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AMENITIES  
Amenities deverá ser substituído de a 
cada duas diárias ou no check-out 

X 

Especificação técnica na matriz de 
produtos. 

 

ENXOVAL  

Troca de enxoval no check-out ou a 
cada três dias quando longa perma-
nência (long stay). Ou quando solici-
tado pelo hóspede. 

 

Troca de enxoval conforme procedi-
mento no manual de governança, res-
peitando a escolha do hóspede por 
meio do tag de troca de enxoval. 

X 

ABERTURA DE CAMA  

Serviço de abertura de cama em to-
dos os chalés com entrega de mimo 
de boa noite, além da carta de boas-
vindas, escrita a mão. Atenção para 
entrega de item diet para hóspedes 
que já se tenha conhecimento de que 
são diabéticos. 

REC 

SERVIÇOS DIVERSOS  

Oferta de um copo de água cortesia 
(200mls) por hóspede por dia a partir 
das categorias master. 

OPC 

 

ITENS  

      X      Itens de oferta obrigatória  

    REC   Itens de oferta recomendada para gerar 

diferencial pela categoria de hotel. 

    OPC   Itens de oferta opcional. Gestor deve 

analisar mercado para saber se impactará posi-

tivamente a percepção do hóspede. 

 

APRESENTAÇÃO PESSOAL: 

• É importante que o profissional de go-

vernança esteja bem arrumado e limpo 

o tempo todo; 

• O uniforme só pode ser usado dentro do 

hotel, devendo estar completo, limpo e 

passado; 

• O profissional deve trocar de uniforme 

pelo menos a cada dois dias ou quando 

julgar necessário; 

• O profissional deve manter seu cabelo 

limpo e penteado, devendo estar preso 

ou curto, a fim de manter-se arrumado 

durante o trabalho e não o deixar cair 

durante a arrumação; 

• As unhas devem estar limpas e bem 

tratadas. O uso de esmalte está restrito 

a tons na cor pastel; 

• Não deve ser usado com o uniforme, 

joias, brincos grandes, piercings bijute-

rias (anéis, colares e pulseiras). É per-

mitido apenas o uso de relógio desde 

que seja discreto; 

• É permitido o uso de perfume desde que 

com fragrância suave; 

• Uso de batom só é permitido com cor 

suave ou brilho para lábios. 

A POSTURA DO PROFISSIONAL 

Com os hóspedes 

• Cumprimentar sempre os hóspedes. 

Dizer bom dia, boa tarde ou boa noite. 

• Usar linguagem educada e formal, tra-

tando-o por senhor (a), mostrando res-

peito e interesse.  

• Não usar gírias. Mesmo sendo hóspede 

habitual, não deve haver tratamento ín-

timo. Não deve transmitir ao hóspede 

seus problemas particulares. Afinal ele 

está no hotel para ter momentos de ale-

gria e satisfação. Talvez ele esteja tam-

bém buscando soluções para os pro-

blemas dele.  

• Nunca se deve dirigir ao hóspede com 

rispidez ou indiferença, e não demons-

trar predileção por certos clientes. To-

dos devem ser tratados da mesma 

forma. 

• O telefone do chalé do hóspede é para 

uso exclusivo dele. Caso precise fazer 

uma ligação externa, deverá ir à gover-

nança.  

• Não se pode atender ao telefone no 

chalé do hóspede. Nunca utilizar o ba-

nheiro dos chalés.  

• O profissional deve utilizar um banheiro 

na área de serviço para uso dos funcio-

nários. 

• O uso de telefone celular é permanente-

mente proibido durante o expediente de 

trabalho, a televisão deve ser ligada 

apenas para conferência de funciona-

mento, não sendo permitido o funcio-

namento desta durante o trabalho. 

• Durante a permanência no chalé, o pro-

fissional não deve deixar a televisão ou 

o rádio ligado, deve-se verificar apenas 

o funcionamento deles. 

 

 



 

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO 
REVISÃO 2021.2  

GOVERNANÇA 

NA EMPRESA 

• É proibido tomar bebidas alcoólicas, 

mascar chicletes bem como fumar du-

rante a execução do trabalho. Não se 

deve falar alto, não gritar nem cantar 

pelos corredores da empresa. 

 

ROTINAS DE TRABALHO 

• Limpeza dos Chalés 

O profissional de governança é responsável pela 

arrumação e limpeza dos chalés. Os chalés se 

classificam em: Ocupado, reservado, bloqueado 

ou em manutenção, Saída ou vago sujo, Vago 

limpo. 

• Chalé ocupado 

É o chalé com hóspede, contendo sua bagagem 

e pertences. A tarefa do profissional de gover-

nança arrumar o chalé ocupado todos os dias, 

seguindo política do hotel sobre preservação 

ambiental quanto à troca do enxoval. 

• Chalé reservado 

É um chalé que esta preste a ser ocupado, por-

tanto não pode haver nenhuma pendência. 

• Chalé bloqueado 

É um chalé em manutenção, não podendo, por-

tanto, ser locado. 

