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Perspectiva profissional na 
hotelaria

Conteúdo Específico – O Mundo do 
Trabalho

Introdução
A hotelaria vem ganhando cada vez mais
destaque nos serviços das grandes cidades,
sendo também essencial para o
desenvolvimento do turismo em pequenos
destinos. A carreira no setor de hospitalidade
vem se tornando uma atividade bastante
promissora nos últimos anos, inclusive pela
carência de profissionais qualificados no
mercado.

Linha do tempo hoteleira
• Década de 80 – Carreira hoteleira além de 

desconhecida, era mal compreendida. Não só 
pela imagem preconceituosa que se tinha na 
época e falta de informação

• Década de 90 – Grande salto da indústria 
hoteleira. Redes internacionais se expandiram

• Ser hoteleiro ganhou caráter profissional;
• Instituições de ensino passaram a oferecer 

cursos mais organizados na área.

Linha do tempo hoteleira

• 2000 – Muitas redes de Hotéis buscam 
profissionais qualificados;

• Abertura de mãos de obras para setores 
envolvendo a saúde, alimentação, eventos e 
entretenimento;

DEPARTAMENTOS, FUNÇÕES E ROTINA 
DE TRABALHO NA HOTELARIA

• Os departamentos de um meio de
hospedagem variam de acordo com o
tamanho do empreendimento. O que significa
que alguns setores podem não existir. Nesse
caso, suas atividades são distribuídas entre os
departamentos indispensáveis, como a
recepção, a governança e a gerência.

• Vale ressaltar que a quantidade de funcionários, cargos e
departamentos de um hotel devem ser calculados de acordo
com a classificação e exigências da EMBRATUR.

• Em hotéis de grande porte, além desses departamentos
citados, ainda podemos encontrar profissionais responsáveis
pelo setor financeiro, RH, eventos, entre outros.

• Os colaboradores são peças fundamentais do seu negócio.
Desde o processo de recrutamento e seleção até a fase de
treinamentos, eles precisam de atenção especial para
desenvolver bem suas atividades.
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Jornada de trabalho

Geralmente a jornada de trabalho na hotelaria
geralmente é dividida em 3 turnos diários, com
escala de trabalho semanal de 6×1. Para que os
hóspedes possam ser atendidos a qualquer
momento do dia.

GERÊNCIA GERAL
• O gerente geral é o responsável por administrar os demais

departamentos e outros gerentes, caso existam. Por isso deve
conhecer muito bem o funcionamento de todas as áreas do hotel
em que trabalha.

• Em meios hospedagem de pequeno porte, geralmente é ele quem
estabelece as tarifas, gerencia despesas e acompanha o
cumprimento de todas as tarefas. Também cuida das ações de
marketing e publicidade e demais atividades comerciais.

• O sucesso do meio de hospedagem é reflexo do bom
gerenciamento do hotel. Por isso a função de gerente requer
normalmente um profissional experiente e com formação
preferencialmente em hotelaria. No caso de pequenas pousadas,
muitas vezes são os donos que cuidam pessoalmente da maior
parte das atividades da gerência.

RECEPÇÃO
• Esse é o departamento que funciona como cartão de

visitas dos hotéis. É através dele que o hóspede faz o
primeiro contato presencial.

• O recepcionista é responsável por realizar o registro
de entrada e saída dos hospedes, controlar e lançar
as despesas na conta de cada unidade habitacional,
oferecer atendimento aos hóspedes durante sua
estadia e fazer o acerto de contas no check-out.

GOVERNANÇA
• O departamento de governança é responsável por manter em

ordem as áreas do hotel, ou seja, em boas condições de
higiene, conservação e organização.

• O chefe de governança tem como atribuições: coordenar a
equipe de camareiras e auxiliares na realização da limpeza e
organização dos quartos, acionar o departamento de
manutenção em caso de reparos, controlar estoque de
materiais e suprimentos, e muitas vezes, também é
responsável pela lavanderia.

• Em empreendimentos de pequeno porte, o gerente geral
assume parte ou todas as atividades do chefe de governança.

ALIMENTOS E BEBIDAS
• O departamento de A&B é responsável por todos os

alimentos oferecidos nos restaurantes, bares, room
service, e em qualquer outro ponto de venda do
hotel. Em hotéis de grande porte, esse setor trabalha
em conjunto com o departamento de eventos na
organização de coquetéis, banquetes e reuniões de
negócios que demandem a preparação de alimentos.

• Em pequenos meios de hospedagem, esse
departamento é basicamente responsável pelo café
da manhã e pela preparação de alimentos do
cardápio de room service.

RESERVAS
• A função deste departamento é receber as solicitações de

reservas, consultar disponibilidade de apartamentos, registrar
no sistema o hotel, enviar a confirmação e procedimentos de
pagamento aos clientes e repassar as informações para a
recepção.

• Para que falhas ou atrasos sejam evitados, o departamento de
reservas deve contar com um bom sistema de gestão, que
permita executar o trabalho com rapidez e eficiência.

• Em alguns empreendimentos, é a recepção que administra as
reservas do hotel, com supervisão do gerente geral.
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Profissionais que trabalham com 
hotelaria precisa saber 

desempenhar várias funções

• https://www.youtube.com/watch?v=ZSnQoxq
CuWg

Profissões: Hotelaria e logística

• https://www.youtube.com/watch?v=nPPVBHlf
tks


