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Palavra do Professor-autor

Atualmente, o perfil do profissional garçom é o de uma pessoa que está sempre de 
olho nas oportunidades variadas que o mercado está oferecendo. O garçom deve 
estar atento às novidades.

Nesta apostila, você vai conferir o perfil desse profissional, que é diretamente 
beneficiado pelo crescimento dos negócios na área de turismo e hospitalidade.

A imagem tradicional e simpática, que ajuda a fazer história de bares e restau-
rantes famosos, apresenta, hoje em dia, muitas outras competências. Podemos 
afirmar que a evolução do poder econômico fez com que os clientes ficassem mais 
exigentes. Sendo assim, um garçom pode ser empresário, pode lançar tendências, 
pode fazer escola e ensinar.

Mostraremos aqui garçons com muito tempo de experiência, que apresentam seus 
pontos de vista em casos vividos no dia a dia, exemplificando rotinas de trabalho 
como forma de auxílio na prática profissional. Eles destacam a profissão com orgu-
lho e informam como a apresentação pessoal e o atendimento cortês são importan-
tes para construir o próprio cartão de visita e ser requisitado sempre no mercado 
de trabalho.

A prática perfeita vem com um treinamento teórico bem feito e a experiência 
prática, propriamente dita, no ambiente de trabalho.

“O cliente tem o poder de demitir qualquer pessoa em qualquer empresa, da mais 
baixa função à mais alta figura de poder, simplesmente gastando seu dinheiro em 
outra empresa.”A.D.

Tenha um bom curso e muito sucesso nessa nobre profissão!

Pablo Fabian - Turismólogo e empresário do setor de alimentação.
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Unidade 1
Orientação Profissional

1.1 Mercado de trabalho

O mercado de trabalho é bastante amplo para o profissional garçom, por continuar 
em crescimento, acompanhando os mercados de lazer e serviços. No entanto, é 
necessário que esse profissional seja pró-ativo e determinado, pois o bom atendi-
mento aos clientes requer atenção e simpatia. Da mesma forma, para se destacar 
no mercado profissional, é muito importante que o garçom se atualize constante-
mente por meio de cursos e treinamentos.

O mercado para esse profissional é bastante vasto, pois ele pode atuar em bares, 
restaurantes e cafés, realizando as mais diversas funções relacionadas à sua área, 
podendo até se especializar em comidas ou bebidas e participar de cursos como 
o de barman, de sommelier, de chef ou de maître. Geralmente, os garçons são 
contratados pelo próprio estabelecimento, nãos sendo terceirizados. Da mesma 
forma, podem trabalhar em festas e eventos como casamentos, aniversários, ba-
tizados, lançamentos, conferências, homenagens, entre outros. Nesse caso, geral-
mente, os garçons são terceirizados.

“O garçom é um profissional que deve cultivar comportamentos e valores morais 
adequados e desenvolver uma série de habilidades para atender bem”, afirma a 
professora Raquel Auzier Ferreira.1

1.2 O desafio do garçom como uma peça-chave no 
atendimento

Hoje, com um perfil muito mais moderno, o garçom é capaz de manter as ca-
racterísticas e a imagem romântica traduzidas no samba, ao mesmo tempo em 
que assume ares arrojados de vendedor e até mesmo de empresário. Profissional 
responsável pelo atendimento ao cliente em pontos de alimentação, sejam restau-
rantes ou outros estabelecimentos, o garçom é uma figura tradicional, folclórica, 
sempre com um sorriso aberto.

De acordo com dados do Ministério do Trabalho, a atividade apresenta baixos ín-
dices de rotatividade, é alvo de demanda expressiva no mercado de trabalho e 
oferece a uma boa parcela dos profissionais recém-formados na profissão um dado 
econômico positivo, com a média de ganhos bastante razoável, próxima de três 
salários-mínimos.

