
 
 

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

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DOMÉSTICA E HOTELARIA  
CURSO DE BACHARELADO EM HOTELARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIZ FLÁVIO ALVES DE OLIVEIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUSADA CASA DA PRAIA, MANGARATIBA/RJ: 
A ELABORAÇÃO DE UM RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEROPÉDICA – RJ 
2021 

  



 
 

LUIZ FLÁVIO ALVES DE OLIVEIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUSADA CASA DA PRAIA, MANGARATIBA/RJ: 
A ELABORAÇÃO DE UM RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pré-projeto apresentado à disciplina de 
Introdução ao Trabalho de Conclusão de 
Curso em Hotelaria da Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ – Campus 
Seropédica) como pré-requisito para 
avaliação final. 
 
                                                                 
Orientador: Prof. Dr. Dan Gabriel D’Onofre 
Andrade Silva Cordeiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEROPÉDICA – RJ 
2021 



 
 

LUIZ FLÁVIO ALVES DE OLIVEIRA 
 
 
 
 
 
 
 

POUSADA CASA DA PRAIA, MANGARATIBA/RJ: 
A ELABORAÇÃO DE UM RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO  
 

 
Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado à Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro (UFRRJ – Campus 
Seropédica) como requisito parcial para a 
obtenção do grau de Bacharel em Hotelaria. 
 
 
 
 

Aprovada em:__ /__ /__. 
 
 
BANCA EXAMINADORA: 
 

 
 

_____________________________________ 
Prof. Dr. Dan Gabriel D’Onofre Andrade Silva Cordeiro 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Orientador 

 
 
 

_____________________________________ 
Profa. Dra. Mariana Pires Vidal Lopez 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Examinadora 

 
 
 

_____________________________________ 
Profa. Dra. Isabelle Fernanda Silveira Vieira 

Universidade Estácio de Sá 
                                                         Examinadora 
  



 
 

RESUMO 

 

O presente relatório sintetiza a trajetória de atividade de estágio supervisionado 

curricular obrigatório junto à Pousada Casa da Praia. Tal empreendimento 

localizado no município fluminense de Mangaratiba, acolheu a possibilidade de 

desenvolvimento desta atividade pedagógica instada como etapa obrigatória ao 

currículo do Curso de Bacharelado em Hotelaria. Desenvolvido sob uma abordagem 

qualitativa, o relatório assume como perspectiva descritiva de processos vividos 

junto ao meio de hospedagem em questão, dialogando-os com marcos teóricos que 

sustentam pesquisas sobre pousadas. Além disso, partiu-se de pesquisa preliminar 

sobre os aspectos turísticos que fundamentam a existência desta pousada 

enquanto estrutura que viabiliza a produção e consumo de hospedagem em 

Mangaratiba.   



 
 

ABSTRACT 

 

This report summarizes the trajectory of mandatory supervised internship activity at 

Pousada Casa da Praia. Such an enterprise located in the municipality of 

Mangaratiba, in Rio de Janeiro, welcomed the possibility of developing this 

pedagogical activity as a mandatory step in the curriculum of the Bachelor's Degree 

in Hospitality. Developed under a qualitative approach, the report takes as a 

descriptive perspective of processes lived with the accommodation in question, 

dialoguing them with theoretical frameworks that support research on inns. In 

addition, preliminary research was started on the tourism aspects that underpin the 

existence of this inn as a structure that enables the production and consumption of 

accommodation in Mangaratiba.  
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  INTRODUÇÃO 

 

Com vistas a contemplar o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), apresenta-

se aqui a proposta de construção de um Relatório de Estágio Supervisionado 

Obrigatório como modelo estabelecido pelo Colegiado do Curso de Bacharelado em 

Hotelaria. A ideia é que a elaboração das Atividades Acadêmicas de Estágio 

Supervisionado (AAES), quando resultadas em um relatório, sejam aproveitadas 

para a conclusão do TCC. 

Nesse sentido, para além da caracterização do Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório (ECSO), realiza-se um apanhado sobre como se tem 

dado o processo de construção do relatório como modelo de conclusão das AAES, 

além de seu aproveitamento enquanto modelo de TCC. Nesse sentido, para além 

das similaridades e distinções acerca do modelo tanto referente à finalização das 

AAES, como do TCC nesta modalidade, apuram-se os elementos da perspectiva 

acadêmica referente ao estágio enquanto método pedagógico. 

