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Aula 23/11/2020 
Os meios de hospedagem geando emprego e renda para a comunidade local.  

 
 A hotelaria assim como o Turismo geram muitos empregos na comunidade onde estão 
inseridos. Falando de meios de hospedagem você imagina quantos empregos um hotel pode 
gerar? Dependendo do seu tamanho e área pode gerar muitos empregos diretos e indiretos. 
 Em nossa cidade temos alguns hotéis grandes como o Hotel Araçá, Capão Mar Hotel, 
Hotel kolman, Hotel Bassani entre outros, geram muitos empregos na alta temporada em Capão 
da Canoa. Vamos conhecer quais empregos diretos o hotel pode gerar dependendo do seu 
tamanho e classificação. Vamos levar em conta um hotel grande e ver todos os postos de 
trabalhos que existem. 
  
 Gerente Geral – Responsável por todo o funcionamento do hotel, um cargo de chefia que 
comanda todos os outros cargos do meio de hospedagem.  
 
 Setor de Governança: 
 Governanta: É responsável pelo departamento de limpeza, arrumação e manutenção dos 
apartamentos. Quem comanda o setor. 
 Supervisora de andares: é a chefe das camareiras, subordinada à governanta. 
 Camareira: É a funcionária diretamente responsável pelo bem-estar dos hóspedes, quem faz a 
arrumação e limpeza dos apartamentos. 
 Lavanderia: responsável pela limpeza do enxoval dos apartamentos. Podendo também lavar 
roupa de hospedes quando solicitado. 
 Manutenção: Manter significa conservar, preservar equipamentos, máquinas e instalações. 
 Setor de recepção: 
 Chefe de recepção e chefe de portaria: além de executar tarefas operacionais, são 
responsáveis pelo treinamento e acompanhamento das atividades desenvolvidas pelas suas 
equipes. 
 Recepcionista: Essa função existe desde o tempo das tabernas europeias. Quem atende os 
hóspedes ao chegar no hotel. 
 Mensageiro: Quem auxilia os hospedes com a bagagem e os leva até seu quarto, explicando 
como é o funcionamento do hotel. 
 Manobrista: responsável pelos veículos, 
 Reservas: departamento ligado à área de vendas controla a ocupação do hotel. 
 Alimentos e bebidas (A&B) 
 O setor de alimentos e bebidas (conhecido como A&B) constitui peça fundamental para o 
funcionamento de um hotel e é, geralmente, entendido como o setor de organização mais 
complexa dentro deste tipo de empreendimento. Ali, a exigência de mão de obra qualificada e 
especializada é maior, e seu custo é cerca de 2,5 vezes mais alto do que nos outros setores do 
negócio. E responsável pelo Restaurante do hotel, bares, cozinhas e copas. 
 
 O hotel é sempre uma oportunidade para o primeiro emprego, geralmente se consegue 
vagas de serviços em um hotel, principalmente na alta temporada. 
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