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Unidade 1

Introdução a Recepção

O objetivo desta unidade é conhecer o conceito de recepção e a sua importância na 

atividade de eventos, bem como, o perfil do profissional e algumas recomendações no atendi-

mento na recepção.

Fig.1.1 Recepcionista
Fonte: <http://gattune.net/recepcionista-de-eventos-baladas-e-casamentos/#axzz1hmcmT0Hr>

1.1 O que é recepcionar

Segundo o dicionário on line Priberam, recepcionar é:

1. Fazer atendimento ao público. = ATENDER

2. Aceitar correspondência ou encomenda. = RECEBER

3. Organizar festa ou recepção = RECEBER

Neste caso, vamos nos fixar em atender ao público e receber pessoas em uma 

festa, pois esta é a atividade básica de um recepcionista de eventos. Por isso, é bom 

sempre pensar : 

“Quem não gosta de gente, como se diz no ditado popular, não se sairá bem 

nesta atividade, pois recepcionar é uma arte!”

Mas, se você optou por fazer este curso é porque tem interesse em aprender e  

atender bem as pessoas. Por isso, estudaremos algumas técnicas de bem receber e 

atender.

1.2 Como o cliente deve ser recebido

Segundo Medeiros & Hernandes (2006), o tratamento inicial dispensado aos clientes é 

ponto fundamental na construção de boas relações externas, tanto do ponto de vista 

profissional quanto empresarial. Portanto, recomendam os autores que  a recepção ao cliente 

principalmente aos que visitam sua empresa ou participam de eventos frequentes, devem ser 

atendidos sempre com bom humor e reconhecidos pelo nome, afinal é a palavra mais
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Unidade 1

Figura 1.2: Recepcionista
Fonte: <http://www.mundodastribos.com/curso-recepcionista-gratuito-de-hotel.html>.

1.4 Perfil do recepcionista

O desenvolvimento  deste perfil é de suma importância para o recepcionista 

desempenhar seu trabalho com excelência em seu atendimento aos clientes, turistas, visitantes 

ou participantes de um evento.

1. Conhecer bem a Empresa.

importante que uma pessoa identifica em qualquer idioma.

1.3 Recomendações para o atendimento na recepção

Passemos a estudar as recomendações de Medeiros e Hernandes (2006) a respeito da 

excelência no atendimento de recepção.

 1. Acolha o visitante cumprimentando-o com alegria e disposição;

 2. Caso haja necessidade de anotar recados, faça uso de agenda para não perder 

as informações;

 3. Procure sempre ajudar o visitante ou o turista a conseguir o que necessita;

 4. Deixe transparecer que a sua vinda é importante para o evento que recepciona

 5. Em muitas situações é melhor recomendar que o visitante ou turista faça a 

solicitação por escrito 

 6. Tenha um sorriso sempre, pois o ajudará a resolver qualquer problema, pois todos

se  tornam mais acessíveis quando recebidos com um sorriso.

Para melhor desempenhar o seu trabalho é necessário que o recepcionista desenvolva um 

perfil profissional adequado.

Glossário

Perfil =  Descrição ou relato em que se faz a traços rápidos o retrato moral e físico de uma pessoa.
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2. Conhecer bem o serviço

3. Boa resistência ao cansaço físico e psicológico.

4. Facilidade para se comunicar.

5. Autodomínio para enfrentar situações de conflito.

6. Senso de colaboração.

7. Boa apresentação física.

8. Capacidade de resolução técnica de problemas.

9. Desenvoltura.

10. Gostar de atender o público.

11. Empenho em manter ou melhorar a imagem da Organização junto aos clientes.

12. Capacidade de autocorreção.

13. Disponibilidade para se informar e transmitir.

14. Senso prático.

15. Facilidade de compreensão.

16. Rapidez de raciocínio.

17. Flexibilidade.

18. Bom humor.

Para ler e refletir...

Recepcionar, atender e apresentar é uma arte!

• A recepção não é somente o lugar por onde passam as pessoas, mas sim o primeiro contato do

 cliente com a empresa que procurou, cada um com seus interesses próprios;

• Receber requer prática e disciplina, carinho com quem se recebe;

• Não se cumprimenta uma pessoa que acabamos de conhecer com beijos na face. Beijinhos e “ta

  pinhas nas costas” são dispensáveis.

 Fonte: <http://www.guiademulher.com.br/ver_dica.php?cid=a-arte-de-recepcionar!-1>.

1.5 Pedido de informações

Quando o visitante pedir alguma informação o recepcionista deve perguntar (Medeiros 

& Hernandes,( 2006):

 Como posso ajudá-lo?                           Qual a necessidade?

         Para quem será a informação?

        Quando deseja receber a informação?

Desta forma, poderá melhor atender as necessidades do cliente, procurando responder 

com objetividade a informação que ele necessita.
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 1.6  Pequenos gestos que fazem a diferença na recepção

Todos gostam de sentir-se  importantes e este é um dos segredos do bem recepcionar. 

Por isso, apresentamos  alguns pequenos gestos que fazem uma grande diferença no 

atendimento na recepção.

 1. Cumprimento agradável

 2. Aperto de mão

 3. Por favor, com licença, obrigado

 4. Um sorriso!

 5. Falar olhando nos olhos

 6. Postura de interesse em ouvir

 7. Reconhecimento dos erros

 8. Pedido de desculpas

Agentes facilitadores do aprendizado

Leia o artigo: ”A importância do recepcionista de eventos” disponível em:

http://www.naps.com.br/campinas/materia/273/ Acesso: 28 dez 2011 e discuta com seus 

colegas, pontos importantes que são abordados neste artigo sobre o profissional de recepção de 

eventos tais como: perfil, postura, requisitos para o trabalho

 Atividades

Pesquisa na sua cidade, com seus colegas de equipe como foram atendidos pelo 

recepcionista de algum evento que já participaram ou de algum serviço utilizado tais como:

 a) Recepcionista de serviços odontológicos ou de saúde

 b) Recepcionista de informações do shopping center

 c) Recepcionista de restaurante

Auto-avaliação

1. Comente sobre as recomendações para o atendimento ao cliente? Cite pontos 

importantes.

2. Que  perguntas devemos fazer ao cliente quando nos pede alguma informação?

3. Qual  o perfil do recepcionista? Cite pelo menos cinco qualidades.

4. Cite alguns pequenos gestos que fazem a diferença no atendimento na recepção.
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Unidade 2

Introdução a Eventos

Estudamos na unidade anterior o que é recepcionar, o perfil adequado que o recepcio-

nista deve desenvolver e algumas recomendações para o bom atendimento. Para entendermos 

a importância deste trabalho, estudaremos agora nesta unidade, a importância dos eventos na 

economia de uma cidade ou de um país começando pela conceituação do que é eventos.

Fig.2.1 Eventos
Fonte: <http://wbenn.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=60>

2.1 Conceituando eventos:

Segundo Veloso, (2001:3) “os eventos e as cerimônias constituem-se em meios 

de estabelecer a comunicação aproximativa entre pessoas e públicos de 

organizações governamentais ou privadas”.

Nos dias atuais, empresas, profissionais, instituições fazem uso de eventos para se 

comunicarem com seu público alvo, conhecer novas tendências no mercado, contatar pessoas 

e conhecer novas tecnologias que poderão seu utilizadas em seus negócios. 

2.2 O que tem eventos a ver com o turismo?

Tudo a ver, o turismo de eventos é hoje o segmento mais disputado pelos países, pois 

os produtos turísticos podem ser  vendidos por atacado, ou seja, são comprados por um grande 

número de pessoas que estão interessadas em participar em um determinado evento , em um 

determinado destino.

Outro ponto importante é que o turista de eventos, hospeda-se por um tempo mais 

longo do que o turista tradicional que normalmente fica um dia ou dois no destino de interesse. O 

resultado é que aumentam as vendas e prestação de serviços no local visto que frequenta 
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shoppings, cinemas, teatros, bares, restaurantes, etc.

Além de ser um bom negócio para os locais receptivos, esse tipo de turismo independe 

dos fatores climáticos. Desta forma,  o evento de turismo é uma importante atividade 

econômica sendo responsável pela geração de renda direta e indireta e pela movimentação de 

milhões de pessoas para diversos destinos.

2.3 Turista de Eventos 

Como você pode verificar o turista de evento é um potencial  consumidor, tanto na fase 

que antecede ao evento, durante e após a realização do mesmo. Antes, porque muitos 

preferem chegar ao local do evento antecipadamente e durante a realização do evento 

aproveitam os momentos destinados a refeições e descanso para desfrutar da gastronomia, da 

cultura e do lazer que a cidade tem a oferecer.

 E após o evento,  os turistas de eventos costumam alongar sua estada, reservando 

alguns dias de férias, para efetivamente fazer turismo, e assim conhecer melhor o destino. 

Portanto, em todas as suas fases o evento, movimenta recursos financeiros, gerando trabalho, 

compras e prestação de serviços em diversos segmentos.

2.4 Participação do Brasil no Turismo de Eventos 

Mas, como está a participação do Brasil neste cenário?  De acordo com pesquisa 

realizada pela FGV – Fundação Getúlio Vargas, a pedido do Ministério do Turismo, o Brasil  está 

entre os dez maiores destinos em número de eventos internacionais. Os turistas que visitaram o 

país no período de 2007/2008, injetaram no país US$ 34,9 milhões na economia nacional – 

desses, U$ 21,5 milhões (61,5%) são relativos às despesas com hospedagem e alimentação.

 

2.5 Participação do Paraná no Turismo de Eventos

Sabemos que a Cidade de Curitiba capital do estado do Paraná  , é considerada uma 

das metrópoles brasileiras mais bem planejadas, organizadas e com ótima qualidade de vida. 

Para Rodrigo Swink, gerente geral do Estação Convention Center , “Curitiba é reconhecida por 

ser uma cidade de excelente custo-benefício para a realização de eventos.” Por isso, a capital 

recebe importantes eventos de âmbito nacional e também internacional.

Unidade 2
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Fig 2.2 – Estação Convention Center – Curitiba
Fonte: ><www.google.com.br

2.6 Perspectivas para o Recepcionista de Eventos

Na pesquisa já comentada, verificamos que os números comprovam a ascensão do 

Brasil em receber eventos internacionais. O cenário ainda terá uma melhora, visto que o país vai 

sediar a Copa do Mundo, em 2014, e as Olimpíadas, em 2016. E, isso resultará em 

prospecção de novos eventos em Curitiba (PR) e em todo o país. O Ministério do Turismo 

definiu quatro eixos de atuação para a Copa de 2014 e um deles diz respeito à qualificação 

profissional, juntamente com promoção e imagem, requalificação do parque hoteleiro e 

infraestrutura turística. A atividade de recepcionista de eventos está entre uma delas.

Fig.2.3 Logo Copa 2014
Fonte: <http://cmarinsdasilva.com.br/wp/esporte/a-copa-e-seus-mais-de-32-mil-empregos>
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Facilitadores do Aprendizado

Um estudo realizado pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) em parceria com o Sebrae (Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) aponta a existência de 448 atividades, em quatro setores 

da economia, que podem ser explorados por pequenas e microempresas até a Copa de 2014 - durante e depois 

do evento. Há 98 atividades ligadas ao turismo que podem crescer substancialmente e que vão potencializar o 

fluxo turístico no Brasil. Só no ano da Copa, o país espera receber quase 8 milhões de visitantes, dos quais 600 

mil apenas no Mundial. O número de brasileiros que vai viajar internamente durante o evento vai chegar a 3 

milhões. Se levados em consideração a produção associada ao turismo, os eventos esportivos - e em especial a 

Copa do Mundo – podem beneficiar 117 atividades, entre elas as ligadas à economia criativa, gastronomia e a 

atividades artísticas, com destaque para agenciamento de viagens, serviços alimentícios, alojamentos, 

atrações noturnas, esportivas e transportes. Fonte: http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/noticias/negocios-

gerados-pela-copa-de-2014-vao-beneficiar-empresas-de-turismo-e-construcao-civil-no-rio-20110329.htm

Um estudo realizado pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) em parceria com o Sebrae (Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) aponta a existência de 448 atividades, em quatro setores 

da economia, que podem ser explorados por pequenas e microempresas até a Copa de 2014 - durante e depois 

do evento. Há 98 atividades ligadas ao turismo que podem crescer substancialmente e que vão potencializar o 

fluxo turístico no Brasil. Só no ano da Copa, o país espera receber quase 8 milhões de visitantes, dos quais 600 

mil apenas no Mundial. O número de brasileiros que vai viajar internamente durante o evento vai chegar a 3 

milhões. Se levados em consideração a produção associada ao turismo, os eventos esportivos - e em especial a 

Copa do Mundo – podem beneficiar 117 atividades, entre elas as ligadas à economia criativa, gastronomia e a 

atividades artísticas, com destaque para agenciamento de viagens, serviços alimentícios, alojamentos, 

atrações noturnas, esportivas e transportes. Fonte: http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/noticias/negocios-

gerados-pela-copa-de-2014-vao-beneficiar-empresas-de-turismo-e-construcao-civil-no-rio-20110329.htm

Atividades

Leia o artigo: “Eventos: uma ferramenta para o desenvolvimento turístico" de Carlos 

Roberto Zanini e André Luiz Lopes de Faria, disponível em:

<http://www.etur.com.br/conteudocompleto.asp?IDConteudo=1493> Acesso: 29 dez 

2011 e faça um resumo dos pontos principais do artigo e relacione com as oportunidades de 

trabalho na área de eventos.

Auto-avaliação

1. Qual é o conceito de eventos?

2. Qual a importância do Brasil no turismo de eventos?

3. Qual a importância do Estado do Paraná para o turismo de eventos?

Anotações
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Unidade 3

A Comunicação na Recepção

Nesta unidade, estudaremos sobre o atendimento ao cliente enfatizando a comunica-

ção, qual o atendimento ideal e os sinais verdes e vermelhos do atendimento e a importância do 

trabalho profissional do recepcionista neste tema.

3.1 Comunicação com o cliente

          Para falarmos do atendimento ao cliente, primeiramente, teremos de falar com 

pouco sobre a comunicação com o cliente, o que é a comunicação e como ela acontece. A 

palavra comunicação vem do latim communicare que significa “por em comum”. Comunicar é 

então transmitir algo para alguém, afetando de alguma forma o comportamento do 

outro.(OLIVEIRA & BOND, 2011)

3.2 Comunicação Organizacional

A maneira como uma organização se comunica com clientes, funcionários, 

fornecedores é a mesma que ela se coloca na comunidade e sociedade em que atua e é a 

mesma como a organização é vista pela comunidade. Muitas empresas que não são bem vistas 

pela comunidade reorganizam a sua comunicação para que tenham um posicionamento 

favorável perante a opinião pública. Por exemplo: começam a apoiar atividades esportivas, 

culturais, de voluntariado e de responsabilidade social na comunidade.

3.3 O Processo de Comunicação

Segundo Oliveira & Bond (2011),trata-se de um processo bastante complexo e 

delicado, porque envolve a parte afetiva tanto de quem emite uma mensagem como de quem a 

recebe. No processo de comunicação, devemos levar em consideração alguns aspectos:

1. o que queremos dizer

2. o que realmente dizemos

3. o que a outra pessoa ouve

4. o que a outra pessoa pensa que ouviu

5. o que a outra pessoa responde

6. o que pensamos que a outra pessoa respondeu

20



Unidade 3
É muito importante observamos essas questões quando estamos atuando na recepção 

de um evento, de uma atividade de prestação de serviços, onde poderemos atender pessoas de 

outras culturas e países.

3.4 Elementos envolvidos na comunicação organizacional

Devemos considerar os elementos envolvidos no processo da comunicação 

organizacional, conforme quadro a seguir:

Quadro 3.1 Elementos da comunicação organizacional

 Emissor: Emite mensagens que podem ser verbais, escritas, gestuais aos 

funcionários, clientes e fornecedores.