• Chalé de saída 

É o chalé do hóspede que deixou o hotel, não 

tendo mais a bagagem nem os pertences dele. O 

profissional deverá arrumar e limpar este chalé 

para a chegada do próximo hóspede. 

• Chalé vago 

É o chalé que está vazio, isto é, sem hóspede. A 

tarefa do profissional é verificar se o chalé está 

arrumado e limpo. Mesmo constando como 

vago limpo no relatório o chalé deverá ser visto-

riado, pois pode necessitar de alguma manuten-

ção na limpeza. 

 

RELATÓRIO DIÁRIA 

O relatório dos profissionais de governança de-

verá conter: 

a) A condição dos chalés: ocupado, vago 

limpo ou sujo, bloqueado e reservado; 

b) Os números dos chalés: para localizá-

los no andar; 

c) A data de chegada e partida dos hóspe-

des; 

d) Nele deverá ser registrado pelo profis-

sional: 

e) O horário de sua entrada em cada chalé; 

f) O horário que foi concluída a limpeza e 

arrumação; 

g) A entrada de qualquer outra pessoa no 

chalé, com registro de hora de entrada 

e saída, e o motivo; 

h) Qualquer observação importante. 

Exemplo: joias, cofre aberto, chave de 

cofre, documentos, máquina fotográ-

fica, dinheiro encontrado no chalé. 

i) Qualquer dúvida que haja na execução 

das tarefas o profissional deverá escla-

recer na governança. O profissional 

deve seguir as orientações dos encar-

regados do setor, colaborando sempre 

para o bom andamento do trabalho. 

 

PRODEDIMENTOS QUANTO AOS PERTENCES 

DOS HÓSPEDES 

Entende-se como pertences do hóspede todos 

os objetos que estejam no quarto e que não per-

tencem ao hotel. Na limpeza dos chalés ocupa-

dos o profissional encontrará os pertences do 

hóspede. Assim precisará estar atenta a alguns 

detalhes: 

Havendo objetos de valor (máquina fotográfica, 

filmadora), joias ou dinheiro a vista, deverá sair 

do chalé, fechando a porta e em seguida comu-

nicar à governança que avisará ao gerente; 

Jogar fora somente o que estiver dentro da cesta 

de lixo, verificando se há algum pertence (docu-

mentos, dinheiro) entre os papéis; 

Não deverá jogar fora pedaços de papel ou ma-

ços de cigarro que estejam sobre os móveis. Eles 

podem ter algo importante escrito pelo hóspede; 

Ao receber um presente do hóspede deverá pedir 

que identifique o objeto com um bilhete, apre-

sentando este na governança para ciência de to-

dos. 
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ETAPAS DA ARRUMAÇÃO DO CHALÉ CUPADO 

Bater na porta 03 vezes para verificar se o hós-

pede está lá dentro. Caso não haja ninguém: 

Procedimentos de Entrada 

1. Colocar o carrinho/objetos em frente à 

porta, obstruindo a entrada, para que 

ninguém consiga entrar no chalé; 

2. Abrir a porta da varanda ou janela para 

arejar o ambiente; 

3. Retirar o lixo das cestas e coloque no 

saco de lixo do carrinho; 

4. Esvaziar os cinzeiros observando se 

não há cigarro aceso; 

5. Colocar o cartão testando o funciona-

mento dos equipamentos; 

Em caso de algum equipamento ou lâmpadas 

que não estejam funcionando, ou com funciona-

mento precário, abrir SS para manutenção soli-

citando a correção do problema verificado; 

Utilizar E.P.I. (equipamento de proteção indivi-

dual) apropriados, luvas, máscara e óculos. 

PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS 

Por higiene, o banheiro deve ser limpo diaria-

mente, pois com a limpeza em dia é possível evi-

tar a propagação de doenças. 

1. Retire todas as toalhas e tapetes e os 

objetos pequenos que possam estar 

soltos em cima da pia; 

2. Primeiro, deve-se promover a remoção 

das diversas sujidades existentes, 

como o uso de MOP, para tanto se deve 

garantir que o ambiente esteja seco, 

dentro do box utilizar esfregão; 

3. Passe um pano com removedor sem 

cheiro no boxe e nos azulejos. Em se-

guida, passe um pano seco para tirar o 

excesso do produto; 

4. Nos espelhos, faça o mesmo. A alterna-

tiva é dar uma borrifada bem leve de 

limpa-vidros e tirar o excesso com o 

pano seco; 

5. Misture água e substância de limpeza 

na sala de dosagem de produtos quími-

cos e limpe a parte interna da pia com 

uma bucha. Para enxaguar, jogue água 

da torneira. Em seguida, seque a parte 

externa da pia e a torneira com um pano 

seco; 

6. Dê uma descarga antes de iniciar a lim-

peza para testar a válvula e em caso de 

não funcionar deve ser acionada a ma-

nutenção por meio de Solicitação de 

Serviço (SS), em caso de funcionar per-

feitamente a descarga serve como re-

novação da água, com a utilização de 

dois baldes, adicione uma medida de 

desinfetante devidamente dosado na 

sala de dosagem de produtos químicos, 

em um balde de água limpa e limpe o 

vaso sanitário internamente com a 

ajuda de uma escova com a cabeça ar-

redondada, utilize água limpa do outro 

balde para a remoção da espuma ge-

rada e remoção do excesso de produto 

utilizado na limpeza. 