Assim, elabora-se num primeiro momento a caracterização da empresa, com 

destaque aos dados gerais, aos recursos humanos, estratégias de marketing e 

práticas de sustentabilidade. Outro requisito se dá pela necessidade de inclusão do 

Plano de Estágio previamente acertado junto à supervisão da empresa concedente, 

bem como anuído pela orientação docente. Ademais, é imprescindível que se 

aborde o marco teórico dos elementos acadêmicos que caracterizam uma pousada, 

do mesmo modo que os processos ligados às definições dos modelos de gestão 

que são usados pela mesma, sem deixar de lado a descrição das atividades 

desenvolvidas durante o estágio. 

Há de se exaltar que os elementos metodológicos são parte indissociável do 

modelo de relatório voltado ao processo pedagógico em tela, devendo os mesmos 

serem descritos aqui. A constatação de problemas e virtudes também é parte 

inerente a esta vivência, sendo necessário expô-los como atitudes exitosas, além 

de indicar possibilidades de mudanças aos elementos indesejáveis. 

 Por fim, indica-se que esse processo de assimilação das vivências em 

estágio enquanto modelo para complementação do TCC encontra-se em fase de 

consolidação, devendo ser compreendido como um caminho em fase de 

estruturação frente às demais modalidades de redação e procedimentos referentes 
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ao que se pretende, ou seja, o cronograma de atividades previsto nesta avaliação 

foi devidamente adaptado ao modelo de Relatório de Estágio enquanto TCC. 

 

1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

1.1 Dados gerais da empresa 

1.1.1 Nome da empresa e CNPJ 

Pousada Casa da Praia.  

CNPJ 30.290.503/0001-00. 

 

1.1.2 Endereço completo 

Avenida Rio de Janeiro nº 1.163, Praia do Saco, Mangaratiba, Rio de Janeiro, 

CEP: 23860-000. 

 

1.1.3 Telefone/WhatsApp 

(21) 9887-7311 e (21) 99214- 3457.  

 

1.1.4 Site/email 

 www.pcasadapraia.com.br 

contato@pcasadapraia.com.br 

 

1.1.5 Cadastur  

Empresa registrada como Meio de Hospedagem no CADASTUR.  

Nº do cadastro: 30.290.503/0001-00. 

 

1.1.6 Histórico da Empresa 

 

Os proprietários frequentavam a cidade de Mangaratiba desde 1999. Devido 

à constante visitação, em Maio de 2005, adquiriram uma casa na Praia do Saco, na 

qual atualmente funciona a Pousada Casa da Praia. O imóvel fica localizado num 

terreno de frente para o mar que mede 10 metros de frente e fundos por 36 metros 

de ambos os lados. Na época que foi comprado, possuía apenas uma edificação 

http://www.pcasadapraia.com.br/
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com 160m² de área construída. Antes de configurar como meio de hospedagem, ele 

foi utilizado como casa de veraneio para recepcionar parentes e amigos. 

No entanto, nessa época, os proprietários já tinham vontade de abrir uma 

pousada mas achavam que a área não era suficiente para isso. Até que durante 

uma viagem a Búzios, ficaram hospedados numa pousada familiar com 

características semelhantes à casa de Mangaratiba e então resolveram transformá-

la em meio de hospedagem. 

A Pousada Casa da Praia entrou em operação há cinco anos e contava 

inicialmente com quatro quartos, sendo três suítes. Para auxiliar na ampliação da 

pousada foi necessário a contratação de um arquiteto para elaboração do projeto 

de novas unidades habitacionais e as devidas adaptações das existentes. 

Construíram nos fundos do terreno outro prédio separado da casa principal. Este 

fato foi o marco inicial, para receberem, em 2014, o primeiro casal de hóspedes 

provenientes da Argentina. 

Atualmente, a pousada conta com duas edificações e um total de 240m² de 

área construída, distribuídos entre doze suítes, sendo destas um total de dez para 

comercialização com diversas configurações possíveis como quartos duplos, triplos 

e quádruplos, com destaque para duas suítes que ficam de frente para o mar. 

Também compõe o projeto arquitetônico uma cozinha, uma área de lazer com mesa 

de totó, uma área comum com refeitório, lavanderia, zeladoria e área de 

estacionamento com 10 vagas. 

 

1.1.7 Missão, Visão e Valores Organizacionais  

 

Missão 

     Proporcionar aos clientes momentos agradáveis de lazer num ambiente familiar 

e hospitaleiro oferecendo conforto em suas acomodações e qualidade nos serviços 

prestados. 

 

Visão 

      Ser uma referência como pousada na região da Costa Verde, oferecendo uma 

hospedagem econômica e de excelência. 
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Valores Organizacionais 

    - Acessibilidade; 

    - Cordialidade; 

    - Comprometimento com bem estar dos clientes; 

    - Qualidade nos serviços; 

    - Promover práticas sustentáveis; 

     -Buscar uma melhoria contínua. 