 Receptor: Objeto do emissor, ou seja, quem recebe a mensagem verbal, 

gestual, escrita.

 Codificação: São os símbolos utilizados para emitir a mensagem que pode ser 

através de email, telefone, gestos, sons, papel.

 Decodificação: É como a mensagem é recebida pelo receptor, através dos 

símbolos utilizados.

 Meio: È o canal utilizado que pode ser papel, telefone, meio eletrônico.

 Ruído: São todas as interferências que a mensagem pode sofrer, através de 

barulho no ambiente, falar baixo, usar palavras muito técnicas desconhecidas 

do receptor, impaciência para ouvir ou ler, letra ilegível, texto confuso.

 Feedback: Palavra em inglês que significa retroalimentação ou retorno, é 

quando o emissor recebe o retorno da sua mensagem, significando que o 

objetivo foi atingido.

Fonte: Elaborado pela Autora, 2011

A comunicação no atendimento ao cliente deve levar em consideração todo o processo 

envolvido, desde os meios, os códigos, os  ruídos que podem interferir e a importância do 

retorno ao cliente ou seja, a verificação se o cliente entendeu corretamente a informação ou a 

orientação recebida. Muitas empresas se preocupam em oferecer um produto e/ou serviços, 

mas não se preocupam depois em verificar se o cliente foi  bem atendido e ficou satisfeito com a 

recepção recebida através da empresa.

3.5 O que o cliente procura no atendimento

Segundo Andrade (2003:85), clientes e fornecedores procuram as organizações para: 
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solicitar; informar-se ou informar; reivindicar; reclamar e queixar-se; sugerir;

pagar; receber; comprar; vender; permutar; acordar; visitar; convidar; doar.

Mas, o público nem sempre tem a correta informação sobre:

o que deve fazer; o que pode fazer; o local onde fazer; o local onde se informar; 

como satisfazer; as razões que justificam as exigências; as taxas e os preços 

cobrados; as razões dessas taxas e preços.

Este desencontro ocorre tanto nas empresas privadas, quanto nas instituições 

públicas, onde o usuário ou cliente necessita de informações sobre serviços e produtos ou 

têm dúvidas de como utilizá-los ou de como adquirí-los.  As instituições e organizações  

precisam desenvolver uma comunicação eficaz entre setores para rapidamente atender às 

necessidades do cliente e usuário.

3.6 O Papel do Recepcionista na Comunicação

Muitas empresas se preocupam com a imagem que passam para os seus clientes e  

fornecedores e investem na qualidade de seus produtos, embalagens, matérias primas, no 

mobiliário da recepção da empresa, uniformes dos funcionários, objetos de decoração mas, 

esquecem que a capacitação e o treinamento constante de seus funcionários, são o que farão a 

grande diferença no atendimento ao seu cliente, principalmente se investir na sua linha de 

frente,  que é representada pelos funcionários da recepção da sua empresa, pois o 

recepcionista é quem na verdade representa a verdadeira imagem que a empresa passa a seus 

clientes e fornecedores.  Relacionamos alguma recomendações para facilitar este papel.

 1. Sempre cumprimente com um sorriso;

 2. Evite ficar de mal humor no trabalho;

 3. Seja solícito ofereça ajuda sem o cliente pedir

 4. Interesse-se pelas pessoas, coisas e fatos;

 5. Use de empatia, se coloque no lugar do cliente

 6. Bom dia, Boa tarde, Por favor, Obrigado são palavras mágicas;

 7.  Vou verificar o que houve e lhe retorno em seguida;

 8. Sempre retornar mesmo que ainda não tenha a resposta desejada;

 9. Se preocupar com a data de entrada e saída dos documentos;

 10. Se preocupar com acúmulo de informações  pendentes;

 11. Se preocupar em vencer as tarefas estabelecidas para o dia;

 12. Se preocupar com as metas estabelecidas.
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3.7 Modelo ideal de Atendimento

Conforme observamos no quadro abaixo, o atendimento ideal ao cliente necessita de 

condições diversas tais como ambiente adequado, profissional qualificado e atitude adequada.

Quadro 3.2 – Características de um bom atendimento

Os Fatores

Fundamentais 

Cortesia, Simpatia, Educação, Cumprimento de promessas

Desburocratização

Satisfação a ser

Passada ao 

cliente

Ele é sempre bem vindo. Seus problemas serão tratados por seres 

humanos. Não está sendo alvo de argumentação falsa

O profissional de

Atendimento

Deve agir como empresa e pensar como cliente

Deve conhecer a empresa , produtos e serviços, conhecer

Técnicas de relacionamento interpessoal, tratar o cliente como gostaria de 

ser tratado

O ambiente de

Atendimento

Limpo, bem decorado e bem sinalizado, funcional, automatizado, 

atendentes bem selecionados e treinados, confortável para clientes e 

atendentes

Fonte: Dantas, 2009.

3.8 Sinais Verdes e Sinais Vermelhos no Atendimento  

Segundo Gonçalves (2003, apud Oliveira & Bond, 2008), as empresas precisam ficar 

atentas aos sinais que facilitam ou dificultam a comunicação com o cliente, denominados sinais 

verdes e sinais vermelhos.

Cordialidade, educação, boa apresentação pessoal, agradecimento, 

oferecer ajuda, respeito, discrição, saber falar e ouvir, consideração, 

empatia. 

Falta de consideração, desperdício de tempo, indiscrição, 

intimidade, prepotência, demora, preconceito, agressividade, 

desconfiança.

Conforme podemos observar, as empresas precisam evitar os sinais vermelhos no 

atendimento ao cliente e somente com treinamento adequado os funcionários irão adquirir os 

sinais verdes, bem como a capacidade de permanecerem assim.  
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Agente Facilitadores  do Aprendizado

Leia o artigo: “Comunicação Organizacional: Quando a comunicação falha”.  De 

Marcelo Salmeron Figueredo, disponível em: Analise as consequências quando a comunicação 

falha. <http://www.icpg.com.br/artigos/rev02-09.pdf>   Acesso: 22 abr 2011

 Atividade

1. Faça uma lista de sinais vermelhos que ocorreu em alguma vez que você comprou 

um produto ou serviço e não foi bem atendido.

a)

b)

c)

d)

 

Auto-avaliação

1. No processo de comunicação o que significam :

1.1 Os códigos?

1.2 Os meios?

1.3 Os ruídos

1.4 O emissor?

1.5 O receptor?

1.6 Qual o papel do recepcionista na comunicação com o cliente?

Anotações
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Anotações
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Anotações
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Unidade 4

Áreas de atuação do Recepcionista

Nesta unidade, estudaremos as áreas de atuação do recepcionista e os critérios para o 

desenvolvimento do seu trabalho com excelência.

4.1 Serviços de recepção

Para (Matias apud Oliveira & Freiberger,2011) o serviço de recepção de um evento é 

considerado o cartão de visitas, por ser o primeiro contato do participante com o clima do 

evento.

Seja qual for o caso, é imprescindível demonstrar alegria ao participante, dar 

importância à sua presença e transmitir o desejos dos organizadores de que ele encontre no 

evento motivos de grande satisfação. O serviço de recepção pode ter postos de atendimento 

em aeroportos, hotéis e nos locais onde acontecem as atividades do evento. Passaremos a 

conhecer cada postos destes.

Fig.4.1 Sala VIP
<Fonte: http://dicasdeferias.com/tag/salas-vip>

4.2 Sala VIP 

A expressão VIP vem do inglês que significa Very Important Person (pessoa muito 

importante) . Matias (2007) descreve que é o local onde as autoridades, convidados especiais 

e palestrantes são recebidos pela comissão organizadora do evento. A sala de recepção deve 

apresentar as seguintes características:

1. Proximidade do local do evento;

2. Decoração agradável;
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3. Temperatura amena;

4. Serviço de copa (café, água, refrigerante, biscoitos e outros);

5. Acesso ao telefone.

Fig.4.2 Sala da Comissão Técnica
<Fonte: Fonte: http://s4.invisionfree.com/Anime_Soccer/ar/t509.htm>

4.3 Salas de comissões técnicas 

O mesmo autor orienta que de acordo com o porte do evento, é necessária a montagem 

de salas para discussão, deliberação, votação e aprovação de determinados aspectos ou para 

grupos de trabalhos, conforme subtemas do evento. Geralmente as comissões técnicas são 

constituídas de um presidente, um secretário e um relator. O local destinado para abrigar esse 

tipo de função deve oferecer condições adequadas, permitindo o fluxo do seu desenvolvimento 

sem perturbar o andamento do evento como um todo.

Fig.4.3 Sala de Apoio no Aeroporto
Fonte: <http://viagemdenegocios.net/index.php/2009/08/american-comemora-os-70-anos-da-criacao-das-salas-vip-do-admirals-club/>

4.4 Aeroporto 

Esta área deverá contar com instalações especiais do evento e possuir recepcionistas 

para:

1. Receber cordialmente os convidados e participantes;

2. Auxiliá-los no desembarque de bagagens;
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3. Indicar o meio de transporte que os levará ao hotel e encaminhá-los no 

desembarque de bagagens;

4. Indicar o meio de transporte que os levará ao hotel e encaminhá-los a ele;

5. Informar sobre os horários e locais em que sairão os meios de transporte para o 

local do evento;

6. Fornecer qualquer informação sobre a cidade e o evento e resolver imprevistos.

4.5 Funções do Recepcionista 

Recomenda Matias que para executar bem sua função, o recepcionista deverá ter:

1. Listagem dos convidados e participantes esperados;

2. Planilha dos voos aguardados;

3. Crachá de identificação com o seu nome e o do evento;

4. Placa de identificação com o nome do convidado ou do evento;

5. Cartão telefônico ou telefone celular;

6. Verba para alguma eventualidade (em dinheiro ou cheque)

7. Relação de hotéis (nome, endereço e telefone) onde ficarão hospedados os 

convidados e participantes;

8. Identificação dos idiomas que domina;

9. Folhetos com informações sobre o evento;

10. Informações úteis e de emergência (pronto socorro, polícia, bombeiro, 

endereços de restaurantes ou lanchonetes próximos, farmácias, etc.);

11. Informações turísticas e mapa da cidade;

12. Endereço e telefone do local do evento;

13. Nome e telefone de contato dos organizadores do evento.

Fig.4.4 Recepção de Hotel
Fonte: <http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/03/23/hotel-varna-bulgaria>
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4.6 Hotel

A autora Matias comenta ainda que o evento deverá manter, nos hotéis onde estão 

hospedados os participantes, convidados e autoridades, um posto de informação com 

identificação e recepcionista, que terá como atribuições:

1. Recepcionar os visitantes;

2. Alojá-los de acordo com as reservas;

3. Providenciar o envio da bagagem para os quartos;

4. Resolver qualquer imprevisto (mal-estar, perda de bagagem, troca de 

apartamentos);

5. Auxiliá-los durante sua permanência no evento, fazendo a ligação com os 

responsáveis pelas áreas de aeroporto, programação social, cultural e turística, 

transporte e outras;

6. Informá-los sobre as saídas dos traslados para o local do evento, minutos 

antes da partida.

4.7 Desempenho da Recepcionista

Para o bom desempenho das suas atribuições, o recepcionista deverá ter:

1. Relação dos participantes hospedados no hotel;

2. Relação de autoridades, convidados e palestrantes hospedados em outros 

hotéis;

3. Material sobre o evento;

4. Informações sobre o aeroporto, a programação social, cultural e turística e o 

transporte;

5. Programação noturna da cidade;

6. Informações turísticas e mapa da cidade;

7. Lista de telefones e endereços úteis.

4.8 Programação social, cultural e turística

Para Matias (2007) as pessoas encarregadas desta atividade devem fazer uma 

programação antecipada e contratar pessoal preparado para desenvolvê-la ou uma agência de 

viagem e turismo. Mas, o recepcionista da programação cultural e social deve ter as seguintes 

atribuições.
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1. Tratar os participantes com amabilidade;

2. Ter conhecimento da programação social, cultural e turística;

3. Ter conhecimento do itinerário a ser percorrido enfocando os pontos turísticos;

4. Coordenar os horários de chegada e saída das atividades da programação;

5. Comunicar aos participantes o número de identificação do seu ônibus ou alertá-

los sobre isso, (placa ou qualquer outro tipo de identificação).

Fig.4.5 Transporte de Passageiros
Fonte: <http ://www.astur.com.br/servicos-fretamento-locacao-aluguel-onibus-micro-onibus-van-viajem-excursao-passeio.php>

4.9 Serviços de transportes

Geralmente, em um evento, existem vários ônibus realizando o serviço de traslado.

Os responsáveis por esse setor deverão elaborar programação diária dos itinerários 

que serão realizados, escalar os recepcionistas, bem como fornecer equipamentos para 

comunicação como rádios.

Glossário

Traslado = levar, transportar

Na visão de Matias (2007) As condições para os recepcionistas que atuam nesse setor 

são:

1. Estar uniformizados e identificados com crachá do evento;

2. Verificar o credenciamento dos participantes;

3. Ter telefone, endereço e nome do contato da empresa prestadora de serviço;

4. Estar de posse de equipamento para comunicação (pode ser um celular);

5. Ter em seu poder a programação dos transportes para os eventos constantes 

da programação oficial e social, cultural e turística;

6. Ter conhecimento de primeiros-socorros (para caso de acidente ou mal-estar);

7. Conhecer a equipe de motoristas;

8. Ter facilidade para providenciar veículos fora do esquema da programação, 

caso ocorra algum imprevisto;
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9. Possuir estojo de primeiros socorros.

Nesta unidade pudemos conhecer como o recepcionista de eventos poderá atuar em 

diversas atividades de apoio, suas atribuições em cada uma delas, e a importância de realizar 

um trabalho de acordo com cada necessidade. Esta unidade foi baseada em Matias 2007 apud 

Oliveira & Freiberger 2011).

4.10 Recepção de documentos em hotel

A recepção é o principal centro de comunicação interna e externa do hotel, recebendo e 

repassando correspondências e mensagens para hóspedes e para funcionários. Durante sua 

estada, muitos hóspedes enviam e recebem correspondência, pois têm domicilio temporário no 

hotel.

 As correspondências dos hóspedes são recebidas ou enviadas por carta, fax ou e-

mail. Em qualquer dos casos é preciso realizar o envio ou entrega da 

correspondência imediatamente.

 Fax deve ser entregue em envelope fechado, apenas com o nome do destinatário 

visível. No caso de envio de fax, este deve ser feito de imediato, na presença do 

hóspede, entregando-se o original, após a transmissão. 

 A utilização de correio eletrônico, geralmente, é feita pelos hóspedes em seus 

computadores pessoais, caso o hotel ofereça comunicação pela internet. Caso o 

hotel receba, em sua caixa de mensagem, e-mail para seus clientes, este deverá 

ser repassado o mais rápido possível. 

 Quando receber correspondência de hóspedes que já deixaram o hotel, esta 

deverá ser encaminhada a eles para o endereço que consta em seus dados de 

registro.

4.11 A recepção recebe também mensagens para os hóspedes e para funcionários do 

hotel

 A anotação dos dados da mensagem deve ser feita em um formulário impresso, 

colocando-se a data e a hora do recebimento, o destinatário, o número do quarto, 

o nome da pessoa que deixa a mensagem, a empresa que representa, o telefone 

do remetente, o texto da mensagem e a assinatura do funcionário que transmite a 

mensagem. 

 Confirme os dados e o texto da mensagem com a pessoa que a deixou, para não 

haver erros.
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Agente Facilitadores  do Aprendizado

Leia o “Guia da Recepcionista”, para conhecer melhor todas as atividade envolvidas em um hotel. 