A profissão costuma ser bastante rentável em relação ao grau de escolaridade que 
exige, e não é raro encontrar empresários, donos de bares e restaurantes, ou até 
mesmo de bufês, que começaram a carreira como ajudantes (commis) ou garçons.

Mais um ponto positivo: esses profissionais estão se beneficiando diretamente da 
tendência que valoriza o trabalho autônomo e do crescimento dos negócios na área 
de turismo e lazer.
1  TEIXEIRA, Silvana. Garçons treinados para o bem servir são disputados até mesmo pelos estabelecimentos internacionais. Disponível 
em: <http://www.cpt.com.br/cursos-hotelaria/artigos/garcons-treinados-para-o-bem-servir-sao-disputados-ate-mesmo-pelos-estabele-
cimentos-internacionais>. Acesso em: 06/10/2013.
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A profissão de garçom exige do profissional conduta e comportamento exemplares 
e o domínio das técnicas do bem servir, pois esse profissional desempenha um 
papel essencial no atendimento aos clientes. Daí surge a necessidade de um trei-
namento adequado, com a utilização de técnicas padronizadas e modernas que 
atendam às exigências dos melhores estabelecimentos.

Traduzindo, podemos afirmar que esses aspectos representam elevadas chances de 
se obter um emprego formal (em restaurantes, hotéis, bares, lanchonetes, quios-
ques, etc.), com inúmeras garantias. Paralelamente, garçons podem lançar mão 
da disponibilidade de ter um turno completo de trabalho, servindo em festas ou 
eventos e gerenciando até seu próprio negócio. O mundo moderno exige dinamis-
mo. O dinheiro curto exige criatividade.

 “É preciso estar sempre de olho nas chances que a carreira oferece”, explica o 
gerente de Alimentos e Bebidas do Hotel Copacabana Palace, Francisco Tommy 
Freud.2

Muitos garçons trabalham em empresas durante a semana e, nos fins de semana, 
prestam serviços para bufês ou para particulares, servindo almoços e jantares, ou 
prestam seus serviços em festas. A maioria dos bufês contratam garçons por evento 
e pagam por um mínimo de horas trabalhadas. Há também os profissionais que são 
contratados por uma firma, cumprem horário fixo e, em paralelo, administram 
serviço próprio, voltado para o atendimento de festas nos fins de semana.

Atualmente a legislação dos Empreendedores Individuais permite que o garçom se 
formalize e obtenha um registro empresarial (CNPJ), que preste serviços, contri-
buindo com um valor unificado, e, em contrapartida, receba benefícios de conta-
gem de tempo para aposentadoria e outros auxílios garantidos pelo governo.

Podemos dar um exemplo do caso do garçom João Gomes, funcionário do Restau-
rante Tradicional, o qual, tendo desenvolvido gosto pela cozinha, aprendeu a fazer 
sozinho doces e salgados. Atualmente, ele gerencia sua empresa, que garante não 
só a prestação do chamado “serviço de sala”, isto é, atendimento do garçom pro-
priamente dito, mas também a preparação de coquetéis.

O próprio João conta que ter a empresa sempre foi um sonho. Antes de abrir seu 
bufê, ele ficava prestando atenção para aprender como fazer receitas. Depois ten-
tava fazê-las, até conseguir um resultado satisfatório. “Aprendi o que sei fazendo 
cada receita duas, três vezes, até dar certo. Enquanto não ficava boa, eu não 
parava de tentar”.

Os garçons, a exemplo de profissionais de outros segmentos, têm que “suar o pale-
tó” para atingir algum conforto na carreira. A estrada a percorrer é longa e muitos 
começam praticando trabalhos mais simples como limpeza e serviços gerais, até 
chegarem a commis (ajudantes), depois a garçons e, finalmente, a maîtres (ge-
rentes).