 

1.2 Recursos Humanos 

1.2.1 Organograma Organizacional 

 

 

 

 

 

1.2.2 Número de empregados 

      Além da diretora e do gerente, a pousada conta com uma colaboradora e um 

estagiário. 

 

1.2.3 Perfis profissionais do setor 

      Os proprietários não possuem formação acadêmica na área da Hotelaria. A 

diretora é técnica em enfermagem e o gerente é formado em engenharia mecânica. 

DIRETORA

GERENTE

COLABORADORA

ESTAGIÁRIO
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1.2.4 Divisão de trabalho 

      A diretora da pousada também acumula a função de administradora e é a 

pessoa responsável pela divisão das tarefas a serem desempenhadas pelo 

estagiário. Existe uma rotina de funções fixas como por exemplo, preparação do 

café da manhã, abertura e limpeza dos quartos, limpeza das áreas comuns. Há 

outras rotinas variáveis que dependerão da movimentação de chegada e saída dos 

hóspedes. Todos os setores da pousada demandam tarefas e as mesmas seguem 

um critério de prioridade estabelecido pela diretora que acompanha e supervisiona 

os procedimentos realizados. 

 

1.2.5 Tipos de capacitação 

       O treinamento oferecido é incipiente, porque os proprietários não são hoteleiros 

de formação. No entanto, a capacitação que ocorre durante a realização das tarefas 

é totalmente prática. O estagiário precisa estar ciente que numa pousada familiar 

pequena o aprendizado é constante. 

 

1.3 Estratégias de Marketing 

1.3.1 Produto/Serviço 

      A pousada disponibiliza para os seus clientes dez confortáveis suítes 

distribuídas entre quartos duplos, triplos e quádruplos. Possui 2 suítes com uma 

maravilhosa vista para o mar e todas as acomodações dispõem de banheiro 

privativo, TV LED, frigobar, cama box, ventilador de teto, ar condicionado, internet 

e garagem privativa. As diárias já incluem um delicioso café da manhã servido em 

espaço exclusivo das oito às dez horas da manhã. O ambiente é bem acolhedor e 

a arquitetura e decoração propiciam um ambiente com aspecto de casa de família. 

 

1.3.2 Preço 

      Os preços praticados pela pousada têm como base os valores da região e estão 

em concordância com o tipo de serviço oferecido de uma pousada econômica. O 

valor de uma diária para casal com direito à café da manhã custa R$ 200,00. Por 

ser uma pousada de praia enfrenta a questão da sazonalidade nos períodos de 

baixa temporada, compreendidos entre os meses de Julho e Agosto. Contudo, uma 
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das medidas adotadas pelos administradores para minimizar este problema é a 

prática de preços promocionais, como a redução de até 15% no valor da diária, 

assim como a abertura para hospedagem de funcionários de empresas da região. 

 

1.3.3 Distribuição 

       Os principais canais de venda são os próprios clientes da pousada que indicam 

para outros clientes (a chamada propaganda boca à boca), os hóspedes habitués e 

as Online Travel Agencies (OTAS) Booking e Expedia. 

 

1.3.4 Comunicação 

       Como forma de divulgação e marketing, a pousada utiliza os meios de 

comunicação digitais como as redes sociais Facebook e Instagran e o site oficial da 

pousada. Além disso, faz distribuição de panfletos, possui um letreiro luminoso no 

portão da pousada e participa de eventos como o apoio prestado à Semana 

Acadêmica de Hotelaria da Rural (SEMAHUR) realizado na Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) no ano de 2019. 

 

1.4 Práticas de Sustentabilidade 

1.4.1 Dimensão ambiental 

      Para diminuir os impactos causados pela operacionalização da pousada, os 

proprietários adotaram as seguintes medidas: a captação da água da chuva que fica 

acondicionada em duas cisternas de vinte mil litros cada uma, para serem utilizadas 

nos banheiros, lavar o quintal e regar as plantas; a instalação de cartões para o 

controle de utilização de energia elétrica nos quartos (está em fase de colocação) e 

a instalação de painéis de energia solar (em fase de implementação). 

 

1.4.2 Dimensão social 

      Caso seja necessário a contratação de mais um colaborador para algum serviço 

temporário ou até mesmo um profissional para fazer alguma manutenção na 

pousada, a preferência será por profissionais que residam em Mangaratiba. 

 

1.4.3 Dimensão cultural 
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       A pousada incentiva os seus hóspedes a realizarem um tour histórico em 

Mangaratiba, recomendando a visitação a museus, igrejas centenárias, prédios do 

Brasil Colonial e as ruínas da Serra do Piloto. 