Organizada pelo Ministério do Turismo, Sebrae e lnstituto de Hospitalidade - 2007 , disponível em: 

<http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/bds.nsf/EE9960BBBF4EC3FF8325731300725498/$File/NT0003

5D9A.pdf> Acesso: 1 jan 2012.

 Atividade

 Elabore uma lista de serviços oferecidos na sua cidade de:

           a)Transporte para receptivo

           b) Hotéis com o título express que são economicamente  mais acessíveis

           c) Salas VIP’s que podem ser reservadas ou locadas

 

Auto-avaliação

1. Quais as atribuições do recepcionista no hotel?

2. Quais as atribuições do recepcionista no transporte de passageiros?

3. Quais as atribuições do recepcionista na programação social?

Anotações
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Anotações
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Unidade 5

A Classificação dos Eventos

Nesta unidade, estudaremos a classificação de eventos quanto ao público, área de 

interesse, categoria e extensão.

5.1 Introdução

Todo o evento nada mais é do que uma forma de reunião: "a reunião caracteriza-se 

como o embrião de todos os tipos de eventos. Trata-se do encontro de duas ou mais pessoas, a 

fim de discutir, debater e solucionar questões sobre determinado tema relacionado com suas 

áreas de atividade".(MEIRELLES,1999,pág.30).

5.2 Tipos de Eventos

A seguir apresentaremos alguns tipos de eventos que são os mais utilizados por órgãos 

públicos, entidades e empresas privadas.  Os eventos podem ser classificados de acordo com o 

público que atingem e com os objetivos a que se propõem.

5.2.1 Eventos fechados: são aqueles cujo público já está definido, que recebem um 

convite e não são abertas precedências para novos participantes no evento. Na entrada do local 

do evento o participante faz sua inscrição, normalmente recebe uma pasta com caneta e papel 

para anotações, e ao final do evento recebe um certificado de participação em seu nome, onde 

consta o total de horas cumpridas, temas desenvolvidos, chancela e assinatura da Instituição 

que promoveu o evento. 

5.2.2Eventos abertos: são aqueles destinados ao público de modo geral. Esse público 

normalmente faz sua inscrição antecipadamente ou paga seu ingresso, como por exemplo, a 

participação em shows. 

Tanto em eventos fechados quanto em abertos, os convites ou inscrições 

representam uma forma efetiva para o organizador do evento  prever o número de 

participantes, e estabelecer possíveis ajustes quanto à recepção do público-alvo.

5.3 Em relação à categoria, podem ser classificados em:

5.3.1 Eventos Institucionais:  são aqueles utilizados por entidades de classe, 

entidades sem fins lucrativos, órgãos públicos e instituições de representatividade social com o 
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 objetivo de promover a instituição.

 5.3.2 Eventos Promocionais: são aqueles que promovem um produto, pessoa, 

entidade ou governo, quer seja promoção de imagem ou apoio ao marketing.

5.4 Em relação à área de interesse os eventos podem ser classificados em:

5.4.1 Eventos Artísticos: relacionado a qualquer manifestação de arte ligada à 

música, pintura, poesia, literatura e outras. O lançamento de um livro, um recital de piano, são 

exemplos desse tipo de evento.

 5.4.2Eventos Científicos: trata de assuntos referentes às ciências naturais e 

biológicas, como por exemplo, medicina, botânica e outros.

5.4.3Eventos Cívicos: são eventos relacionados a comemorações que dizem respeito 

à história de um povo. Exemplos seriam a “Parada de 07 de setembro”, a simulação da “morte 

de Tiradentes” entre outros.

5.4.4 Eventos Políticos: são aqueles organizados por partidos políticos ou com 

objetivos de promover e apoiar autoridades políticas

5.4.5 Eventos Governamentais:Realizados pelo governo federal, estadual e 

municipal. 

5.4.6 Eventos Empresariais: são eventos organizados pelas empresas com o objetivo 

de promover o lançamento de um produto, aumentar as vendas, inaugurar um novo local, ou 

simplesmente chamar atenção do público para os serviços prestados pela empresa.

5.4.7 Eventos Culturais: ressalta os aspectos de determinada cultura, para 

conhecimento geral ou promocional;

5.4.8 Eventos Desportivos: são eventos que podem ser de ordem local, municipal, 

regional e até internacional. Exemplos característicos são as Olimpíadas, a Copa do Mundo, os 

Jogos Pan Americanos e todas as modalidades de eventos que envolvam assuntos pertinentes 

ao desporto.

5.4.9 Eventos Folclóricos: são eventos relacionados a acontecimentos que dizem 

respeito a traços da cultura de um povo. Um exemplo característico são as festas juninas, nas 
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quais acontece a simulação de um casamento entre pessoas que vivem no ambiente rural e 

propiciam aos participantes não somente a convivência social, mas, sobretudo a oportunidade 

de saborear as bebidas, doces e salgados provenientes do meio rural, bem como as músicas e 

vestimentas típicas. 

5.4.10 Eventos de Lazer: são aqueles que proporcionam entretenimento aos seus 

participantes. Parques de diversões são exemplos bem característicos.

5.4.11 Eventos Religiosos: são eventos que têm por objetivo a promoção de valores 

morais e religiosos e integrar as pessoas adeptas dessa religião, bem como chamar a atenção 

para adesão de novos fiéis. É utilizado também para inaugurar um local como igreja, sinagoga, 

templo, etc.

5.4.12 Eventos sociais: os casamentos são exemplos de eventos sociais, mas além 

das questões sociais envolvidas há também os aspectos legais, como os padrinhos que servem 

de testemunhas do ato jurídico.

 

5.4.13 Eventos turísticos: exploram os recursos turísticos de uma região ou país, por 

meio de viagens de conhecimento profissional ou não.

5.5 Em relação a sua extensão, os eventos podem ser:

 Internacionais: Quando tiver representantes de dois ou mais países, além do país 

sede

 Panamericano: Quanto tiver representantes de dois ou mais países da América 

latina além do pais sede.

 Nacional: Quando tiver representantes de diversos estados do país.

 Regional: Quando tiver representantes de dois ou mais estados de uma mesma 

região.

 Estadual: Quando tiver representantes de duas ou mais cidades de um mesmo 

estado.

 Municipal: Quando for realizado na sede do município.
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Agente Facilitadores  do Aprendizado

Quadro 1.1. Tipologia de Eventos de Exposição Concurso

 Atividade

 1. Pesquisar na sua cidade em sites de turismo ou de entidades de eventos, 

quais eventos foram sediados em 2010 nas seguintes áreas. (pesquisar nome do 

evento, quem promoveu e qual era o público alvo)

1.1 Eventos fechados

1.2 Eventos abertos ao público em geral

1.3 Eventos públicos

1.4 Eventos Internacionais

1.5 Eventos Estaduais

 

Autoavaliação

1. “São aqueles utilizados por entidades de classe, entidades sem fins lucrativos, 

órgãos públicos e instituições de representatividade social com o objetivo de promover 

a instituição”. Qual o tipo de evento  se enquadra nesta definição?

2. “São eventos que têm por objetivo a promoção de valores morais e religiosos e 

integrar as pessoas adeptas dessa religião, bem como chamar a atenção para adesão 

de novos fiéis.” Qual o tipo de evento  se enquadra nesta definição?

3. “São  aqueles que proporcionam entretenimento aos seus participantes. parques 

de diversões são exemplos bem característicos.” Qual o tipo de evento  se enquadra 

Este evento competitivo visa estimular os participantes a alcançar metas ou 

objetivos antecipadamente definidos, a partir de critérios pré-determinados por um 

comitê.

Roadshow 

Possui como objetivos: conquistar clientes e o apoio da população, divulgando uma 

empresa, assim como seus produtos e serviços. 

Showcasing 

Este evento representa um novo conceito de exposição através de vitrine interativa, 

onde são expostos os produtos.

Table Show 

Destinado para empresas que queiram apenas criar e manter relacionamentos 

comerciais, sem necessariamente demonstrar qualquer produto.
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 nesta definição?

4. “ Os casamentos são exemplos de eventos sociais, mas além das questões 

sociais envolvidas há também os aspectos legais, como os padrinhos que servem 

de testemunhas do ato jurídico”. Qual o tipo de evento  se enquadra nesta 

definição? são eventos que podem ser de ordem local, municipal, regional e até 

internacional. Exemplos característicos são as Olimpíadas, a Copa do Mundo,

5. “São eventos que podem ser de ordem local, municipal, regional e até 

internacional. “Exemplos característicos são as Olimpíadas, a Copa do Mundo. Qual 

tipo de evento se enquadra nesta definição?

Anotações
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Anotações
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Unidade 6

Marketing Pessoal

Nesta unidade, estudaremos sobre o marketing pessoal e como o recepcionista deve 

utilizá-lo em seu trabalho para causar uma boa impressão aos convidados, turistas e clientes 

atendidos.

6.1  Conceitos de Marketing

A palavra marketing origina-se do inglês e significa mercado. Apresentamos a seguir a 

conceituação de alguns autores da área:

a. O conjunto de estratégias e ações que proveem o desenvolvimento, o 

lançamento e a sustentação de um produto ou serviço no mercado consumidor 

(Dicionário Novo Aurélio).

b. São consumidores, clientes, parceiros e a sociedade como um todo. (AMA – 

American Marketing Association - Definição 2008).

c. É a entrega de satisfação para o cliente em forma de benefício (KOTLER e 

ARMSTRONG, 1999).

6.2 Marketing Pessoal

A seguir apresentaremos o conceito de marketing pessoal.

Segundo Kotler (2000), “As Organizações trabalham sistematicamente para construir 

uma imagem sólida e positiva na mente de seu cliente”. Da mesma forma que uma empresa se 

preocupa com a imagem da sua organização na mente de um cliente, os recepcionistas 

também precisam se preocupar com a imagem que passam na empresa onde atuam, ou 

quando atendem algum evento ou recepcionam convidados,  autoridades e turistas. E essa 

preocupação e cuidado com a imagem e a carreira é que chamamos de marketing pessoal. 

Continuando nossa linha de reflexão, seguem  alguns questionamentos:

1. Como você se apresenta em entrevista de emprego ou recepcionando um 

evento (no caso de homens e mulheres)?

2. Como são suas roupas, cabelos, unhas e maquiagem (no caso das 

Mulheres)?

3. E os acessórios? São discretos ou chamativos? (no caso de homens e 

mulheres)
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6.3 Imagem Pessoal

A imagem pessoal envolve a vestimenta e o asseio. Apresentar-se com roupas 

adequadas ao tipo físico, sem exageros; no caso das mulheres (decotes, transparências e 

fendas), e no caso dos homens (roupas apertadas, camisas estampadas ou abertas, colares, 

pulseiras e anéis) é tão importante quanto, apresentar-se com os cabelos, as unhas e os dentes 

bem cuidados e saudáveis.

A seguir apresentamos duas listas de roupas inadequadas, ou seja, não recomendadas 

para mulheres e homens no ambiente de trabalho, principalmente na recepção de um evento , 

hotel, empresa ou programação social.

Fig.6.1 Roupas femininas inadequadas para o trabalho
Fonte: <http://vilamulher.terra.com.br>

6.3.1 Para mulheres no ambiente de trabalho

1. calça jeans justa, rasgada, desbotada, cós baixo.

2. calça de agasalho ou tipo fusô.

3. saia curta ou com fendas.

4. blusa curta, baby look ou com

5. decotes.

6. roupa branca e justa.

7. transparências.

8. tênis, chinelos, tamanco, plataformas, bota cano alto.

9. saltos acima de 7cm.

Fonte: Adaptado de Gomes, 2003, p.106.
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6.3.2 Para Homens no ambiente de trabalho

1. alça Jeans “detonada”

2. calça de agasalho ou calças claras

3. transparentes

4. camiseta de publicidade, times de

5. futebol, figuras infantis

6. jaquetas camufladas, bordados de

7. caveiras, cavalos, formas femininas

8. camisas estampadas

9. bermudões e camisões

10. tênis multicoloridos, chinelões, botas cowboys

Figura 6.2 Roupas masculinas inadequadas ao trabalho
Fonte: <http://mmfeshion.blogspot.com>

Fonte: Adaptado de Gomes, 2003, p.106.

Fig.6.3 Cabelos inadequados para o trabalho formal
Fonte: <http://3.bp.blogspot.com>
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6.3.3 Cuidados com os Cabelos

O cuidado com os cabelos e com a pele é importante para complementar à aparência.  

Sabemos que os homens não necessitam ter tantos cuidados com os cabelos como as 

mulheres. Basta que estejam lavados, cortados e penteados. Ao passo que para as mulheres, 

além de limpos, cortados, escovados e penteados, precisam estar pintados, principalmente se 

já tem fios brancos. Mas, os homens têm desvantagem: precisam fazer a barba quase que 

diariamente, para compor uma aparência bem cuidada. Caso contrário, poderão comprometer 

o produto ou o serviço que vendem e, consequentemente, a imagem da empresa.

6.3.4 Cinco itens para as mulheres e cinco para os homens evitarem no dia a dia da 

recepção.

Para mulheres

Para Homens

Cabelos compridos armados

Cabelos muito longos e soltos

Cabelos curtos muito armados

Cabelos com tintura vencida

Cabelos sujos ou com caspas

Cabelo preso em rabo de cavalo

Cabelos compridos e soltos

Cabelos com caspa

Barba por fazer

Bigodes grandes e exagerados

Dependendo do tipo de evento que o recepcionista esteja atendendo, poderá ter de 

usar um uniforme ou vestimenta que poderá ser uma fantasia, se o evento for uma festa à 

fantasia, ou um uniforme esportivo se o evento for dirigido a este público, ou uma roupa à rigor 

se o evento for um concerto, uma ópera ou um casamento. Mas, em geral, a vestimenta do 

recepcionista deve ser o mais clássica possível, evitando exageros na sua apresentação 

pessoal.

Mas, não adianta estar vestido adequadamente se não estiver bem asseado, ou seja, 

limpo e perfumado, com os cabelos e barba feita no caso de homens e com os cabelos bem 

penteados e uma maquiagem adequada, nos casos das mulheres.

Por isso, passaremos a abordar, alguns cuidados com o corpo.
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6.4 Cuidados com o corpo

O cuidado com o corpo reflete primeiramente a autoestima. Sabe-se que os 

profissionais da saúde se preocupam com o asseio e a boa saúde, pois afeta diretamente no 

trabalho deles. Os cuidados com o corpo e alimentação refletem diretamente no âmbito 

profissional. Se temos o cuidado diário em manter o corpo saudável, asseado  bem disposto, 

nos tornamos agradáveis e bem quistos.

Fig.6.4 Odores
Fonte: <http://newspressrelease.wordpress.com/2010/09/15/como-alertar-colegas-de-trabalho-sobre-atitudes-roupas-e-odores-

inconvenientes/>

6.4.1 Odores

O cheiro do corpo pode afetar o relacionamento social e profissional, por exemplo, o 

suor. Por isso a higiene corporal é importante. Este descuido pode acarretar perda de 

oportunidade de uma efetivação ou de promoção no ambiente profissional. Por ser um assunto 

melindroso, o responsável pela contratação prefere substituir o recepcionista em experiência e 

contratar outro que se enquadre no perfil desejado. Quem lida com o público não pode ter este 

tipo de problema e o oposto também é verdadeiro, pois o uso de perfume em exagero também 

causa odores incômodos.