2 SENAC, DN. Garçom: Perfil profissional, técnicas de trabalho e mercado. 3ª Ed. Silvia Vieira; Francisco Tommy Freund; Aurea Pessoa. 
Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2009.
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1.3 Persistência e dedicação para ser um vencedor

Existem profissionais que, por não terem tido a chance de estudar, tiveram que 
usar de muita perseverança e criatividade para compensar a falta da escola. João 
Gomes é um exemplo de determinação e força de vontade. Desde criança, ele 
imaginava-se garçom, porque sentia que essa era a sua vocação e também porque 
achava a profissão bonita.

Por ter baixa escolaridade, João não conseguiu trabalho. Começou como lavador de 
barcos e, com muita dificuldade, terminou o ensino fundamental. Com família para 
sustentar, ele precisava de um trabalho que lhe pagasse mais. Mas, como sua leitura 
e escrita eram fracas, o sonho de ser garçom ia ficando distante. Segundo João:

Eu sabia que não conseguia escrever os pedidos com a rapidez necessá-
ria e o cozinheiro não entenderia minha letra. Mas, mesmo assim, não 
desisti do meu sonho de ser garçom. Comecei a tentar umas alternati-
vas para poder chegar ao meu objetivo. Uma das primeiras atitudes que 
tive foi buscar qualificação.3

Figura 1:  Garçom trabalhando.

Fonte: http://cdn01.cdn.justjared.com/wp-content/uploads/2008/05/wentworth-waiter/wentworth-miller-waiter-21.jpg.

Ser promovido é provavelmente o principal alvo de todo empregado, seja para 
fazer aquilo que gosta, seja para melhorar suas condições de vida, ou para experi-
mentar novas experiências. Para se destacar, é preciso desenvolver outras capaci-
dades como liderança, trabalho em equipe, transmissão de conhecimento, habili-
dade e atitude, sendo necessário estar atento a tudo ao seu redor, aprender coisas 
novas, respeitar as pessoas, controlar seu ego, ter foco, ser organizado com as suas 
ferramentas de trabalho, preservar os materiais no seu ambiente de trabalho e ter 
transparência nas relações.

3 SENAC, DN. Garçom: Perfil profissional, técnicas de trabalho e mercado. 3ª Ed. Silvia Vieira; Francisco Tommy Freund; Aurea Pessoa. 
Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2009.
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1.3.1  Quesitos para um bom relacionamento profissional

Os quesitos básicos para o bom relacionamento no trabalho são:

- Respeitar os outros, compreendendo suas diferenças e peculiaridades;

- Respeitar as normas da empresa;

- Procurar ajudar os colegas de trabalho;

- Controlar suas reações agressivas;

- Não entrar em discussões sem fim, saber ouvir e aceitar que o outro pode ter razão;

- Não gritar ou ser mal-educado com os colegas de trabalho e com seus superiores.

1.3.2 Comportamento

- Ser cortês com os clientes, utilizando sempre expressões como “Com licença”, 
“Bom dia”, “Boa noite”, “Muito obrigado”, entre outras;

- Ser discreto, não se intrometendo ou criando excesso de intimidade com os clientes;

- Ser atencioso com os clientes, ser paciente e tranquilo;

- Ser honesto, em todos os aspectos, com a empresa, com os colegas e com os clientes;

- Ter sensibilidade para entender as necessidades dos clientes;

- Ser pontual e assíduo, apresentando-se 10 minutos antes do início do seu turno 
de trabalho;

- Ser dinâmico e criativo, mostrando disposição para executar o trabalho e resolver 
problemas inesperados;

- Ter facilidade de comunicação e expressão, pois a essência do seu trabalho é 
comunicar-se com os clientes;

- Saber trabalhar em equipe;

- Ter respeito por seus superiores, pelos colegas de trabalho e pelos clientes.

1.3.3. Regras de conduta

- Andar em passo normal, no salão, sem correr;

- Falar em tom de voz normal com os clientes, nem alto nem baixo demais;

- Não falar mal de colegas de trabalho e/ou da empresa;
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- Não comer, beber, fumar, mascar balas ou chicletes no local de trabalho;

- Não utilizar o telefone, equipamentos ou materiais do restaurante para fins pessoais;

- Manter o diálogo com os clientes em um nível formal, nunca entrando na intimi-
dade dos clientes;

- Ouvir o cliente, somente emitindo o seu ponto de vista quando lhe for solicitado;

- Não gesticular ao explicar ao cliente sobre um prato.