 

1.4.4 Dimensão econômica 

       Há preocupação por parte dos gestores da pousada em comprar ingredientes 

necessários para a preparação do café da manhã da pousada no comércio local. 

 

2. PLANO DE ESTÁGIO 

 

2.1 Identificação do estagiário 

       Luiz Flávio Alves de Oliveira, regularmente matriculado no 7º período (à época) 

do Curso de Hotelaria da UFRRJ, matriculado sob o nº 201648517-3, portador da 

carteira de identidade nº 09820166-8 expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF 

nº 068.614.507 – 07, residente à Estrada do Cabuçu nº 2.868, Casa 2, Campo 

Grande, RJ. 

 

2.2 Identificação do supervisor do estágio 

     Cláudia Regina do Rego F. Pereira. Diretora e proprietária. Possui nível médio e 

formação técnica em enfermagem. 

 

2.3 Especificação da carga horária 

     A carga horária é de 30 horas semanais, totalizando 300 horas. Com início em 

17 de Setembro de 2019 e término em 29 de Novembro de 2019. 

     

2.4 Justificativa 

      Além da localização, atraiu meu interesse para estagiar nesta pousada, o fato 

de possuir uma estrutura administrativa familiar. Isso possibilitou maior interação e 

tratamento personalizado aos hóspedes, sendo uma filosofia de trabalho diferente 

de um hotel de rede por exemplo, onde há muita formalidade. Na Pousada Casa da 

Praia posso exercitar melhor a hospitalidade e a humanização dos serviços. 

Ademais, outro ponto positivo é que o fato de haver poucos funcionários, me 

possibilitou colaborar e adquirir experiência em todos os setores operacionais.  
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       Espero poder aprender toda a operação da pousada, e poder oferecer 

conhecimento para os proprietários acerca de questões gerenciais e administrativas 

que estejam precisando e orientá-los para uma excelência nos serviços oferecidos. 

 

2.5 Objetivos 

 

2.5.1 Objetivo Geral 

      Desempenhar as atividades pedagógicas de estágio curricular supervisionado 

junto à Pousada Casa da Praia com a finalidade de analisar os processos de gestão 

deste meio de hospedagem. 

 

2.5.2 Objetivos específicos 

     -  Descrever as rotinas das operações que envolvem os serviços prestados neste 

meio de hospedagem. 

     -  Identificar possíveis problemáticas nas operações dos serviços, propondo 

melhorias adaptadas à realidade local. 
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2.6 Cronograma 

 

 

ATIVIDADES 

 

Agosto 2019 Setembro 

2019 

Outubro 2019 Novembro 

2019 

Dezembro 

2019 

1   2 3 4 1 2  3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Leitura sobre o 
tema e Revisão 
bibliográfica 

X X X X                 

Redação do tópico 
caracterização da 
empresa 

    X X X X             

Redação do plano 
de estágio 

        X X           

Elaboração do 
Sumário Executivo 

          X X         

Redação da 
Introdução 

            X X X      

Elaboração do 
marco teórico 

                X X   

ATIVIDADES 

 

Fevereiro 2020 Março 2020 Abril 2020 Maio 2020 Junho 2020 

1 2 3 4 1 2  3 4 1  2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Descrição do 
atividades 
desenvolvidas no 
estágio 

    X X               

Redação de 
estratégias para 
aprimoramento e 
conclusões finais 

      X X             

Entrega do 
Relatório 

        X            

Preparação para 
Defesa do TCC 

         X X X         

Defesa TCC             X        
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 Enquanto meio de hospedagem, as pousadas apresentam manifestações 

que tornam-nas complexas de serem definidas e fáceis de serem encontradas. 

Numa tentativa de dar conta de processos que referendam uma iniciativa de 

categorizações, o Ministério do Turismo desenvolveu métricas para classificar 

hotéis, resorts, hotéis fazendas, cama e café, hotéis históricos, flats e apart hotéis 

e pousadas. No que diz respeito a este último modal de meio de hospedagem, 

objeto de interação pedagógica e de pesquisas, o Sistema Brasileiro de 

Classificação de Meios de Hospedagem (SBClass) define pousadas como 

 

Empreendimento de característica horizontal, composto de no máximo 30 
unidades habitacionais e 90 leitos, com serviços de recepção, alimentação 
e alojamento temporário, podendo ser em um prédio único com até três 
pavimentos, ou contar com chalés ou bangalôs (MINISTÉRIO DO 
TURISMO, FUNDAÇÃO UNIVERSA, 2010). 