6.4.2 Mau Hálito

Este é o grande vilão da recepção! Eu mesma, já fui vária vezes chamada pelo RH da 

empresa para falar com o recepcionista que tinha problemas de mal hálito. Por isso, é 

importante levar na bolsa ou na pasta, ou manter na gaveta do trabalho um kit de escovação 

(escova, pasta e fio dental). É desagradável e constrangedor sentir o mau hálito da pessoa com 

quem falamos. O cuidado com o hálito e com os dentes são imprescindíveis para qualquer
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profissional, muito mais para àqueles que lidam ou estão em constante contato com pessoas. 

Lembre-se: o sorriso é o cartão de visitas de todo profissional que se preza. Tenha sempre 

balas, ou pastilhas ou mesmo cravos na bolsa para ajudar a combater o mau hálito.

6.4.3 Limpeza do Nariz e da Garganta

Em caso de resfriado ou com coriza ter sempre à mão lenço de papel para mulheres, ou 

lenços de bolso para os homens. Evitar sempre espirrar, tossir ou limpar a garganta perto das 

pessoas. Caso não consiga segurar o espirro, deve fazê-lo com um lenço em mãos, juntamente 

com o pedido de desculpas.

6.4.4 Cabelos

Não há nada pior do que um cabelo oleoso, seboso, com caspas e malcheiroso, tanto 

para homens quanto para mulheres. Mesmo que esteja cansado, com preguiça de lavá-los, 

deve lembrar que os cabelos compõem a imagem final pessoal e profissional. Raízes brancas 

pedindo tintura nem pensar, mesmo que tenha que retocar a cada 15 dias. Se quiser 

economizar, pode fazê-lo em casa nos finais de semana.

Fig.6.5 Uniforme Recepção
Fonte: <http://belohorizonte.olx.com.br/pictures/seguranca-para-eventos-iid-185376624>

Atenção! Quem recepciona eventos deve manter os cabelos presos para passar uma imagem de asseio, 

limpeza e discrição. Não adianta a roupa adequada se os cabelos não acompanham. Veja exemplo da 

imagem acima
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Agente Facilitadores  do Aprendizado

Fig.6.6 Maquiagem para o trabalho
Fonte: <http://www.dicasdemulher.com.br/maquiagem-para-trabalho/>

Fig.6.7 Unhas bem cuidadas
Fonte: <http://amodadasunhas.blogspot.com/>

Para uma maquiagem discreta você pode usar: base bem fina, de boa qualidade e no tom exato da 

pele, máscara para cílios, blush e batom cor-de-boca ou um outro tom neutro mais escuro puxando pra o rosa-

queimado ou amarronzados (vermelhos, vinhos, pink e laranja podem não ser apropriadas).

Sombra em tons neutros, como beges, marrons ou cinzas também é uma boa pedida. Já os 

metalizados, cintilantes, efeitos molhados e brilhos não devem ser usados.

Para quem trabalha em escritórios mais informais, poderá dá uma incrementada na maquiagem, mas 

não exagere. Então, por exemplo, sombra colorida e batom laranja são tendências no verão. No entanto não se 

esqueça que você está em um ambiente de trabalho, por isso não seria apropriado usar os dois ao mesmo 

tempo. Escolha um e faça o resto neutro.

As mãos precisam de grande atenção, estas devem estar sempre bem cuidadas, os tamanhos das 

unhas devem ser curtos ou médios e é indispensável o uso de um esmalte.

Escolha esmaltes claros em tons neutros e transparentes (como brancos, beges e rosinhas) ou 

cremosos/escuros (beges, vermelhos fechados, vinhos, café, berinjela etc. podem ser usados, mas os tons 

mais quentes e vibrantes como pink, alaranjados, vermelho-tomate e pretos, não).

Fonte: <http://www.mundodastribos.com/como-se-maquiar-para-o-ambiente-de-trabalho.html>

 Atividade

Elaborar uma lista de roupas que você tem em casa e que pode ser utilizada no trabalho 

na recepção de acordo com o que foi estudado nesta unidade.

 a) Roupas femininas ( fazer uma lista para montar o guarda-roupa para o trabalho)

 b) Roupas masculinas (fazer uma lista para montar o guarda-roupa para o trabalho)

     Obs: Pode ser feito com desenho ou montagem de fotos

 

Auto-avaliação

1. “ É o conjunto de estratégias e ações que proveem o desenvolvimento, o 
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lançamento e a sustentação de um produto ou serviço no mercado consumidor.” De 

que conceito essa definição aborda?

2. Qual é o conceito de marketing pessoal e como pode ser aplicado na vida pessoal 

e profissional?

3. Cite roupas que são inadequadas para mulheres no trabalho da recepção?

4. Cite roupas que são inadequadas para homens no trabalho da recepção?

5. Quais os cuidados com os cabelos e unhas que o recepcionista deve ter?

Anotações

48



Anotações
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Anotações

50



Unidade 7

Etiqueta no trabalho

Nesta unidade estudaremos como deve ser o comportamento do recepcionista durante 

o seu trabalho no que se refere a boas maneiras no trato com o público, à mesa e no relaciona-

mento com colegas.

7.1 Boas relações no ambiente de trabalho

Para estabelecer boas relações no ambiente social e profissional, necessitamos fazer 

uso de algumas cerimônias. Principalmente para quem trabalha em uma recepção de eventos, 

hotel ou em qualquer serviço de atendimento ao público.  O uso da etiqueta proporciona 

oportunidades de promoção e ascensão no ambiente profissional, pois ninguém gosta de ser 

recebido por uma pessoa que não em boas maneiras, que não sabe tratar um convidado ou 

turista. Todos gostam de se sentir importantes e a forma de tratamento está diretamente ligada e 

esse sentimento. Por isso, o recepcionista deve conhecer e aplicar a etiqueta no trato com o 

cliente.

  7.2 Pontualidade: é a primeira regra da etiqueta no trabalho.  O funcionário e o 

recepcionista devem sempre chegar 15 ou 10 minutos de antecedência ao local de trabalho. 

Nada é mais desagradável do que estar atrasado, a pontualidade denota boas maneiras, ainda 

bem se você é o responsável por receber pessoas, jamais poderá chegar de após seus 

convidados.

7.3 Cortesia: Mesmo vivendo em dias estressantes e na correria do dia a dia, o 

profissional não pode esquecer as palavras mágicas: Bom Dia, Boa tarde, Com licença, Por 

favor, Obrigada!

Fig.7.1 Sorriso
Fonte: <http://maniasdepoeta.bloguepessoal.com/r6091/Meus-Textos/>

7.4 Sorriso: É prazeroso chegar a um evento ou recepção e ser recebido com um 

sorriso. Sorrir para os clientes e colegas sempre passa uma boa impressão.

7.5 Elogios: Todos gostam de receber elogios, principalmente se percebem que é 

sincero. Elogie  clientes, convidados e colegas de trabalho  mas com discrição e sem bajulação.
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Elogie uma bolsa, um relógio, a postura, o comentário ou a apresentação na reunião, um 

relatório bem elaborado, um atendimento correto ao cliente.

7.6 Fumantes: Já existe legislação vigente proibindo o fumo em ambientes fechados, 

tais como: cinemas, restaurantes, escolas, etc. Na recepção não deve ser diferente, visto que 

estamos lidando com o público. Utilize o local designado para fumantes, e cuide para não ficar 

muito tempo e nem indo a todo o momento, afastando-se do local de atendimento. O cheiro de 

cigarro fica impregnado nas roupas, no hálito e nas mãos - por isso, o fumante precisa lavar as 

mãos utilizando álcool em gel, ou antisépticos de bolso; manter o bom hálito com balas, 

pastilhas, ou enxaguador bucal.

7.7 Etiqueta à mesa: O recepcionista de eventos muitas vezes participará de almoços, 

jantares,  quer seja em eventos sociais ou em acompanhamento de atividades culturais e de 

apoio. Por isso, precisa saber como se comportar à mesa, usando das boas maneiras etiqueta. 

Passaremos a abordar alguns itens importantes a considerar.

7.8 Falar com as mãos: Os gestos são importantes na comunicação empresarial, mas 

à mesa devem ser contidos. Não abrir muito os braços e nem os cotovelos, todo gesto deve ser 

contido com os cotovelos colados ao corpo. Jamais conversar usando os talheres, apontando 

garfo ou faca. Os talheres devem ficar descansan  do no prato enquanto falamos.

Fig.7.2 Talheres
Fonte: <http://www.royalprestigesp.com.br/talheres_de_mesa_shadowbox_royal_prestige_sao_paulo_41.html>

7.9  Talheres: Devem ser utilizados de fora para dentro, não importando a 

quantidade deles. Se forem servidos vários pratos, haverá um talher para cada tipo de 

comida. Caso sinta-se intimidado, procure observar seu gerente ou o anfitrião que o 

convidou e acompanhe os movimentos deles.

 7.10 Falar enquanto come: Devemos estar atentos para não falarmos com a boca 

cheia, cuspir enquanto falamos ou fazer barulho durante a mastigação. É demasiadamente 

desagradável e deselegante tal comportamento.
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7.11 Cotovelos sobre a mesa: Não colocar os cotovelos sobre a mesa é um 

preceito bastante conhecido. Cotovelos sobre a mesa enquanto mastiga, principalmente 

com o garfo e a faca nas mãos, compõem uma péssima postura à mesa. Apenas as mãos e 

os punhos podem apoiar-se sobre a mesa enquanto a pessoa come. Ao utilizar a faca e o 

garfo para cortar, mantenha os cotovelos próximos do corpo, para evitar tocar o vizinho de 

mesa.

Fig. 7.3 palitar os dentes
Fonte: <http://blog.opovo.com.br/campelo/campelo-explica-a-etiqueta-indispensavel-dos-elegantes-2/>

7.12 Palitos de dentes: Definitivamente não. Não usar palitos de dentes à mesa em 

qualquer ocasião, muito menos em reuniões de negócios. Caso fique preocupado com algo nos 

dentes, deve pedir licença, ir ao toillete (banheiro) e lá fazer uso dele. Restaurantes sofisticados 

mantêm palitos e fios dentais nas  para conforto dos clientes. Mesmo que tenha palitos à toilletes

mesa ou individuais ao lado do guardanapo, nunca utilizá-los à mesa.

Glossário

Toilletes = banheiro 

Fig.7.4 Guardanapo
Fonte: <http://luciarfreire.blogspot.com/2011/04/mesa.html>
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7.13 Guardanapos: Se forem de tecidos (de médios a grandes), devem ser 

colocados no colo, deixando a barra virada para você. Se forem de papel devem ficar do 

lado direito. Mulheres que estão com batom, devem cuidar para sempre enxugar os lábios 

do mesmo lado e não manchar todo o guardanapo. Devem ser utilizados antes de beberem 

líquidos e após comer. Não se preocupe em dobrá-los ao final da refeição, apenas deixe-os 

no prato.

Agente Facilitadores  do Aprendizado

Fig.7.4 Mise em place – Montagem de mesa à francesa
Fonte: <http://solangesommelier.blogspot.com/2011/01/normal-0-21-false-false-false_27.html>

Mise en place (dito "miz õ plas") é um termo francês que significa, literalmente, "posta no lugar". 

utilizado para o montagem da mesa ou seja colocar os talheres, taças e pratos, etc... Usando o exemplo de um 

restaurante, o maitre sempre pede aos garçons para alinharem o mise en place, desta forma será verificado se 

os talheres estão devidamente alinhados com os demais utensílios da mesa. 

Fonte:www.wikipedia.pt.com

 Atividade

Faça uma montagem de mesa com fotos ou em desenho e apresente em equipe na sala 

de aula explicando o objetivo de cada item (talheres, copos e pratos).

Autoavaliação:

1. Quais os cuidados que o recepcionista deve ter em relação a pontualidade nos 

eventos. Explique.
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2. Como devemos nos portar á mesa quanto ao uso de palito de dentes?

3. Como o recepcionista deve proceder quanto ao uso do fumo no trabalho?

4. Que cuidados  devemos ter ao falar enquanto comemos?

5. Qual é o correto uso do guardanapo?

Anotações
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Anotações
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Unidade 8

Conflitos organizacionais

Nesta unidade estudaremos sobre o conceito de conflitos, como se dá no ambiente de 

trabalho e como  o recepcionista deve lidar com essa situação.

Você sabe o que é um conflito? Já vivenciou um conflito em âmbito 

organizacional? Sabe como fazer para se proteger?

8.1 O que é conflito? 

Na visão de Martinelli e Almeida (1998) é a “discussão acompanhada de injúrias e 

ameaças, desavença, guerra, luta, combate, colisão, choque, o elemento básico determinante 

da ação dramática, a qual se desenvolve em função da oposição e luta entre diferentes forças”.

Sempre temos uma situação de conflito quando no relacionamento uma parte percebe 

que a outra frustrou ou vai frustrar seus interesses. Deste modo, o conflito não necessariamente 

acontece entre duas pessoas, podendo existir entre dois grupos, um grupo e uma pessoa, uma 

organização e um grupo e assim por diante.  Reconhecido esse processo, o fenômeno do 

conflito pode ter um efeito construtivo ou destrutivo, dependendo da  maneiras como é 

administrado.

8.1.2 Por que o conflito surge?

Na visão de Martinelli e Almeida (1998), os conflitos surgem primeiramente por 

interesses, também por diferenças de personalidade, existência de atividades 

interdependentes no trabalho, metas diferentes, recursos compartilhados, diferenças de 

informação e percepção, dentre outras.

8.1.3 Quais são os efeitos negativos dos conflitos?

Muitas, vezes, as partes envolvidas nos conflitos sentem uma série de sensações de 

dor, antagonismo e hostilidade.

Fig.8.1 Conflito
Fonte: <http://www.abril.com.br/noticia/estilo/no_294776.shtml>
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1. Os sentimentos negativos intensos podem trazer conclusões precipitadas e descabidas sobre os 

motivos, atitudes e intenções do outro, e reduzir o contato entre as pessoas, estendendo o conflito além do seu 

problema original levando à ruptura no relacionamento.

2. Outro aspecto negativo citado pelos mesmos autores revela a enorme quantidade de energia 

desviada para fora da consecução dos propósitos da organização, em função da dinâmica destrutiva do 

conflito.

3. Além disso, o conflito também faz com que o fluxo de comunicação e de informações seja 

distorcido, com alguns participantes falando apenas com aqueles de quem gostam e com os que concordam 

com eles. 

4. Por outro lado, em alguns momentos são tomadas decisões de baixa qualidade, ocorrendo 

aceitações unilaterais de decisões impostas. 

8.1.4 Quais os tipos de conflitos?

Segundo o autor, há três tipos de conflitos nas organizações: discussão, competição e 

conflito propriamente dito.

I. No tipo discussão as contribuições das diferentes visões podem levar a uma melhor solução, desde 

que exista uma liderança compartilhada, com confiança e confidência entre os membros do grupo. As questões 

devem ser tratadas de tal forma que os objetivos sejam esclarecidos e a discussão se foque em fatos 

conhecidos, nas metas a serem perseguidas e nos métodos a serem utilizados.

II. No tipo competição, estabelecem-se padrões para um desempenho superior e motivam-se as 

pessoas para produzir e trabalhar mais para atingir um padrão de desempenho superior. 

III. No tipo conflitos propriamente ditos  surgem dentro e fora das organizações, não são nem do tipo 

discussão e nem do tipo competição.

8.1.5 As principais razões para a existência de conflitos são: 

a) falta de confiança,

b) perspectivas diferentes e

c) enfoque  individuais para o tratamento dos conflitos.