1.3.4 Regras de postura

- O uniforme deve estar impecável, contendo no bolso somente o material neces-
sário para o trabalho: abridor de garrafas, saca-rolhas, comanda, isqueiro, lenço 
(branco);

- Vestimenta: calça preta, sem brilho, com vinco impecável; camisa branca (não 
transparente), meias e sapatos pretos; borboleta preta; casaco branco (não é obri-
gatório);

- O garçom deve ficar com o corpo reto, elegante, mas sem ficar tenso;

- As mãos, se desocupadas, devem ficar atrás das costas;

- O garçom não deve se escorar nos móveis, cadeiras ou bancos do restaurante do bar.

Junto com a equipe, façam uma simulação do atendimento de um garçom, obser-
vando os pontos citados de regra de conduta.

1.4 Apresentação pessoal

A boa apresentação e higiene pessoal contam muitos pontos no atendimento.

O ditado popular ”a primeira impressão é a que fica” sempre é um bom exemplo 
de como devemos cuidar da nossa imagem ao trabalhar com um público diverso. 
É impossível deixar de se lembrar da importância de valorizar os cuidados com a 
higiene pessoal. Na sua rotina, o garçom caminha muitos quilômetros por dia, às 
vezes carregando bastante peso. Por vivermos em um país tropical, o clima, na 
maioria das cidades do País, durante boa parte do ano, é muito quente, o que tor-
na o suor inevitável. Da mesma forma, pele e cabelos absorvem poeira e gordura. 
Sendo assim, a higiene do corpo de garçons e garçonetes precisa ir além do simples 
e valoroso banho diário.

Qualquer desatenção com a higiene ou aparência pode ser comprometedora para 
o garçom e prejudicar os negócios, afastando os clientes.
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Podemos destacar cuidados especiais com a pele, cabelo, pés, unhas e dentes 
que garantem não apenas boa aparência, mas também saúde e bem-estar. Além 
disso, hábitos saudáveis como não fumar, não beber, e praticar esportes também 
contribuem.4

Pés: O uso de sapatos fechados durante muitas horas seguidas facilita o surgimen-
to de fungos e frieiras, o que, além de ser doença, provoca desconforto ao andar. 
Sendo assim, é preciso muito cuidado na hora de lavar e secar os pés, especial-
mente nos espaços entre os dedos, que precisam estar sempre secos. Os sapatos 
devem ser bem confortáveis, para não provocar calos ou apertar os pés. Saltos de 
borracha são obrigatórios, evitando quedas e acidentes mais graves.

Unhas: Temos que observar a limpeza e corte das unhas como um ritual diário na 
vida do garçom. Germes e bactérias podem se alojar sob as unhas, contaminando 
os alimentos. Além disso, a visão de unhas sujas agride o olhar do cliente, que 
se prepara para comer. Curtas e limpas, as unhas dos garçons podem receber um 
verniz transparente. Garçonetes devem ter unhas curtas e evitar esmalte de cores 
berrantes ou escuras.

Cabelos: Historicamente a profissão pede cabelos curtos e penteados. Mas há es-
tabelecimentos, em especial os que têm clientes jovens, que admitem garçons de 
cabelos compridos. Nesse caso, é obrigatório que sejam amarrados para trás. A 
saúde dos cabelos depende de rigorosa higiene: o garçom deve lavar o cabelo todo 
dia antes do serviço. O cuidado com o couro cabeludo deve ser rigoroso. Cabelos 
com caspa, por exemplo, significam doença e péssima aparência. Bigodes e barbas 
devem ser evitados. Retoque importante: aparar os pelos das narinas com tesou-
rinha apropriada.