 

 De acordo com Caetano et al. (2020), fruto da Lei Geral do Turismo (Lei Nº 

11.771 de 2008) e amparado pela Portaria nº 100 de 16 de Janeiro de 2011, o 

SBClass vigente está em sua terceira versão. Tanto a versão anterior de 2002, como 

a atual não tem tido altos registros de meios de hospedagem classificados junto ao 

SBClass segunto as autoras (CAETANO ET AL., 2020). Nesse sentido, apesar 

destas pesquisas refletirem que não há adesão massiva por parte de 

administrações de meios de hospedagem ao atual SBClass, ter este mecanismo de 

definição possibilita que tais lentes analíticas favoreçam o processo de definição 

destes. 

 Durantes os meses de Setembro até Novembro do ano de 2019 

desenvolveu-se estágio supervisionado curricular obrigatório junto ao meio de 

hospedagem Pousada Casa da Praia. Em consonância com os fundadores do 

empreendimento, o mesmo está classificado como pousada sob a chancela do 

SBClass junto ao supracitado CADASTUR. Tal empreendimento não se distingue 

muito do que é possível encontrar junto ao município de Mangaratiba, no litoral sul 

fluminense. Portanto, para compreender como uma pousada se manifesta em 

Mangaratiba é fundamental analisar a relação que o território tem para com essa 

manifestação de serviço comercial de hospedagem. 
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 O município fluminense de Mangaratiba apresenta uma relação complexa 

com as suas identificações no que tange à divisão político-administrativa junto ao 

Estado do Rio de Janeiro. De acordo com o Centro Estadual de Estatísticas 

Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Fundação 

CEPERJ), desde quando fundada em 1974, a Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro (RMRJ) incluía o município de Mangaratiba, fato esse que foi apenas 

desfeito no ano de 2002. 

 Segundo a Fundação CEPERJ, com o advento da Lei Complementar nº 105, 

de 4/07/2002, Mangaratiba foi desanexada da RMRJ juntamente com Itaguaí, sendo 

ambas municipalidades incluídas na nascente Região da Costa Verde. 7 anos após 

tal feito, a Lei Complementar n° 130, de 21/10/2009 recolocou Itaguaí novamente à 

RMRJ, mas desta vez, Mangaratiba permaneceu conjuntamente à Angra dos Reis 

e Paraty enquanto Costa Verde (FUNDAÇÃO CEPERJ, 2013). No mapa a seguir, é 

possível identificar a localização não somente do município de Mangaratiba, mas 

de toda Costa Verde que está em cor de rosa (Ver Mapa 1, canto inferior à 

esquerda). 
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Mapa 1. Regiões de Governo e Municípios do Estado do Rio de Janeiro 

Fonte: FUNDAÇÃO CEPERJ, 2019. 

 

 Já no que diz respeito à caracterização turística do território, em região 

homônima, a Costa Verde possui além dos mesmos municípios supracitados, 

integram-na Itaguaí e Rio Claro (RIO DE JANEIRO, 2020). Nesse sentido, as 

regiões turísticas desta unidade da federação podem ser concebidas como 

territórios cujos recursos e atrativos turísticos possuem similaridades culturais, 

naturais, históricas e sociais que ultrapassam os ordenamentos político-

administrativos fluminenses. Para tanto, Itaguaí que hoje integra a RMRJ, como 

também Rio Claro, que por sua vez está na Região do Médio Paraíba (ver Mapa 1) 

segundo as regiões político-administrativas fluminenses, integram a região turística 

da Costa Verde (ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2016). 

 Segundo a Secretaria Estadual de Turismo do Estado do Rio de Janeiro 

(Setur-RJ), Angra dos Reis, Itaguaí, Mangaratiba, Paraty e Rio Claro formam a 

região turística da  Costa Verde. Tal ordenamento territorial turístico está localizado 

no extremo sul do litoral fluminense, já junto à divisa com o Estado de São Paulo. 
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De acordo com a Setur-RJ, a Costa Verde turística possui 3.229,5 km² e população 

de 271.923 habitantes (ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2016). 

 Aqui cabe dizer que com o novo Governo de Wilson Witzel (PSC-RJ), já 

destituído e tendo como atual representante maior do Poder Executivo fluminense 

o vice-governador em exercício, Cláudio Castro (PSC-RJ), o atual Secretário de 

Turismo, Otávio Leite (PSDB-RJ) reformulou o Mapa do Turismo fluminense 

retirando, por exemplo, o município de Rio Claro da Costa Verde. Desde 2019, a 

Região Turística da Costa Verde congrega apenas os municípios litorâneos de 

Angra dos Reis, Itaguaí, Mangaratiba e Paraty, sendo possível identificá-los na 

coloração verde, no canto inferior à esquerda, no Mapa a seguir. 