Fig.8.2 matriz de conflitos
Fonte: <http://ao73.wordpress.com/2011/05/29/conflito-e-intervencao-na-escola/>
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8.2 Fases da solução de conflito

1. Identifique a causa do problema;

2. Procure soluções, não culpados;

3. Analise e escolha a melhor solução;

4. Durante todo o momento mantenha um clima de respeito;

5. Aperfeiçoe a habilidade de ouvir e falar, compreendendo o que ouve e sendo      

         claro na transmissão da sua mensagem;

6. Se coloque no lugar do outro;

7. Seja construtivo ao fazer uma crítica;

8. Procure a solução Ganha-ganha;

9. Aja sempre no sentido de eliminar as causas do conflito;

10. Quando estiver errado, reconheça;

11. Não varra os problemas para debaixo do tapete;

12. Agir com Resiliência.

Agentes Facilitadores de Aprendizado

Assista ao filme “O Terminal” e veja como o ator principal Tom Hanks soluciona um conflito em sua vida. 

Ele é um imigrante da República da Krakozhia, uma cidade na Europa Oriental, que desembarca em um aeroporto 

em Nova York no exato momento em que um golpe militar acende uma guerra civil em seu país. 

Consequentemente, seus documentos, como passaporte, são invalidados até que a situação se ajeite. Sem casa e 

documentos, ele começa a morar no próprio terminal, interagindo com os funcionários do lugar e até se 

apaixonando por uma aeromoça local. Este filme é um exemplo de como solucionar situações conflitantes que 

podem surgir na vida de qualquer pessoa.
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 Atividade

1. Se você trabalhar,  pesquise com o recursos humanos da sua empresa, 

alguma situação de conflito que aconteceu entre colegas de trabalho e verifique 

como foi solucionada.

2. Se você não trabalhar, pesquise em sua família alguma situação de conflito que 

pode ser entre pai e filho, irmãos, marido e mulher e analise como foi solucionada.

 Auto-avaliação

1. Qual a definição de conflito?

2. Por que o conflito surge?

3. Quais os efeitos negativos do conflito?

4. Quais os tipos de conflitos?

5. Quais as principais razões para a existência do conflito?

6. Quais são as fases da solução do conflito?

Anotações
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Anotações
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Anotações
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Unidade 9

Cerimonial e protocolo e Composição de mesa e bandeiras

Nesta unidade estudaremos o conceito de cerimonial e protocolo e como se dá a prece-

dência na composição de mesa e bandeiras em eventos.

9.1 Conceituação de Cerimonial

Todos os eventos necessitam de um roteiro para que se cumpra a programação defini-

da. Este roteiro compõe o cerimonial e o protocolo de um evento. Buscamos a visão de alguns 

autores que apresentam conceituações sobre o assunto.

1. Na visão de Sérgio Paulo Schneider: “É a rigorosa observância de certas formalidades em eventos 

oficiais, entre autoridades nacionais e estrangeiras”. 

2. No Novo Dicionário da Língua Portuguesa, de  Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, temos “É o 

conjunto das formalidades que devem ser seguidas em um ato solene ou festa pública. Regra que estabelece 

tais formalidades”. 

3. Na opinião de Augusto Estellita Lins: “É a técnica de conduzir cerimônias, assim como a sequência 

lógica de programa, recepção, evento, etc.”.

9.2 Conceituação de Protocolo

1. Sérgio Paulo Schneider nos diz que “É a ordem hierárquica que determina as regras de conduta aos 

governos e seus representantes em ocasiões oficiais particulares”. 

2. Para Augusto Estellita Lins, é o “Conjunto das normas para conduzir atos oficiais sob as regras da 

diplomacia tais como a ordem geral de precedência”. 

3. No Dicionário de Aurélio B. H. Ferreira encontramos: “Formulário regulador de atos públicos. 

Convenção internacional”.

 Atenção!

Decreto Federal nº 70.274, de 09 de março de 1972, regulamenta as normas do Cerimonial Público e 

a Ordem Geral de Precedência no Brasil. Em 1979 sofreu algumas alterações pelo decreto 83.189, de 19 de 

fevereiro de 1979, que insere na ordem de precedência o novo estado do Mato Grosso do Sul. Se você quiser 

conhecer o Decreto nº 70.274/72 na íntegra acesse o site: 

<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/110298/decreto-70274-72>

9.3 Conceituação de Precedência

 Precedência do latim Praecedere, sentar à frente, de onde derivam passar na frente, 

sentar-se antes. 

 “A precedência é o conceito ou ordem pela qual se estabelece a estrutura máxima do estado, à 

medida que determina a ordem hierárquica de disposição das autoridades de um Estado, de um organis-

mo ou de todo corpo organizado ou grupo social. De acordo com Jean Serres, ela é particularmente 

indispensável na administração, cujo objeto essencial é o exercício do poder público”. ( 

D”ARCHANCHY,1998 :7). 63



 indispensável na administração, cujo objeto essencial é o exercício do poder público”. ( 

D”ARCHANCHY,1998 :7).

9.3.1 Histórico da Precedência

Por ser motivo de controvérsias, a precedência foi objeto de estudo em 1815 

durante a Conferência de Viena, de onde partiu o primeiro regulamento a respeito do 

assunto.

No Brasil, em 1903 teve seu primeiro escrito a respeito de Precedência, sendo autor 

o Barão do Rio Branco. Atualmente o Decreto nº 70.274 de 09 de março de 1972 dita as 

regras a respeito de precedência no Brasil. Em 1979 sofreu algumas alterações pelo 

Decreto 83.189, de 19 de fevereiro de 1979, que insere na ordem de precedência o novo 

estado do Mato Grosso do Sul. 

Ainda que a ordem de precedência reflita os usos e costumes nacionais, bem como a 

organização pública e interna, existem certos conceitos que são universais e de aceitação 

geral, principalmente aqueles que envolvem o Corpo Diplomático e, nos países de maioria 

católica, os representantes do Clero católico. 

9.3.2 Precedência para autoridades

O Presidente da República, em qualquer Estado do Brasil, será sempre o primeiro na 

ordem de precedência. E uma cerimônia que conta com presença dele nunca poderá ter início 

antes de sua chegada. Será ele o último a chegar e o primeiro a sair (isto em inaugurações, 

assinatura de atos, etc.)

Em recepções em que houver convidados de honra, o procedimento será diferente: o 

presidente recepciona os convidados de honra e só deixará o local depois de acompanhá-los 

até a saída. O mesmo procedimento serve para Governadores e Prefeitos em seus Estados e 

Municípios, respectivamente.  (Lula D’Arcanchy, 1998, p. 8).

        

 9.3.3 Ordem Geral de Precedência aplicada nas solenidades da Presidência da

República. (simplificada).

1. Presidente da República

2. Vice-Presidente da República

 Embaixadores estrangeiros

3. Presidente do Senado Federal

 Presidente da Câmara dos Deputados

 Presidente do Supremo Tribunal Federal

4. Ministros de Estado

5. Almirantes de Esquadra

6. Ministros do Superior Tribunal de Justiça
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7.  Contra-Almirantes

8. Presidentes das Câmaras Municipais

9. Presidentes dos Institutos e Fundações Regionais e Estaduais

10. Promotores Públicos

11. Professores de Universidade

9.3.4 A ordem de precedência nas cerimônias oficiais, de caráter estadual, será a 

seguinte:

1.  Governador

 Cardeais

2. Vice-Governador

3. Presidente da Assembleia Legislativa

 Presidente do Tribunal de Justiça

4. Almirante-de-Esquadra

 Generais-de-Exército

 Tententes-Brigadeiros

 Prefeito da capital estadual em que se processa a cerimônia

5. Vice-Almirante

 Generais-de-Divisão

 Majores-Brigadeiros

 Chefes de Igreja sediados no Brasil

 Arcebispos católicos ou equivalentes em outras religiões

 Reitores das Universidades Federais

 Personalidades inscritas no Livro do Mérito

 Prefeito da cidade em que se processa a cerimônia

 Presidente da Câmara Municipal da cidade em que se processa a cerimônia

 Juiz de Direito da Comarca em que se processa a cerimônia

 Prefeitos das cidades de mais de um milhão (1.000.000) de habitantes

6. Contra-Almirante

 Generais-de-Brigada

 Brigadeiros-do-Ar

 Presidente do Tribunal Regional Eleitoral

 Procurador Regional da República no Estado

 Procurador-Geral do Estado

 Presidente do Tribunal Regional do Trabalho

 Presidente do Tribunal de Contas

 Presidente do Tribunal de Alçada

 Chefe da Agência do Serviço Nacional de Informações

 Superintendentes de Órgãos Federais

 Presidentes dos Institutos e Fundações Nacionais

 Presidentes dos Conselhos e Comissões Federais

 Presidentes das Entidades Autárquicas, sociedades de Economia Mista e Empresas
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 Públicas de âmbito nacional

 Reitores das Universidades Estaduais e Particulares  

 Membros do Conselho Nacional de Pesquisas

 Membros do Conselho Federal de Educação

 Membros do Conselho Federal de Cultura

 Secretários de Estado

 Bispos católicos ou equivalentes de outras religiões

7.  Presidentes das Confederações Patronais e de Trabalhadores de âmbito nacional

 Membros da Academia Brasileira de Letras

 Membros da Academia Brasileira de Ciências

 Diretores do Banco Central do Brasil

 Diretores do Banco do Brasil

 Diretores do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico

 Diretores do Banco Nacional de Habitação

 Capitães-de-Mar-e-Guerra

 Coronéis

 Coronéis-Aviadores

 Deputados Estaduais

 Desembargadores do Tribunal de Justiça

 Prefeitos das cidades de mais de quinhentos mil (500.000) habitantes

 Delegados dos Ministérios

 Cônsules estrangeiros

 Consultor-Geral do Estado

 Juízes do Tribunal Regional Eleitoral

 Juízes do Tribunal Regional do Trabalho

 Presidentes das Câmaras Municipais da capital e cidades com mais de um milhão (1.000.000)  

habitantes

8.  Juiz Federal

 Juiz do Tribunal de Contas

 Juízes do Tribunal de Alçada

 Presidentes dos Institutos e Fundações Regionais e Estaduais

 Presidentes das Entidades Autárquicas, Sociedades de Economia Mista e Empresas

 Públicas de âmbito regional ou estadual.

 Diretores das Faculdades Federais

 Monsenhores católicos ou equivalentes de outras religiões

 Capitães-de-Fragata

 Tenentes-coronéis

 Tenentes-Coronéis-Aviadores

 Presidentes das Federações Patronais e de Trabalhadores de âmbito regional ou estadual

 Presidentes das Câmaras Municipais das cidades de mais de quinhentos mil(500.000) habitantes

 Juízes de Direito

 Procurador Regional do Trabalho

 Auditores da Justiça Militar

 Auditores do Tribunal de Contas
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 Promotores Públicos

 Diretores das Faculdades Estaduais e Particulares

 Vice-Cônsules estrangeiros

9. Chefes de Departamento das Universidades Federais

 Prefeitos das cidades de mais de cem mil (100.000) habitantes

 Capitães-de-Coverta

 Majores

 Majores-Aviadores

 Diretores de Departamento das Secretarias

 Presidentes dos Conselhos Estaduais

 Chefes de Departamento das Universidades Estaduais e Particulares

 Presidentes das Câmaras Municipais das cidades de mais de cem mil (100.000) habitantes

10. Professores de Universidade e demais Prefeitos Municipais

 Cônegos católicos ou equivalentes de outras religiões

 Capitães-Tenentes

 Capitães

 Capitães-Aviadores

 Presidentes das demais Câmaras Municipais

 Diretores de Repartição

 Diretores de Escolas de Ensino Secundário

 Vereadores Municipais

 9.3 5  Ordem Geral de Precedência, Aplicada nas Cerimônias Oficiais nos 

Municípios. 

O Prefeito preside as solenidades municipais. (Art. 10, Decreto Federal nº              

Fig.9.1 A Bandeira Nacional
Fonte: <http://www.webciencia.com/15_intro.htm>
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9.4 A Bandeira Nacional

Conforme o Artigo 11 da Lei Federal nº 5.700/71, a Bandeira Nacional pode ser 

apresentada:

I - Hasteada em mastro ou adriças, nos edifícios públicos ou particulares, templos, campos de esporte, 

escritórios, salas de aula, auditórios, embarcações, ruas e praças, e em qualquer lugar em que lhe seja 

assegurado o devido respeito;

II - Distendida e sem mastro, conduzida por aeronaves ou balões, aplicada sobre parede ou presa a um 

cabo horizontal ligando edifícios, árvores, postes ou mastro;

III - Reproduzida sobre paredes, tetos, vidraças, veículos e aeronaves;

IV - Compondo, com outras bandeiras, panóplias, escudos ou peças semelhantes;

V - Conduzida em formaturas, desfiles, ou mesmo individualmente;

VI - Distendida sobre ataúdes, até a ocasião do sepultamento.

9.4. 1 Ordem Geral de Precedência entre Bandeiras

A precedência entre bandeiras é um assunto delicado, pois a colocação incorreta ou 

esquecimento ocasiona atritos entre estados, municípios, empresas ou países. (Lula 

D’Arcanchy, 1998:17)A Bandeira Nacional ocupará sempre o centro. A partir dela são colocadas 

as demais, por ordem de precedência ou alfabética, a partir da sua direita. Caso esteja com 

somente uma, a outra ficará à esquerda.

NOTA: a posição direita ou esquerda é sempre vista, posicionando-se no lugar da 

bandeira e olhando para a plateia.

9.4.2 As formas de precedência entre bandeiras estrangeiras, são:

1. Por ordem alfabética;

2. Por ordem de chegada do Chefe da Missão;

3. Para eventos do Mercosul segue-se a mesma ordem de autoridades aplicadas ao 

Mercosul.

9.4.2.1 Exemplos de Ordem de Precedência de Bandeiras

Fig.9.2 -  1. Brasil 2. Argentina 3. Paraná 4. Curitiba
Fonte: <http://www.casacivil.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=10>
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segundo lugar à esquerda, e assim sucessivamente.”.

Para o recepcionista de eventos é muito importante conhecer o uso da precedência nas 

cerimônias que possam atuar como apoio na recepção.

Agente  Facilitadores de Aprendizagem

Primazia ou lugar de honra

A primazia do lugar de honra (centro e a direita deste) e suas consequentes 

implicações no estabelecimento das precedências é um conceito e ensinamento tirado 

da Bíblia e assimilado pelas autoridades laicas mundo afora. Diversas passagens do 

Novo Testamento nos mostram claramente que o centro da autoridade é Deus ou o Pai 

como Jesus o chamava, é o lugar reservado àquele que detém a autoridade máxima, 

seguido do lugar à direita deste, reservado a Ele (Jesus Cristo). 

Fonte: <http//augustocerimonial.blogspot.com>

Atividade:

1. Preparar em sala de aula a composição de bandeiras que pode ser com fotos, 

imagens ou com a própria bandeira.

 a) Bandeira do Brasil e do Estado do PR

 b) Bandeira do Brasil, do Estado do PR e de Curitiba

Auto-avaliação

 1. Qual o decreto que regulamenta no Brasil a ordem geral de precedência?

 2. Na composição de Bandeiras, quais são os critérios de precedência que 

podem ser utilizados? 

 3. Em eventos em que o presidente da república esteja presente, qual é o critério 

da precedência utilizado?

Anotações
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Fig.9.3 - 1. Brasil 2. Argentina 3. Paraguai 4. Paraná 5. Curitiba
Fonte: <http://www.casacivil.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=10>

Nota: são duas as formas de precedência entre as bandeiras estrangeiras:

Por ordem alfabética (a mais usada)

Por ordem de chegada dos chefes de missão.

9.5 Providências

Em eventos, as bandeiras já poderão estar hasteadas, ou se houver hasteamento, o 

mesmo deverá ser feito ao som do Hino Nacional, no início da cerimônia, e o coordenador 

indicará quem deverá hasteá-las. A maior autoridade presente hasteia a Bandeira Nacional. 

Normalmente o hasteamento de bandeiras e a execução do Hino Nacional antecedem o corte 

simbólico da fita em cerimônias de inaugurações.

