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Guest Relations ou Concierge’s são aqueles profissionais destacados para, entre outras 

responsabilidades, atender a clientes VIP’s e cuidar dos automóveis premium nas 

agências de locação, por exemplo. 

Ademais da confusão de denominações, todos sabemos ou desconfiamos de quais sejam 

as atribuições dos ocupantes desses cargos. A NBR 15.038/2004 consolida a 

denominação Concierge. A norma afirma que “o concierge ocupa-se, principalmente, 

do fornecimento ao hóspede de um serviço personalizado, prestando informações sobre 

a cidade e os serviços do hotel, providenciando programas turísticos, viagens, bilhetes 

para teatro, show e outros serviços solicitados”. 

Esse pessoal é de extrema importância até para a menor das empresas que lidam com 

acolhimento. Trabalham tanto quanto os demais atendentes no balcão da empresa, mas 

há locais em que eles têm um balcão próprio. E isso é a glória!! São profissionais 

diferenciados, verdadeiros “estudos de caso” aos que entram depois deles na 

organização. São ovacionados pelos colegas depois de atenderam uma celebridade. 

Conforme a referida norma, um dos resultados esperados do Concierge é comunicar-se 

eficientemente, que pode incluir utilizar vocabulário operacional de turismo, em 

interação com parceiros e equipe; comunicar-se com o hóspede, inclusive, em inglês ou 

espanhol, em nível instrumental; utilizar vocabulário adequado ao hóspede. 

Definitivamente, são pessoas diferenciadas. 

Trabalhei no Costão do Santinho Resort & Spa, em Floripa (SC). Apesar de não ter 

sido uma longa passagem, foram momentos intensos. Muito trabalho e a melhor escola 

de hotelaria por onde poderia ter passado. Lá existia (ou existe) uma Guest Relations, 

ela era bárbara. Implicava comigo, por que era mais novo (ou beeem mais novo) e tinha 

um apetite voraz por trabalho. 

O caso é que tínhamos um indicador de desempenho, era um quadro que quantificava 

mês a mês o número de elogios que cada colaborador recebia nas fichas de avaliação do 

resort. O dia de publicação do resultado do mês era a glória (ou o inferno) naquela 

recepção. 

Não temos noção do que formulários assim são capazes de fazer! Ela era imbatível, 

sempre tinha o triplo do segundo colocado! Ela era o benchmark da divisão de 

hospedagem. Até que um dia eu fiquei a dois pontinhos dela! A partir desse dia eu vivi 

maus momentos, mas valeu a pena ter marcado minha passagem por lá! Rsrsrs!! 

Depois disso passei a preencher esses formulários, oferecer gorjetas e a agradecer 

sinceramente pelo serviço que nos é cordialmente oferecido. Eis a essência da 

Hospitalidade. Trata-se de um processo sem fim de troca, compartilhamento e 

compaixão. Pagar por isso não descaracteriza o gesto de bondade (por quê não?) de bem 

receber, proteger, alimentar... 

Sempre que chegar ao hotel e precisar de um serviço extra/impossível, do tipo que não é 

oferecido normalmente, lembre-se do Concierge! Devemos muito a esses profissionais, 

mesmo que nosso mais íntimo desejo seja ganhar mais elogios do que eles... 

 

Sucesso sempre! 

Aristides Faria 