 

Mapa 2. Mapa das Regiões Turísticas do Estado do Rio de Janeiro 

Fonte: TERRA, 2019. 

 

 Ainda segundo a Setur-RJ, órgão que cuida das políticas públicas do turismo 

fluminense, 

 

A Região [da Costa Verde] dispõe de uma grande diversidade de tipos de 
atrativos turísticos, principalmente aqueles relacionados com o meio 
ambiente natural. Além de um litoral extremamente privilegiado formado 
pelas baías da Ilha Grande e de Sepetiba, o interior da Região apresenta 
importante remanescente de Mata Atlântica concentrado, […] indicando 
uma forte potencialidade para o desenvolvimento do ecoturismo (ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO, 2020). 

 

 Seguindo as exposições da Setur-RJ, a Costa Verde turística possui como 

potenciais atrativos de visitantes um litoral repleto de um vasto conjunto de áreas 

verdes preservadas, propícia ao turismo de praia e sol e ao ecoturismo. Em relação 

ainda à maneira como este órgão define esta região, os principais destaques da 
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Costa Verde seriam a Ilha Grande, território insular do município de Angra dos Reis 

propenso ao desenvolvimento de atividades náuticas, de mergulho e balneárias, e 

Paraty, um dos principais polos de turismo cultural do Rio de Janeiro (ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO, 2020). 

 Cabe destacar que no ano de 2019, o Comitê da Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) definiu tanto a Ilha Grande 

como Paraty como Patrimônio Mundial, sendo um dos 22 bens do Brasil na listagem 

mundial. Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 

Ilha Grande e Paraty se caracterizam como 

 

[…] o primeiro bem brasileiro inscrito na categoria de sítio misto, ou seja, 
cultural e natural. Abrange um território de quase 149 mil hectares, em que 
o centro histórico se cerca de quatro áreas de conservação ambiental. Ali 
estão o Parque Nacional da Serra da Bocaina; o Parque Estadual da Ilha 
Grande; a Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul; e a Área de 
Proteção Ambiental de Cairuçu. Sua área de entorno, com mais de 407 mil 
hectares, possui 187 ilhas, grande parte coberta de vegetação primária, 
onde salta aos olhos rica diversidade marinha (IPHAN, 2019). 

  

 Esses elementos, embora possam parecer que se dediquem a tratar de 

territórios que não aqueles estritos a Mangaratiba, permitem compreender que este 

município diante aos destaques que Ilha Grande e Paraty possuem colocam-no 

enquanto coadjuvante junto à Costa Verde. Ou seja, os principais atrativos turísticos 

desta região não estão junto ao município de Mangaratiba, embora este seja um 

importante reduto de resorts, casas de veraneio e pousadas tal qual é objeto de 

descrição e análise nesta comunicação. 

 Segundo a Pesquisa de Serviços de Hospedagem, o Brasil possui quase 

9.970 pousadas, sendo a segunda modalidade de meios de hospedagem no país 

(IBGE, 2017). Da totalidade de meios de hospedagem comerciais existentes no 

Brasil, quase 32% deles são pousadas, sendo que no Estado do Rio de Janeiro este 

número alcança 1.354 (13,5% do total nacional) quase colocando a unidade 

fluminense na liderança desta modalidade. Por sua vez, São Paulo é o estado 

campeão em número de pousadas com 1.531 (15,4% do total nacional). Há ainda 

de se ressaltar que no conjunto do Estado do Rio de Janeiro, do total de 2.680 meios 

de hospedagens identificados pela pesquisa em tela, 50,5% destes são 

classificados como pousadas  (IBGE, 2017). Há de se ressaltar que tal aspecto de 

como se conforma a malha de hospedagem comercial no Estado do Rio de Janeiro 



22 
 

possui acanhado aprofundamento, embora algumas iniciativas de pesquisa em 

Petrópolis possam dar pistas de como desvelá-lo (CONCEIÇÃO ET AL., 2020). 

 Assim verifica-se que as pousadas são importantes meios de hospedagem 

comercial para o conjunto da economia do turismo fluminense, fato esse a ser 

comprovado pela própria maneira como a malha de hospedagem comercial se 

manifesta inclusive no município de Mangaratiba. Ao passo que durante as 

atividades pedagógicas de estágio curricular supervisionado obrigatório se 

sucederam na Pousada Casa da Praia, ao optar pela modalidade de Relatório de 

Estágio enquanto Trabalho de Conclusão de Curso, apresenta-se a seguir os 

procedimentos metodológicos para tal. 