Fig.9.4  Composição de mesa
Fonte: <http://cursodeeventos.blogspot.com/2011/07/mesas-e-lugares-plenario-linear-ou.html>

9.6 Composição da mesa diretiva

Segundo Bettega (2002:16) “é indispensável o conhecimento do número de pessoas 

esperadas, bem como a hierarquia das mesmas e as condições em que o evento se realiza, a 

fim de que seja estudado o tipo (formato) da mesa mais conveniente, em função das cabeceiras 

e convidados”.

Ressalta-se nesse contexto a importância da elaboração de lista de convidados, para o 

conhecimento das autoridades que se farão presentes na cerimônia. Bettega complementa que 

“a partir da cabeceira da mesa a primeira precedência será à direita da mesma, seguindo-se o 
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Introdução

Certamente você já ouviu falar sobre empreendedorismo, mas será que você sabe 

exatamente o que significa essa palavra, será que você possui as características necessárias 

para tornar-se um empreendedor? Esse material busca responder essas e outras perguntas a 

respeito desse tema que pode fazer a diferença na sua vida!

No dia 29 de dezembro de 2008 foi promulgada a Lei nº 11.892 que cria a Rede Federal de 

Ciência e Tecnologia. Uma das instituições que compõe essa rede é o Instituto Federal do 

Paraná, criado a partir da escola técnica da Universidade Federal do Paraná. Você deve estar 

se perguntando “O que isso tem a ver com o empreendedorismo?”, não é mesmo? Pois tem 

uma relação intrínseca: uma das finalidades desses instituições federais de ensino é estimular o 

empreendedorismo e o cooperativismo. 

E como o IFPR vai estimular o empreendedorismo e o cooperativismo? Entendemos que a 

promoção e o incentivo ao empreendedorismo deve ser tratado com dinamismo e versatilidade, 

ou seja, esse é um trabalho que não pode estagnar nunca.  Uma das nossas ações, por 

exemplo, é a inserção da disciplina de empreendedorismo no currículo dos cursos técnicos 

integrados e subsequentes, onde os alunos tem a oportunidade de aprender conceitos básicos 

sobre empreendedorismo e os primeiros passos necessários para dar início a um 

empreendimento na área pessoal, social ou no mercado privado. 

Neste material, que servirá como apoio para a disciplina de empreendedorismo e para 

cursos ministrados pelo IFPR por programas federais foi desenvolvida de forma didática e 

divertida. Aqui vamos acompanhar a vida da família Bonfim, uma família como qualquer outra 

que já conhecemos! Apesar de ser composta por pessoas com características muito diversas 

entre si, os membros dessa família possuem algo em comum: todos estão prestes a iniciar um 

empreendimento diferente em suas vidas. Vamos acompanhar suas dúvidas, dificuldades e 

anseios na estruturação de seus projetos e através deles buscaremos salientar questões 

bastante comuns relacionadas ao tema de empreendedorismo. 

As dúvidas desta família podem ser suas dúvidas também, temos certeza que você vai se 



Anotações

identificar com algum integrante! Embarque nessa conosco, vamos conhecer um pouco mais 

sobre a família Bonfim e sobre empreendedorismo, tema esse cada vez mais presente na vida 

dos brasileiros!
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HISTÓRIA DO EMPREENDEDORISMO

Antes de apresentá-los a família Bonfim, vamos conhecer um pouco da história do 

empreendedorismo?

Você deve conhecer uma pessoa extremamente determinada, que depois de enfrentar 

muitas dificuldades conseguiu alcançar um objetivo. Quando estudamos a história do Brasil e 

do mundo frequentemente nos deparamos com histórias de superação humana e tecnológica. 

Pessoas empreendedoras sempre existiram, mas não eram definidas com esse termo.

Os primeiros registros da utilização da palavra empreendedor datam dos séculos XVII e 

XVIII. O termo era utilizado para definir pessoas que tinham como característica a ousadia e a 

capacidade de realizar movimentos financeiros com o propósito de estimular o crescimento 

econômico por intermédio de atitudes criativas. 

Joseph Schumpeter, um dos economistas mais importantes do século XX, define o 

empreendedor como uma pessoas versátil, que possui as habilidades técnicas para  produzir e 

a capacidade de capitalizar ao reunir recursos financeiros, organizar operações internas e 

realizar vendas.

É notável que o desenvolvimento econômico e social de uma país se dá através de 

empreendedores. São os empreendedores os indivíduos capazes de identificar e criar oportuni-

dades e transformar ideias criativas em negócios lucrativos e soluções e projetos inovadores 

para questões sociais e comunitárias.

O movimento empreendedor começou a ganhar força no Brasil durante a abertura de 

mercado que transcorreu na década de 90. A importação de uma variedade cada vez maior de 

produtos provocou uma significativa mudança na economia e as empresas brasileiras precisa-

ram se reestruturar para manterem-se competitivas. Com uma série de reformas do Estado, a 

expansão das empresas brasileiras se acelerou, acarretando o surgimento de novos empreen-

dimentos e trazendo luz à questão da formação do empreendedor.íngua e linguagem e sua 

importância na leitura e produção de textos do nosso cotidiano.

Perfil dos integrantes da família Bonfim

Felisberto Bonfim: O pai da família, tem 40 anos de idade. Trabalha há 20 anos na mesma 

empresa, mas sempre teve vontade de investir em algo próprio.

Pedro Bonfim: O filho mais novo tem 15 anos e faz o curso de técnico em informática no IFPR. 

Altamente integrado às novas tecnologias, não consegue imaginar uma vida desconectada.

Clara Bonfim: A primogênita da família tem 18 anos e desde os 14 trabalha em uma ONG de 
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Unidade 1
seu bairro que trabalha com crianças em risco social. Determinada, não acredita em projetos 

impossíveis.

Serena Bonfim: Casada desde os 19 anos, dedicou seus últimos anos aos cuidados da casa e 

da família. Hoje com 38 anos e com os filhos já crescidos, ela quer resgatar antigos sonhos que 

ficaram adormecidos, como fazer uma faculdade.

Benvinda Bonfim: A vovó da família tem 60 anos de idade e é famosa por cozinhar muito bem e 

por sua hospitalidade.

Todos moram juntos em uma cidade na região metropolitana de Curitiba.

TRAÇANDO O PERFIL EMPREENDEDOR

Muitas pessoas acreditam que é 

preciso nascer com características 

específicas para ser um empreen-

dedor, mas isso não é verdade, 

essas características podem ser 

estimuladas e desenvolvidas.

O sr. Felisberto Bonfim é uma 

pessoa dedicada ao trabalho e a 

família e que embora esteja satis-

feito com a vida que leva nunca

 deixou para trás o sonho de abrir o próprio negócio. Há 20 anos atuando em uma única empre-

sa, há quem considere não haver mais tempo para dar um novo rumo à vida. Ele não pensa 

assim, ele acredita que é possível sim começar algo novo, ainda que tenha receio de não possu-

ir as características necessárias para empreender. Você concorda com ele, você acha que 

ainda há tempo para ele começar?

Responda as questões abaixo. Elas servirão como um instrumento de autoanálise e a 

partir das questões procure notar se você tem refletido sobre seus projetos de vida. Se sim, eles 

estão bem delineados? O que você considera que está faltando para alcançar seus objetivos? 

Preste atenção nas suas respostas e procure também identificar quais características pessoais 

você possui que podem ser utilizadas para seu projeto empreendedor e quais delas podem ser 

aprimoradas:

a) Como você se imagina daqui há 10 anos?

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

b) Em que condições você gostaria de estar daqui há 10 anos?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

c) Quais pontos fortes você acredita que tem?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

d) Quais pontos fortes seus amigos e familiares afirmam que você tem? Você concorda com 

eles?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

e) Para você, quais seus pontos precisam ser melhor trabalhados

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

f) Na sua opinião, você poderia fazer algo para melhorar ainda mais seus pontos fortes? Como?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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g) Você acha que está tomando as atitudes necessárias para atingir seus objetivos?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

h) O que você acha imprescindível para ter sucesso nos seus objetivos?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

A ousadia é uma característica extremamente importante para quem pretende iniciar 

um projeto empreendedor - é necessário estar disposto a correr riscos e buscar novas alternati-

vas, mesmo se outras pessoas disserem que não vai dar certo (o que provavelmente sempre 

ocorrerá em algum momento da trajetória). Isso nos leva a uma outra característica muito 

importante para um empreendedor, ele precisa ser positivo e confiante, ou seja, precisa acredi-

tar em si e não se deixar abalar pelos comentários negativos. Um empreendedor precisa ser 

criativo e inovador, precisa estar antenado ao que está acontecendo no mundo e estar atento às 

necessidades do mercado e da comunidade, precisa ser organizado e manter o foco dos seus 

objetivos.

Você já ouviu falar do pipoqueiro Valdir? Valdir Novaki tem 41 e nasceu em São Mateus 

do Sul-PR, é casado e tem 1 filho. Durante a adolescência trabalhou como boia fria. Mora em 

Curitiba desde 98 e durante muito tempo trabalhou com atendimento ao público em lanchonete 

e bancas de jornal. Parece uma história corriqueira, mas o que Valdir tem de tão especial? Valdir 

conquistou a oportunidade de vender pipoca em carrinho no centro da cidade de Curitiba, mas 

decidiu que não seria um pipoqueiro qualquer, queria ser o melhor. Em seu carrinho ele mantem 

uma série de atitudes que o diferenciam dos demais. Além de ser é extremamente cuidadoso 

com a higiene do carrinho, Valdir preocupa-se com a higiene do cliente também, oferecendo 

álcool gel 70% para que o cliente higienize suas mão antes de comer a pipoca e junto com a 

pipoca entrega um kit higiene contendo um palito de dentes, uma bala e um guardanapo. Ele 

também possui um cartão fidelidade, onde o cliente depois de comprar cinco pipocas no carri-

nho ganha outro de graça. Pequenas atitudes destacaram esse pipoqueiro e hoje, além de 

possuir uma clientela fiel, faz uma série de palestras por todo o país, sendo reconhecido como 

um empreendedor de sucesso. A simpatia com que atende a seus clientes faz toda a diferença, 

as pessoas gostam de receber um tratamento especial.
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Conheça mais sobre o pipoqueiro Valdir em:

 <http://www.youtube.com/watch?v=vsAJHv11GLc>.

Há quem julgue que o papel que ocupam profissionalmente é muito insignificante, mas 

não é verdade, basta criatividade e vontade de fazer o melhor. Toda atividade tem sua importân-

cia! Falando em criatividade, vamos estimulá-la um pouco?

 1)Já pensou em procurar novas utilidades para os objetos do dia a dia? Como assim? Pense 

em algum material que você utiliza em seu trabalho ou em casa e em como você poderia 

utilizá-lo para outra finalidade diferente da sua original. Lembre-se que nem sempre dispo-

mos de todos os instrumentos necessários para realizar uma determinada atividade. Nesses 

momentos precisamos fazer da criatividade nossa maior aliada para realizar as adaptações 

necessárias para alcançar o êxito em nossas ações!

 2)Agora vamos fazer ao contrário, pense em uma atividade do seu dia que você não gosta ou 

tem dificuldade de fazer. Pensou? Então imagine uma alternativa para torná-la fácil e rápida, 

pode ser mesmo uma nova invenção!

E aí? Viu como a imaginação pode ser estimulada? Habitue-se a fazer as mesmas 

coisas de formas diferentes: fazer novos caminhos para chegar ao mesmo lugar, conversar com 

pessoas diferentes e dar um novo tom a sua rotina são formas de estimular o cérebro a encon-

trar soluções criativas. Como vimos, a inovação e a criatividade é extremamente importante 

para um empreendedor, por isso nunca deixe de estimular seu cérebro! Leia bastante, faça 

pesquisas na área que você pretende investir e procure enxergar o mundo ao redor com um 

olhar diferenciado!

Refletindo muito sobre a possibilidade de abrir seu próprio negócio, o pai da família 

procurou em primeiro lugar realizar uma autoanálise. Consciente de seus pontos fortes e fracos, 

ele agora se sente mais seguro para dar o próximo passo: planeja. Antes de tomar alguma 

decisão importante em sua vida, siga o exemplo do sr. Felisberto!
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PLANEJANDO E IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES

Planejar é palavra de ordem em 

todos os aspectos de nossa vida, 

você concorda? Quando quere-

mos fazer uma viagem, comprar 

uma casa ou um carro, se não 

realizarmos um planejamento 

adequado certamente corremos o 

risco de perder tempo e dinheiro 

ou, ainda pior, sequer poderemos 

alcançar nosso objetivo.

Para começar um empreendimento não é diferente, é necessário definir claramente 

nossos objetivos e traçar os passos necessários para alcançá-los. Para operacionalizar a etapa 

de planejamento, o Plano de Negócios é uma ferramenta obrigatória.

O plano de negócios caracteriza-se como uma ferramenta empresarial que objetiva 

averiguar a viabilidade de implantação de uma nova empresa. Depois de pronto, o empreende-

dor será capaz de dimensionar a viabilidade ou não do investimento. O plano de negócios é 

instrumento fundamental para quem tem intenção de começar um novo empreendimento, é ele 

que vai conter todas as informações importantes relativas a todos os aspectos do empreendi-

mento.

Vamos acompanhar mais detalhadamente os fatores que compõem um Plano de 

Negócios.

Elaboração de um Plano de Negócio

1. Sumário executivo

É um resumo contendo os pontos mais importantes do Plano de Negócio, não deve ser 

extenso e muito embora apareça como primeiro item do Plano ele deve ser escrito por último. 

Nele você deve colocar informações como:

Definição do negócio

O que é o negócio, seus principais produtos e serviços, público-alvo, previsão de 

faturamento, localização da empresa e outros aspectos que achar importante para garantir a 
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viabilidade do negócio.

Dados do empreendedor e do empreendimento

Aqui você deve colocar seus dados pessoais e de sua empresa tal como nome, endere-

ço, contatos. Também deverá constar sua experiência profissional e suas características 

pessoais, permitindo que quem leia seu Plano de Negócios, como um gerente de banco para o 

qual você pediu empréstimo, por exemplo, possa avaliar se você terá condições de encaminhar 

seu negócio de maneira eficiente.

Missão da empresa

A missão deve ser definida em uma ou no máximo duas frases e deve definir o papel 

desempenhado pela sua empresa.

Setor em que a empresa atuará

Você deverá definir em qual setor de produção sua empresa atuará: indústria, comér-

cio, prestação de serviços, agroindústria etc..

Forma Jurídica

Você deve explicitar a forma como sua empresa irá se constituir formalmente. Uma 

microempresa, por exemplo, é uma forma jurídica diversa de uma empresa de pequeno porte.

Enquadramento tributário

É necessário realizar um estudo para descobrir qual a melhor opção para o recolhimen-

to dos impostos nos âmbitos Municipal, Estadual e Federal.

Capital Social

O capital social é constituído pelos recursos (financeiros, materiais e imateriais) dispo-

nibilizados pelos sócios para constituição da empresa. É importante também descrever qual a 

fonte de recursos 
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DICA: Tenha muito cuidado na hora de escolher seus sócios, é essencial que eles tenham os 

mesmos objetivos e a mesma disponibilidade que você para se dedicar ao negócio, se vocês 

não estiverem bastante afinados há um risco muito grande de enfrentarem sérios problemas 

na consecução do empreendimento.

Diferencial: saliente o diferencial do seu produto ou serviço, ou seja, por qual razão os 

consumidores irão escolher você ao invés de outro produto ou serviço.

ANÁLISE DE MERCADO

Clientes

Esse aspecto do seu Plano de Negócio é extremamente importantes, afinal é nele que 

será definindo quais são os seus clientes e como eles serão atraídos. Comece identificando-os:

 Quem são?