7. Higienize os dois lados do assento sa-

nitário com álcool; 

8. Utilizando-se de dois baldes, prepare 

em um dos recipientes uma mistura de 

água e desinfetante devidamente do-

sado na sala de dosagem e passe o 

pano úmido imprimindo uma certa 

energia no chão, para que a limpeza 

seja realizada. Em seguida promove-se 

a remoção do excesso de produto e 

com um pano e o balde com água limpa, 

até a superfície se encontre limpa e 

seca; 

9. Após a limpeza do piso, coloca-se toa-

lhas, tapetes e os pequenos objetos de 

volta a seus lugares; 

10. Caso falte amenites reponha-os; 

11. No caso da falta de papel higiênico re-

ponha-o, no caso de troca de hóspede 

troque o papel higiênico existente e re-

ponha o papel higiênico do armário (2 

rolos), caso não tenha;  

12. Limpar os ralos tanto da pia, do piso e 

da banheira; 

13. Apagar a luz e encoste a porta. 

 

LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DAS SUÍTES 

1. Verificar o número de camas em uso e 

pegue no carrinho os lençóis necessá-

rios; 

2. Retirar a roupa de cama usada e colo-

que no saco de roupa do carrinho, cui-

dado para não recolher objetos de hos-

pede junto; 

3. Colocar as garrafas dentro do lixo na 

copa do andar; 

4. Limpar a varanda; 

5. Varrer o chão; 
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6. Limpar o corrimão, as ripas do teto; 

7. Limpar a porta e os trilhos; 

8. Passar pano úmido no chão; 

9. Nunca usar as cestas de lixo como bal-

des; 

10. Reponha os produtos do frigobar e 

anote em caso de consumo para lança-

mento da conta do hóspede; 

11. Após sair da varanda, fechar a porta 

para que o vento não traga a sujeira 

para o chalé. 

LIMPEZA DA SUÍTE 

1. Tirar o pó e lustre os móveis. Não se es-

queça dos pés de cadeiras, rodapés e 

portas. Use o utensílio de madeira para 

limpar as frestas dos armários; 

2. Retirar quadros e espelho para limpar 

atrás; 

3. Passar pano úmido nas paredes, cui-

dado para não as manchar; 

4. Limpar o ar condicionado ou ventilador; 

5. Limpar abajures, inclusive nas hastes 

internas; 

6. Passar pano seco nas lâmpadas para 

retirar poeira; 

7. Limpar o telefone; 

8. Arrumar os sapatos, de modos que eles 

fiquem à vista do hóspede; 

9. Verificar a pasta de correspondência e 

reponha o que for preciso; 

10. Aspirar o quarto, inclusive embaixo das 

camas. Afaste-as para limpar atrás. 

Deixe o aspirador sempre ao lado do 

carrinho; 

11. Deve-se virar os colchões mensal-

mente para que tenha vida útil maior, ou 

seja, maior conforto e durabilidade, 

além do aspecto estético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO DE VIRADA DE COLCHÕES 

 

 

CUIDADOS ESPECIAIS COM SUÍTES SAÍDAS 

(LIMPEZA PESADA) 

No chalé saída, deve-se verificar se o hóspede 

esqueceu alguma coisa, olhando embaixo da 

cama, dentro do armário, gavetas e cofre. Se 

achar algo deve avisar imediatamente a gover-

nança ou a recepção e registrar no relatório a 

ocorrência. Verificar se o hospede levou algo do 

hotel como toalhas, secador, roupão ou algum 

pertence do Hotel. Caso positivo, informe à re-

cepção e a governança. 

A arrumação deverá ser feita seguindo as mes-

mas etapas já explicadas, só que a limpeza po-

derá ser reforçada já que não há mais hóspede 

no chalé. 

FRIGOBAR 

O minibar é uma pequena geladeira que se en-

contra em todos os chalés e deve estar sempre 

limpa. Deverá ser abastecida conforme 

solicitação do hóspede. É necessário registrar a 

quantidade de itens recolocados, ou seja, o con-

sumo do hóspede, deixando sempre uma cópia 

para que o hóspede acompanhe o seu consumo 

diário. 
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ENCERRANDO O DIA 

Ao término as atribuições verificar se há algum 

colega precisando de ajuda para execução de 

suas tarefas. 

Antes de sair, deve-se dar sequência a rotina di-

ária: 

1. trocar o enxoval sujo pelo limpo. 

2. organizar o carrinho 

3. organizar todo o material de limpeza 

4. organizar e repor a rouparia do andar 

 

 

 