 

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO  

 

Durante o período de estágio na Pousada Casa da Praia, pude efetivamente 

colocar em prática os ensinamentos adquiridos na academia. Além disso, pode-se 

vivenciar o cotidiano dos setores sob os aspectos gerenciais e operacionais deste 

tipo de meio de hospedagem muito especial, onde a relação entre hóspede e 

pousadeiro é muito próxima, contribuindo para o desenvolvimento constante da 

Hospitalidade. 

Sob a perspectiva operacional de uma equipe de trabalho reduzida precisei 

ser multifuncional. Atuei enquanto estagiário nos seguintes setores da pousada, 

respectivamente:  

 abertura, limpeza, troca de roupas de cama e banho, limpeza do rol e 

escadas de acesso das unidades habitacionais; 

 limpeza dos filtros dos aparelhos de ar condicionado; 

 limpeza das áreas comuns; 

 limpeza da recepção; 

 limpeza da área destinada ao café da manhã; 

 auxílio no preparo do café da manhã; 

 atendimento aos hóspedes; 

 check in e check out; 

 manutenção do letreiro da pousada; 

 auxílio na parte do financeiro e faturamento mensal.  
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Por fim, busquei orientar os proprietários para que possam num futuro 

próximo implementar a automatização da recepção, assim contribuindo ao máximo 

para o bom andamento do atendimento e satisfação dos hóspedes da pousada. Há 

de se ressaltar que, embora a execução das atividades de estágio supervisionado 

tenha se desenvolvido de modo muito proveitoso, aspectos da rotina que 

extrapolam esse universo promoveram desgaste psicológico e físico. Enquanto 

estagiário, acumulei a obrigatoriedade de cursar disciplinas e manter o emprego 

remunerado que desenvolvo há 13 anos. Assim, para além das jornadas de trabalho 

reprodutivo junto à família, tive nos períodos de estágio manter as atividades 

laborais enquanto servidor público do estado do Rio de Janeiro e todos os créditos 

das disciplinas que me matriculei. 

 

 

5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 O momento de realização do estágio se caracteriza como uma importante 

etapa da formação formal. Quando se avalia tal procedimento pedagógico, 

sobretudo em estrito afinamento para com a formação em Curso de Bacharelado 

em Hotelaria, os processos oriundos do acúmulo e reflexão teóricos são colocados 

em diálogo com a prática em momento de exercício do estágio. 

 Ao vivenciar a realização do estágio, técnicas ligadas à observação 

participante foram utilizadas para não apenas apreender o que a realidade do dia a 

dia junto à organização e execução de serviços junto à Pousada Casa da Praia. 

Embora não haja qualquer vínculo empregatício para com tal empreendimento, a 

relação enquanto estagiário se entremeia com a relação para com gestores e 

hóspedes da pousada. Assim, o vivenciar, o estranhamento, as percepções de 

pertença ou não àquela realidade são exercícios metodológicos calcados na 

matéria antropológica. 

 Além disso, o próprio processo de realização do estágio demanda uma 

constante análise de materiais bibliográficos advindos do processo formativo, tanto 

enquanto revisão, como também novas pesquisas que venham a subsidiar olhares 

sobre a hotelaria e o turismo em Mangaratiba. Até mesmo para a elaboração do 
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relatório de estágio, realizar um levantamento bibliográfico é parte inerente do 

processo de qualificação da redação e do desempenho satisfatório do mesmo. Além 

de materiais utilizados em sala de aula, realizaram-se pesquisas e consultas a 

dados secundários oriundos de sites governamentais, jornais e periódicos 

científicos. 

 Enquanto material sustentado em uma abordagem qualitativa, a análise dos 

dados tem sido realizada com base em triangulação e análise de conteúdo (VEAL 

2011), visando a construção deste relatório que se adequa ao caráter descritivo que 

tal tipo de documento geralmente demanda. Por fim, almeja-se com este material, 

contribuir para o processo de caracterização da realidade de uma pousada no 

município de Mangaratiba, enquanto processo preliminar para o desvelamento de 

outras pesquisas. 

  

6. ESTRATÉGIAS PARA APRIMORAMENTO 

 

 Durante o período de estágio, constatei que para o controle de entrada e 

saída de hóspedes, são utilizados métodos analógicos. Os proprietários, ainda que 

mediante a recepção de viajantes que na condição de hóspedes realizam a reserva 

por intermédio de plataformas digitais, têm lançado mão de registrar check in e 

check out em um caderno escolar sem qualquer mediação para com estratégias 

atualizadas no campo dos sistemas de informação. 