 Idade?

 Homens, mulheres, famílias, crianças?

 Nível de instrução?

Ou ainda, se forem pessoas jurídicas:

 Em que ramo atuam?

 Porte?

 Há quanto tempo atuam no mercado?

É importante que você identifique os hábitos, preferências e necessidades de seus 

clientes a fim de estar pronto para atendê-los plenamente e para que eles possam tê-lo como 

primeira opção na hora de procurar o produto/serviço que você oferece. Faça um levantamento 

sobre quais aspectos seus possíveis clientes valorizam na hora de escolher um produ-

to/serviço, isso vai ser importante para você fazer as escolhas corretas no âmbito do seu empre-

endimento. Saber onde eles estão também é importante, estar próximo a seus clientes vai 

facilitar muitos aspectos.
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Concorrentes

Conhecer seus concorrentes, isto é, as empresas que atuam no mesmo ramo que a 

sua, é muito importante porque vai te oferecer uma perspectiva mais ampla e realista de como 

encaminhar seu negócio. Analisar o atendimento, a qualidade dos materiais utilizados, as 

facilidades de pagamento e garantias oferecidas, irão ajudá-lo a responder algumas perguntas 

importantes: Você tem condições de competir com tudo o que é oferecido pelos seus concorren-

tes? Qual vai ser o seu diferencial? As pessoas deixariam de ir comprar em outros lugares para 

comprar no seu estabelecimento? Por quê? Em caso negativo, por que não?

Mas não esqueça de um aspecto muito importante: seus concorrentes devem ser visto 

como fator favorável, afinal eles servirão como parâmetro para sua atividade e podem até 

mesmo tornar-se parceiros na busca da melhoria da qualidade dos serviços e produtos oferta-

dos.

Fornecedores

Liste todos os insumos que você utilizará em seu negócio e busque fornecedores. Para 

cada tipo de produto, pesquise pelo menos três empresas diferentes. Faça pesquisas na inter-

net, telefonemas e, se possível, visite pessoalmente seus fornecedores. Certifique-se de que 

cada fornecedor será capaz de fornecer o material na quantidade e no prazo que você precisa, 

analise as formas de pagamento e veja se elas serão interessantes para você. Mesmo após a 

escolha um fornecedor é importante ter uma segunda opção, um fornecedor com o qual você 

manterá contato e comprará ocasionalmente, pois no caso de acontecer algum problema com 

seu principal fornecedor, você poderá contar com uma segunda alternativa. Lembre-se, seus 

fornecedores também são seus parceiros, manter uma relação de confiança e respeito com 

eles é muito importante. Evite intermediários sempre que possível, o ideal é comprar direto do 

produtor ou da indústria, isso facilita, acelera e barateia o processo.

PLANO DE MARKETING

Descrição

Aqui você deve descrever seus produto/serviço. Especifique tamanhos, cores, sabo-

res, embalagens, marcas entre outros pontos relevantes. Faça uma apresentação de seu 

produto/serviço de maneira que possa se tornar atraente ao seu cliente. Verifique se há exigên-

cias oficiais a serem atendidas para fornecimento do seu produto/serviço e certifique-se que 
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segue todas as orientações corretamente.

Preço

Para determinar o preço do seu produto/serviço você precisa considerar o custo TOTAL 

para produzi-lo  e ainda o seu lucro. É preciso saber quanto o cliente está disposto a pagar pelo 

seu produto/serviço verificando quanto ele está pagando em outros lugares e se ele estaria 

disposto a pagar a mais pelo seu diferencial.

Divulgação

É essencial que você seja conhecido, que seus clientes em potencial saibam onde você 

está e o que está fazendo, por isso invista em mídias de divulgação. Considere catálogos, 

panfletos, feiras, revistas especializadas, internet (muito importante) e propagandas em rádio e 

TV, analise e veja qual veículo melhor se encaixa na sua necessidade e nos seus recursos 

financeiros.

Estrutura de comercialização

Como seus produtos chegarão até seus clientes? Qual a forma de envio? Não se 

esqueça de indicar os canais de distribuição e alcance dos seus produtos/serviços. Você pode 

considerar representantes, vendedores internos ou externos, por exemplo. Independente de 

sua escolha esteja bastante consciente dos aspectos trabalhistas envolvidos. Utilizar instru-

mentos como o telemarketing e vendas pela internet também devem ser considerados e podem 

se mostrar bastante eficientes.

Localização

A localização do seu negócio está diretamente ligada ao ramo de atividades escolhido 

para atuar. O local deve ser de fácil acesso aos seus clientes caso a visita deles no local seja 

necessária. É importante saber se o local permite o seu ramo de atividade. Considere todos os 

aspectos das instalações, se é de fácil acesso e se trará algum tipo de impeditivo para o desen-

volvimento da sua atividade. 

Caso já possua um local disponível, verifique se a atividade escolhida é adequada para 

ele, não corra o risco de iniciar um negócio em um local inapropriado apenas porque ele está 

disponível. Se for alugar o espaço, certifique-se de é possível desenvolver sua atividade nesse 
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local e fique atento a todas as cláusulas do contrato de aluguel.

PLANO OPERACIONAL

Layout

A distribuição dos setores da sua empresa de formas organizada e inteligente vai 

permitir que você tenha maior rentabilidade e menor desperdício. A disposição dos elementos 

vai depender do tamanho de seu empreendimento e do ramo de atividade exercido. Caso seja 

necessário você pode contratar um especialista para ajudá-lo nessa tarefa, mas se não for 

possível, por conta própria procure esquematizar a melhor maneira de dispor os elementos 

dentro de sua empresa. Pesquise se o seu ramo e atividade exige regulamentações oficiais 

sobre layout, preocupe-se com segurança e com a acessibilidade a portadores de deficiência.

Capacidade Produtiva

É importante estimar qual é sua capacidade de produção para  não correr o risco de 

assumir compromissos que não possa cumprir - lembre-se que é necessário estabelecer uma 

relação de confiança entre você e seu cliente. Quando decidir aumentar a capacidade de produ-

ção tenha certeza que isso não afetará a qualidade do seu produto/serviço.

Processos Operacionais

Registre detalhadamente todas as etapas de produção desde a chegada do pedido do 

cliente até a entrega do produto/serviço. É importante saber o que é necessário em cada uma 

delas, quem será o responsável e qual a etapa seguinte.

Necessidade de Pessoal

Faça uma projeção do pessoal necessário para execução do seu trabalho, quais serão 

as formas de contratação e os aspectos trabalhistas envolvidos. É importante estar atento à 

qualificação dos profissionais, por isso verifique se será necessário investir em cursos de 

capacitação.
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PLANO FINANCEIRO

Investimento total

Aqui você determinará o valor total de recurso a ser investido. O investimento total será 

formado pelos investimentos fixos, Capital de giro e Investimentos pré-operacionais.

Agora que você tem uma noção básica de como compor um plano de negócios acesse 

a página <http://www.planodenegocios.com.br/www/index.php/plano-de-negocios/outros-

exemplos> e encontre mais informações sobre como elaborar o planejamento financeiro de seu 

Plano de Negócio, além de outras informações importantes. Lá você encontrará exemplos de 

todas as etapas de um Plano de Negócio.

Faça pesquisas em outros endereços eletrônicos e se preciso, busque o apoio de 

consultorias especializadas. O sucesso do seu projeto irá depender do seu empenho em buscar 

novos conhecimentos e das parcerias conquistadas para desenvolvê-lo.

Pesquise também por fontes de financiamento em instituições financeiras, buscando 

sempre a alternativa que melhor se adequará as suas necessidades. Não tenha pressa, estude 

bastante antes de concluir seu plano de negócio. É importante conhecer todos os aspectos do 

ramo de atividade que você escolher, valorize sua experiência e suas características pessoais 

positivas. Lembre-se que o retorno pode demorar algum tempo, certifique-se que você terá 

condições de manter o negócio até que ele dê o retorno planejado. Separe despesas pessoais 

de despesas da empresa. Busque sempre estar atualizado, participe de grupos e feiras correla-

tas à sua área de atuação.

Planejar para clarear!

Após buscar auxílio especializada e estudar sobre o assunto, o pai concluiu seu plano 

de negócios. A partir dele pôde visualizar com clareza que tem em mãos um projeto viável e até 

conseguiu uma fonte de financiamento adequada a sua realidade. Com o valor do financiamen-

to investirá na estrutura de seu empreendimento que será lançado em breve.

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Que bolo maravilhoso! Você é uma ótima 
anfitriã. Eu quero a receita desse quindim! A 
senhora já pensou em vender seus quitutes?

Eu? Não, imagine, eu não 
tenho capacidade para isso!
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Será mesmo que a dona Benvinda não tem capacidade para empreender?

Vamos analisar a situação: a vovó é muito conhecida no seu bairro e é admirada pela sua 

simpatia. Seus quitutes são conhecidos por todos e não é a primeira vez que alguém sugere que 

ela comece a vendê-los. À primeira vista, o cenário parece ser favorável para que ela inicie seu 

empreendimento: ela tem uma provável clientela interessada e que confia e anseia por seus 

serviços.

Ao conversar com a família, é incentivada por todos. Com a ajuda dos seus netos, a 

vovó vai atrás de informações e descobre que se enquadra nos requisitos para ser registrada 

como microempreendedora individual.

Você conhece os requisitos para se tornar um microempreendedor individual?

A Lei Complementar 128/2008 criou a figura do Microempreendedor Individual – MEI, 

com vigência a partir de 01.07.2009. É uma possibilidade de profissionais que atuam por conta 

própria terem seu trabalho legalizado e passem a atuar como pequenos empresários.

Para se enquadrar como microempreendedor individual, o valor de faturamento anual 

do empreendimento deve ser de até 60 mil reais. Não é permitida a inscrição como MEI de 

pessoa que possua participação como sócio ou titular de alguma empresa.

O MEI possui algumas condições específicas que favorecem a sua legalização. A 

formalização pode ser feita de forma gratuita no próprio Portal do Empreendedor. O cadastro 

como MEI possibilita a obtenção imediata do CNPJ e do número de inscrição na Junta 

Comercial, sem a necessidade de encaminhar quaisquer documentos previamente. Algumas 

empresas de contabilidade optantes pelo Simples Nacional estão habilitadas a realizar também 

a formalização.

 

Custos

Há alguns custos após a formalização. O pagamento dos custos especificados abaixo é 

feito através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional, que pode ser gerado online : 

 5% de salário mínimo vigente para a Previdência.

 Se a atividade for comércio ou indústria, R$ 1,00 fixo por mês para o Estado.

 Se a atividade for prestação de serviços, R$ 5,00 fixos por mês para o Município.
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Exemplo de atividades reconhecidas para o registro como MEI:

A dona Benvinda se registrou como doceira. São diversas as atividades profissionais 

aceitas para o registro como microempreendedor individual. Algumas delas são: Artesão, 

azulejista, cabeleireiro, jardineiro, motoboy. Para conhecer todas as atividades, acesse o site 

<http://www.portaldoempreendedor.gov.br >.

Todos podem empreender!

Hoje a vovó está registrada como microempreendedora individual e aos poucos sua 

clientela está crescendo. Recentemente ela fez um curso para novos empreendedores e já está 

com planos de expandir seus serviços nos próximos meses, talvez ela precise até mesmo 

contratar um ajudante para poder dar conta das encomendas que não param de aumentar.

O microempreendedor individual tem direito a ter um funcionário que receba exclusivamente 

um salário mínimo ou o piso salarial da categoria profissional a qual pertença.

Atividade Formativa

 Acesse o conteúdo sobre microempreendedor individual no Portal do Empreendedor e 

discuta com seus colegas sobre o tema.

 Pense em alguém que exerça uma atividade profissional informalmente. Quais vantagens 

você apontaria para convencer essa pessoa a realizar seu cadastro como 

Microempreendedor Individual?

 Pesquise sobre linhas de crédito e incentivo específicas para microempreendedores 

individuais no Brasil.

Muitas pessoas acreditam que características empreendedoras já vem de berço: ou se 

nasce com elas ou não há nada a ser feito. Pois saiba que é possível através de uma educação 

voltada para o empreendedorismo desenvolver características necessárias para o início de um 

empreendimento. Esse empreendimento não precisa ser necessariamente um negócio com 

Em
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fins lucrativos, pode ser um um objetivo pessoal, um sonho em qualquer área da sua vida. 

A pedagogia empreendedora de Fernando Dolabela afirma que a educação tradicional 

a qual somos submetidos nos reprime e faz com que percamos características importantes no 

decorrer de nossa trajetória, levando muitas pessoas a crer que não são capazes de empreen-

der. Sua proposta de educação busca romper com esse pensamento e inserir no sistema 

educacional aspectos que priorizem a criatividade e a autoconfiança para que quando estas 

crianças atingirem a idade adulta possam enxergar a possibilidade de abrir um negócio como 

uma alternativa viável.

Não podemos esquecer que é empreendedor, em qualquer área, alguém que tenha 

sonhos e busque de alguma forma transformar seu sonho em realidade. O sonho pode ser abrir 

um negócio, fazer um curso, aprender uma língua ou mudar a realidade social em que vive. É 

inegável que para realizar qualquer um desse itens é essencial estar comprometido com o 

trabalho, ser ousado e estar disposto a enfrentar desafios.

O empreendedorismo pode ser aprendido e está relacionado mais a fatores culturais do 

que pessoais e consiste em ser capaz de cultivar e manter uma postura  e atitudes empreende-

doras. 

O Pedro está tendo seu primeiro contato com o empreendedorismo na sala de aula e 

eles e seus amigos já estão cheio de ideias. Eles planejam usar os conhecimentos adquiridos 

na disciplina e escrever um projeto para dar início a uma empresa júnior na área de informática.

Inspire-se

Certamente você já deve ter ouvido falar da Cacau Show, mas você conhece a história 

dessa marca? Você sabia que ela nasceu do sonho de um rapaz que vendia chocolates de porta 

em porta em um fusca? Não? Então leia mais em:

<http://www.endeavor.org.br/endeavor_tv/start-up/day1/aprendendo-a-ser-

empreendedor/empreendedorismo-em-todos-os-sentidos> e inspire-se!

EMPREENDEDORISMO SOCIAL OU COMUNITÁRIO

Educação empreendedora

O empreendedor  é 

aquele que tem como objetivo 

maior o lucro financeiro a partir 

Que belo trabalho! Moro em outra cidade e gostaria de levar um projeto parecido para lá!
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de um empreendimento, correto? Não necessariamente! O objetivo maior do empreendedor 

social ou comunitário pode ser desde o  desenvolvimento social de uma comunidade inteira à 

luta pela preservação de uma reserva ambiental.

Vejamos o exemplo da Clara. Desde a sua adolescência ela atua em uma organização 

não-governamental que lida com crianças carentes, dando ênfase na emancipação social 

dessas crianças através da arte, de esportes e da educação. O projeto, que começou com uma 

pequena dimensão, hoje atende não apenas seu bairro, como três outros próximos.  É impor-

tante lembrar que o sucesso do projeto dependeu de sujeitos empreendedores, que se compro-

meteram com a causa e, com criatividade e competência foram capazes de expandir o projeto. 

Agora com o apoio da Clara e com o espírito empreendedor de mais um grupo, uma nova cidade 

será atendida pelo projeto e novas crianças serão beneficiadas! 

Vamos conhecer mais sobre empreendimentos sociais e comunitários?

Empreendedorismo Social

O empreendedorismo social ultrapassa a noção de mera filantropia - há espaço aqui 

para metas, inovação e planejamento. Muitas organizações não governamentais tem uma 

estrutura semelhante a qualquer empresa com fins lucrativos. 

