pousada-la-belle
https://www.facebook.com/pousadalabelle/
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FIGURA 07: Instagram  

 

Fonte: https://www.instagram.com/labellepousada/?hl=pt-br 

 

 

FIGURA 08: Trivago 

 

Fonte: https://www.trivago.com.br 

 

https://www.instagram.com/labellepousada/?hl=pt-br
https://www.trivago.com.br/
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FIGURA 09: Pousada  

 

Fonte: https://wwwLabellepousada.com.br 

 

 

FIGURA 10: Entrada da Pousada La Belle 

 

Fonte: https://www.google.com/maps/place/PousadaLaBelle 
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FIGURA 11: Apartamento standart 

 

Fonte: https://www.labellepousada.com.br 

 

Figura 12: Apartamento standart duplo 

 

Fonte: https://www.labellepousada.com.br 

 

https://www.labellepousada.com.br/
https://www.labellepousada.com.br/
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Figura 13: Recepção da pousada 

 

Fonte: https://www.labellepousada.com.br 

 

 

Figura14: Corredor de acesso aos apartamentos 

 

Fonte: https://www.labellepousada.com.br 

https://www.labellepousada.com.br/
https://www.labellepousada.com.br/
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  Eventos realizados na Pousada La Belle 

 

FIGURA 15: Aniversário da proprietária Evelyn Bello. 

 

Fonte de acesso: https://www.instagram.com/labellepousada/?hl=pt-br 

 

 

FIGURA 16: Discrição do evento: Mostrando a multifuncionalidade do nosso espaço 

de reunião, que dessa vez virou o showroom da coleção alto inverno da marca 

Bárbara de Paula. 

 

Fonte: https://www.instagram.com/labellepousada/?hl=pt-br 

https://www.instagram.com/labellepousada/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/labellepousada/?hl=pt-br
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FIGURA 17: Discrição do evento: Ensaio gestante... 

.  

Fonte: https://www.instagram.com/labellepousada/?hl=pt-br 

 

 

 

FIGURA 18: Discrição do evento: Reunião CNO Natura. 

 

Fonte: https://www.instagram.com/labellepousada/?hl=pt-br 

https://www.instagram.com/labellepousada/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/labellepousada/?hl=pt-br
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FIGURA 19: Discrição do evento: Natura, Celebrando os laços que fazem do tempo. 

 

Fonte: https://www.instagram.com/labellepousada/?hl=pt-br 

 

 

FIGURA 20: Discrição do evento: Chá de lingerie 

 

Fonte: https://www.instagram.com/labellepousada/?hl=pt-br 

https://www.instagram.com/labellepousada/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/labellepousada/?hl=pt-br
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FIGURA 21: Discrição do evento: Dia da Noiva. 

 

Fonte de acesso: https://www.instagram.com/labellepousada/?hl=pt-br 

 

FIGURA 22: Discrição do evento: Dia dos Namorados 

 

. 

Fonte:  https://www.instagram.com/labellepousada/?hl=pt-br 

https://www.instagram.com/labellepousada/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/labellepousada/?hl=pt-br