 Posto que não somente ocorrem reservas mediante plataformas digitais 

(Booking e Expedia), os proprietários também as realizam por meio de registro no 

supracitado caderno. De posse de informações que apontam para riscos como 

overbooking, bem como perda de dados, caracteriza-se neste procedimento uma 

prática de gestão passível de aprimoramento. 

 De acordo com Costa ET AL. (2007), ao desenvolver análise sobre o 

processo de informatização de pequenos meios de hospedagem, dentre os quais 

se encontram as pousadas, as autoras defendem que  

 

[...] o pequeno hotel é justamente o tipo de empresa que pode se beneficiar 
da informatização, já que uma única pessoa precisa desempenhar diversas 
funções. Todos os controles de compras, estoques, manutenção, consumo 
de material, além das rotinas administrativas e dos procedimentos ligados 
às reservas, às fichas de hóspedes e ao check-out [sic] cabem dentro de 
programas relativamente simples (COSTA ET AL.,2007,p.86). 
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 Partindo desta premissa, recomenda-se como estratégia de aprimoramento 

da recepção da Pousada Casa da Praia a informatização do check in e do check 

out. Este processo pode tanto ser implementado com baixo custo utilizando 

ferramentas disponíveis em pacotes informacionais (como o excell, word, etc.), ou 

mesmo outros sistemas operacionais difusos junto a gestão de meios de 

hospedagem (Hospedin, Expedia, etc.).Nesse sentido, para além de atualizar as 

ferramentas de gestão do setor de recepção da pousada, os proprietários passam 

a deter maior capacidade de análise de dados referentes aos seus hóspedes, 

qualificando as estratégias de marketing, por exemplo. 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Enquanto uma etapa do processo de formação formal, o estágio 

supervisionado curricular é de suma importância para a garantia do acesso à 

educação. Ter acessado a oportunidade de desenvolvê-lo junto à Pousada Casa da 

Praia contribuiu não somente para compreender como essa tipologia de meio de 

hospedagem se insere no contexto turístico do estado do Rio de Janeiro, como 

também para explicar o acesso às atividades recreativas turísticas em Mangaratiba. 

Este município, o qual não figura como ícone da Costa Verde fluminense, apresenta 

possibilidades inúmeras de recreação junto ao mar, rios e cachoeiras, ainda que 

não possua mesmo destaque que a Ilha Grande, em Angra dos Reis, e Paraty, 

sendo a Pousada Casa da Praia um meio de hospedagem que as viabiliza. 

 Ao passo que as rotinas de atividades executadas junto ao meio de 

hospedagem em questão se desenvolviam, conteúdos aprendidos junto às 

disciplinas do curso de Hotelaria, somadas aos conhecimentos desenvolvidos junto 

às atividades domésticas, sintetizavam-se diante à realidade da produção e do 

consumo de hospedagem junto à Pousada Casa da Praia. Procedimentos que 

fogem à lógica do que a teoria apresenta, apontam para a necessidade de revisitar 

pesquisas que substanciam a formação formal em Hotelaria como uma maneira de 

sempre atualizar a pesquisa e o ensino na área. 



26 
 

 O desafio de compatibilizar as atividades de estágio, com as aulas, além das 

atividades laborais que subsidiam a reprodução social do autor e sua família, 

colocam também alguns indicativos sobre como tal atividade pedagógica pode ser 

desenvolvida à revelia do desgaste físico e emocional de discentes. A romantização 

do processo de esgarçamento de nossos corpos e nosso bem estar não pode estar 

acima do acesso à educação.  

 Ainda assim, é no estágio onde os elementos de formação em Hotelaria 

capacitam-nos a compreender falhas e processos que podem ser melhorados. A 

gestão da informação que o meio de hospedagem gera, por exemplo, carece de 

maior informatização. Isso, além de qualificar não apenas o modo como recepção 

se desenvolve, possibilitaria estratégias de marketing, por exemplo. Por fim, cabe 

dizer que a elaboração deste relatório coaduna com as expectativas da formação 

em Hotelaria, campo de formação tecnológica que se fortalece na produção de 

dados sobre as rotinas de produção e consumo de hospedagem a serviço da 

qualificação da atividade turística.  
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ANEXO 1 – TERMO DE COMPROMISSO 
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ANEXO 2 – ATESTADO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 
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ANEXO 3 – DECLARAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIO 
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ANEXO 4 – FICHA DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO DO ORIENTADOR EXTERNO 
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ANEXO 5 – DECLARAÇÃO COMPROBATÓRIA DE CARGA HORÁRIA 
DESENVOLVIDA NO ESTÁGIO 

 
 
 

 