A Pastoral da Criança é um exemplo de um empreendimento social de sucesso. Sua 

fundadora, a Drª Zilda Arns, aliou sua experiência profissional como médica pediatra e sanitaris-

ta e sua própria sensibilidade para identificar um método simples e eficaz para combater a 

mortalidade infantil. Qual foi o ponto inovador do trabalho assumido pela Pastoral da Criança? 

Foi confiar às comunidades afetadas pelo problema de mortalidade infantil o papel de multipli-

cadores do saber e de disseminadores da solidariedade. 

Empreendedorismo Comunitário

O empreendedorismo comunitário consiste no movimento de organização de grupos e 

pessoas com o propósito de alcançar um objetivo comum, fortalecendo uma atividade que, se 

realizada individualmente, não seria capaz de alcançar a projeção adequada no mercado. No 

Brasil, a economia solidária ascendeu no final do século XX, em reação à exclusão social 

sofrida pelos pequenos produtores e prestadores de serviço que não tinham condições de 

concorrer com grandes organizações. 

Imagine um pequeno produtor de leite em uma região onde atua um grande produtor de 

leite. Sozinho, ele não tem condições de concorrer com o grande produtor no mercado ou 
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receber financiamentos para expandir sua produção, por exemplo. Ao se aliar com outros 

pequenos produtores, o negócio adquire uma nova dimensão, onde são favorecidos não ape-

nas os produtores, que agora tem condições de levar seu produto ao mercado com segurança e 

em nível de igualdade com o outro produtor, mas também todo o arranjo produtivo daquela 

região.

Em 2003 foi criada pelo Governo Federal a Secretaria Nacional de Economia Solidária, 

que tem a finalidade de fortalecer e divulgar as ações de economia solidária no país, favorecen-

do a geração de trabalho, renda e inclusão social.

Atividade Formativa

 Dê um exemplo de uma organização não-governamental. Que trabalho essa organização 

realiza? Você acredita que os gestores dessa ONG são empreendedores? Por quê?

 Identifique em seu bairro ou cidade uma carência que não foi suprida pelo setor público ou 

um trabalho exercido informalmente por algumas pessoas que possa ser fortalecido através 

da formação de uma estrutura de cooperativismo. Proponha uma ação que você acredita que 

possa transformar a realidade desse grupo.

 Você já ouviu falar em sustentabilidade? Dê um exemplo de uma ação sustentável que você 

já adota ou que possa ser adotada no seu dia a dia e como essa ação pode afetar positiva-

mente o meio em que você vive.

INTRAEMPREENDEDORISMO

A srª Serena Bonfim há muito tempo mantém o sonho de fazer uma faculdade. Depois 

de tantos anos dedicados à família, ela está certa que está na hora de investir mais em si mes-

ma. Além disso, com seu marido prestes a abrir uma empresa, ela está disposta a usar os 

conhecimentos adquiridos na graduação para trabalhar diretamente no novo empreendimento 

e contribuir com seu desenvolvimento.

Você pode estar pensando: “ E se eu não quiser abrir um negócio, e se eu não quiser ser 
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um empresário?”. Abrir uma empresa é apenas uma alternativa, caso você não tenha intenção 

de ter seu próprio negócio você ainda pode ser um empreendedor.

O intraempreendedorismo é quando o empreendedorismo acontece no interior de uma 

organização, é quando alguém mesmo não sendo dono ou sócio do negócio mantém uma 

postura empreendedora dando sugestões e tendo atitudes que ajudam a empresa a encontrar 

soluções inteligentes. Intra empreendedores são profissionais que possuem uma capacidade 

diferenciada de analisar cenários, criar ideias, inovar e buscar novas oportunidades para as 

empresas e assim ajudam a movimentar a criação de ideias dentro das organizações, mesmo 

que de maneira indireta. São profissionais dispostos a se desenvolver em prol da qualidade do 

seu trabalho.

A cada dia as empresa preocupam-se mais em contratar colaboradores dispostos a 

oferecer um diferencial, pessoas dedicadas que realmente estejam comprometidas com o bom 

andamento da empresa. Esse comportamento não traz vantagens somente para a empresa, 

mas os funcionários também se beneficiam, na participação dos lucros, por exemplo, vanta-

gens adicionais que as empresas oferecem a fim de manter o funcionário e, principalmente, na 

perspectiva de construção de uma carreira sólida e produtiva.

A capacitação contínua, o desenvolvimento da criatividade e da ousadia são caracterís-

ticas presentes na vida de um intraempreendedor.

 Vamos analisar se você tem características de um intraempreendedor?

 Você gosta do seu trabalho e do ambiente em que trabalha?

 Você está sempre atento às novas ideias?

 Você gosta de correr riscos e ousar novas ideias?

 Você procura soluções em locais incomuns?

 Você é persistente e dedicado?

 Você mantém ações proativas?

 Você busca fazer novas capacitações regularmente?

Caso você não tenha ficado suficientemente satisfeito com as respostas a estas per-

guntas, utilize o espaço abaixo para listar atitudes que podem ajudá-lo a ser um funcionário 

intraempreendedor.

O que fazer? Como fazer? Quando fazer?
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Conclusão

Muitos acreditam que para ser empreendedor é necessário possuir um tipo de vocação 

que se manifesta somente para alguns predestinados, mas ao acompanhar a trajetória da 

família Bonfim, podemos notar que o sonho de empreender está ao alcance de todos nós. Como 

qualquer sonho, esse também exige planejamento e dedicação para que seja concretizado com 

sucesso.

Agora que você aprendeu os princípios básicos do empreendedorismo, que tal fazer 

como os membros da família Bonfim e investir nos seus sonhos?
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Caro (a) estudante,

O Plano de Ação Individual  – PAI será elaborado  por você durante sua qualificação profissional nos cursos FIC (Formação Inicial e 

Continuada) do PRONATEC – IFPR. O destino  desta viagem é apresentado por meio de um roteiro que o ajudará a lembrar e a organizar 

informações sobre suas experiências de trabalho e de seus familiares e a planejar a continuidade de seus estudos, incluindo sua formação 

escolar e seus planos profissionais.

O PAI é um instrumento que integra os conteúdos dos cursos FIC, devendo ser alimentado com  suas ideias, pesquisas, 

experiências de trabalho e escolhas pessoais, com o objetivo de orientar e organizar sua trajetória acadêmica.

No decorrer do curso você desenvolverá atividades coletivas e individuais com  a orientação do professor em sala de aula, e fará o 

registro destas informações, resultados de pesquisas e reflexões do seu cotidiano de forma sistematizada nas fichas que compõem o Plano. 

Toda a equipe pedagógica e administrativa contribuirá com você, orientando-o e ajudando-o a sistematizar estes dados. O preenchimento 

deste instrumento por você, será um referencial na sua formação e na construção do seu conhecimento, no processo de ensino-

aprendizagem.

Bom estudo!
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Ficha 1: Iniciando minha viagem pelo Curso de Formação Inicial e Continuada – FIC (IFPR/PRONATEC).

No quadro abaixo liste o curso de Formação Inicial e Continuada – FIC, em que você está matriculado no IFPR e as possíveis áreas de 

atuação. Solicite ajuda ao seu (ua) professor (a) para o preenchimento:

O que você espera deste curso FIC? Utilize o espaço abaixo para descrever suas expectativas através de um texto breve. 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Curso Programa que oferta Eixo tecnológico Demandante Áreas de atuação



Ficha 2: Quem sou? 

1 – Meu perfil

Nome:

_____________________________________________________________________________________________________________

Quem eu sou? (você poderá escrever ou desenhar se preferir. Por exemplo: o que você gosta de fazer, o que gosta de comer, como você se 

diverte?)

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

2 – Documentação (Preencha as informações abaixo e, com a ajuda do (a) Professor (a), descubra a importância  destes documentos para 

sua vida, enquanto cidadão)

Identidade/Registro Geral ________________________________________________________________________________________

CPF _________________________________________________________________________________________________________

Carteira de trabalho _____________________________________________________________________________________________

PIS/PASEPI/NIT________________________________________________________________________________________________

Titulo de Eleitor ________________________________________________________________________________________________

Outros _______________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
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3 – Endereço

Rua/número: __________________________________________________________________________________________________

Bairro/complemento: ____________________________________________________________________________________________

Cidade / UF:___________________________________________________________________________________________________

Ficha 3: O que eu já sei?

1 – Escolaridade

Ensino Fundamental séries iniciais :________________________________________________________(   ) incompleto   (   )  completo

Ensino Fundamental séries finais _________________________________________________________(   ) incompleto   (   )  completo 

Ensino Médio: _________________________________________________________________________(   ) incompleto   (   )  completo 

Graduação: ___________________________________________________________________________(   ) incompleto   (   )  completo 

Especialização ________________________________________________________________________(   ) incompleto   (   )  completo  

Cursos que já fiz (cite no máximo cinco) ____________________________________________________(   ) incompleto   (   )  completo

2 – Cursos que já fiz (cite no máximo cinco)

Curso Instituição Data do Termino do curso Carga horária



Ficha 4: Minha trajetória profissional.

Nome da 
ocupação

Período em que 
trabalhou

Vínculo de 
trabalho

Carga horária 
diária

Remuneração Como você avalia essas experiências de 
trabalho

Exemplo: 
Massagista 

01/01/2012 a 
31/12/2012

Sem carteira 8 horas 864,50 Aprendi muitas coisas nas rotinas 
administrativas da empresa

1.

2.

3.
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Ficha 5: O que ficou desta etapa do curso?

QUAIS CONHECIMENTOS IMPORTANTES
 QUE VOCÊ ACHA RELEVANTE DESTACAR AQUI NESTA ETAPA DO CURSO

O QUE VOCÊ REALMENTE APRENDEU ATÉ AGORA?



Ficha 6: Resgate histórico da vida profissional da minha família.

Neste fichamento é importante você fazer um resgate histórico da sua família identificando em que trabalharam ou trabalham, as pesso-

as da sua família, comparando a situação inicial e a atual de cada indivíduo, outro ponto, que pode vir a ser analisado são as pessoas 

com a mesma faixa de idade.

Parentesco Onde nasceu Ocupação Onde reside Ocupação atual Função exercida

Exemplo: Pai Campo largo - PR Servente de obras Campo Largo Pedreiro Mestre de obra
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Ficha 7: Comparando as gerações.

Você preferir poderá identificar outras pessoas com a mesma faixa etária, conforme o preenchimento da ficha 6.

Ocupação Tipo de vinculo de trabalho com o empregador: carteira assinada, contrato 
determinado, pagamento por tarefa, outros...

Mãe 1. Ocupação inicial: 

2.. Ocupação atual:

Pai 1. Ocupação inicial: 

2.. Ocupação atual:

Minhas experiências 1. Ocupação inicial: 

2.. Ocupação atual:



Ficha 8: Refletindo sobre minhas escolhas profissionais.

Independente do Eixo Tecnológico e do curso FIC que está cursando, liste 3 ocupações profissionais que você gostaria de exercer e 

outras 3 ocupações que não gostaria de exercer.

Ocupação profissional que você já exerceu Por quê?

1.

2.

3.

Ocupação profissional que você gostaria de exercer Por quê?

1.

2.

3.

Ocupação profissional que você não gostaria de exercer Por quê?

1.

2.

3.
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Ficha 9: Pesquisando sobre outras ocupações do Eixo Tecnológico do curso que estou matriculado no IFPR / PRONATEC.

Eixo Tecnológico:_______________________________________________________________________________________________

Curso: ______________________________________________________________________________________Ano letivo:_________

Solicite ao professor que ele consulte o Guia de cursos PRONATEC no site: <http://www.ifpr.edu.br/pronatec/consultas>. Você encontra-

rá as características gerais dos cursos, os setores onde será possível exercer seu conhecimentos, bem como,  recursos, materiais 

necessários, requisitos e outros....E com a ajuda do professor e orientação, você poderá realizar entrevistas com profissionais da área, e 

até visitas técnicas conforme  planejamento do professor do curso.

Cursos: Perfil do profissional
(características pessoais, oque faz, onde trabalha, materiais que utiliza)

1

2

3

4

5
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Ficha 10: Pesquisando as oportunidades de trabalho no cenário profissional.

Com a orientação do professor e ajuda dos colegas visite empresas, estabelecimentos comerciais, agências de emprego públicas e 

privadas, bem como, outros locais onde você possa procurar trabalho e deixar seu currículo.

Curso / 
Ocupação

Onde procurar: 
empresas, agencias 

de emprego, sindicato 
e outros

Endereço
 (Comercial/Eletrônico/Telefone)

Possibilidades De 
Empregabilidade
(Quantas vagas 

disponíveis)

Remuneração Tipo de contrato 
(Registro em carteira 

, contrato 
temporário)

Exemplo: 
Massagista 

1) Empresa:
Clinica de 

Massoterapia J&J

Av. Vereador Toaldo Túlio, nº 47, sala 05
Centro - Campo Largo - PR 

<http://massoterapiacuritiba.com.br/contato.html>.

1 540,00 Carteira assinada

2) Posto do Sine  Rua Tijucas do Sul, 1 - Bairro: Corcovado
Campo Largo - PR - CEP: 81900080  Regional: centro 

0 - -

3) Agencias de RH
Empregos  RH

 Rua Saldanha Marinho, 4833 Centro – Campo Largo/PR 
80410-151

2 860,00 Sem registro em 
carteria

4) Classificados 
Jornais

<http://www.gazetadopovo.com.br>. 0 - -
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Ficha 11: O que ficou desta etapa do curso?

QUAIS CONHECIMENTOS IMPORTANTES QUE VOCÊ ACHA RELEVANTE DESTACAR AQUI NESTA ETAPA DO CURSO O QUE 
VOCÊ REALMENTE APRENDEU ATÉ AGORA?



Ficha 12: Vamos aprender mais sobre associação de classe.

Sindicato: o que é, o que faz?

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Com a orientação do professor em sala de aula, pesquise qual (is) o (s) sindicato (s) que representa (m) a (s) ocupação (ões) que você está 

cursando pelo IFPR / PRONATEC.

Ocupação / Curso Nome do Sindicato Endereço

1.

2.

3.

4.
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Ficha 13: O que ficou desta etapa do curso?

QUAIS CONHECIMENTOS IMPORTANTES QUE VOCÊ ACHA RELEVANTE DESTACAR AQUI NESTA ETAPA DO CURSO O 
QUE VOCÊ REALMENTE APRENDEU ATÉ AGORA?



Ficha 14: O que eu quero? Hoje eu penso que...(você poderá escrever, desenhar ou colar gravuras).

Eu quero continuar meus estudos?

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Eu quero trabalhar?

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Eu quero ser?

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
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Ficha 15: O que ficou desta etapa do curso?

QUAIS CONHECIMENTOS IMPORTANTES  QUE VOCÊ ACHA RELEVANTE DESTACAR AQUI NESTA ETAPA DO CURSO O QUE 
VOCÊ REALMENTE APRENDEU ATÉ AGORA?



Ficha 16: Planejando minha qualificação profissional.

Com orientação do professor pesquise sobre instituições públicas ou privadas na sua região que oferecem cursos de qualificação em sua 

ocupação (ões) ou na (s) área (s) de seu interesse.

Ocupação Instituição Duração do 
curso

Horários 
ofertados

Custo do curso 
(É gratuito? Se não , quanto vai 

custar?)

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Ficha 17: O que ficou desta etapa do curso?

QUAIS CONHECIMENTOS IMPORTANTES QUE VOCÊ ACHA RELEVANTE DESTACAR AQUI NESTA ETAPA DO CURSO O QUE 
VOCÊ REALMENTE APRENDEU ATÉ AGORA?



Ficha 18: Momento de avaliar como foi o curso ofertado pelo IFPR / PRONATEC.

O que você trouxe de bom? O que ficou de bom pra você? E o que podemos melhorar?
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