Pele: Espinhas, feridas e outras doenças de pele são incompatíveis com o trabalho 
de alimentação, seja para vender ou servir. Para proteger a saúde e manter a lim-
peza da pele, o garçom deve lavar o rosto e as mãos algumas vezes durante o turno 
de serviço. Usar, preferencialmente, sabonete neutro, que anula a oleosidade na 
pele. Os sabonetes ideais são aqueles à base de água, antigermes, os mesmos indi-
cados para médicos, e que são encontrados em qualquer farmácia. Se o problema 
é com acne, e se este persistir, melhor será procurar um especialista, dermatolo-
gista. Qualquer ferimento, comum de acontecer na nossa profissão de garçom ao 
lidarmos com utensílios cortantes, deve ser limpo e coberto imediatamente.

Dentes: Para prevenir doenças, é necessária a correta escovação dos dentes pela 
manhã, antes de dormir e depois de ingerir alimentos. O uso de fio dental e a 
escovação são os procedimentos mais indicados pelos dentistas. O mau hálito não 
vem, necessariamente, da falta de higiene, podendo ser provocado por maus hábi-
tos alimentares ou problemas no aparelho digestivo. Visite o dentista uma vez por 
ano. Se os dentes e gengivas estiverem sãos e, mesmo assim, ocorrer o mau hálito, 
consulte o médico. O hábito de fumar é nocivo para a saúde e provoca mau hálito.

4  SENAC, DN. Garçom: Perfil profissional, técnicas de trabalho e mercado. 3ª Ed. Silvia Vieira; Francisco Tommy Freund; Aurea Pessoa. 
Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2009. Disponível em: < http://books.google.com.br/books?id=S2h1eoS76rkC&printsec=frontcover&dq=is-
bn:8574582727&hl=pt-BR&sa=X&ei=699GU57HLKnh0QGPxYGIBg&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false>. Acesso em: 06/10/2013.
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Figura 2: Higienização.

Fonte: http://www.fotosearch.com/CSP990/k11398357/.

1. Mediante o exposto até o momento, elabore um breve comentário sobre o que 
você aprendeu e julga ser importante sobre os desafios e apresentação pessoal 
do garçom.

(Grupo de quatro componentes para leitura e discussão, no entanto o relato é 
individual.)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Unidade 2
Recepção e Atendimento

A maioria dos garçons experientes acredita que o atendimento tem que ser como 
uma bela roupa: precisa ter a medida certa ou a cara do cliente. Em caso de erro, 
o garçom iniciante não deve se esconder do cliente nem repetir a mesma falha. 
Em caso de dúvida, deve pedir ajuda na cozinha e apoio do seu chefe imediato.

Os consumidores são fiéis, mas também podem ser cruéis, sem pensar duas vezes 
para buscar os serviços do nosso concorrente. Ao longo da trajetória profissional, 
podemos passar por várias empresas e segmentos organizacionais, desenvolvendo 
múltiplos trabalhos, resolvendo problemas. Desse modo, podemos identificar que 
a qualidade no atendimento interfere no ganho ou na perda direta de clientes, 
com a empresa interrompendo suas relações comerciais com o profissional, caso 
seu atendimento não seja de qualidade.

Diariamente, o ótimo profissional deve exercitar a identificação de perfis diferen-
tes entre clientes de restaurante, bar, lanchonete, fast foods, qualquer estabele-
cimento de alimentação e bebidas. O garçom pode adotar uma espécie de receita 
básica para seus clientes, estabelecendo uma tradicional linha de trabalho para 
cada um deles.

2.1 Exemplos de tipos de cliente e de recepção à mesa

UM CLIENTE SOZINHO:

•	 Faça com que ele se sinta bem-vindo.

•	 Não o faça esperar muito entre um prato e outro, ou seja, entre o prato prin-
cipal e a sobremesa, por exemplo.

•	 Se possível, acomode-o numa mesa que não esteja no centro do salão.

CLIENTE EM LAZER:

•	 Sirva a refeição no ritmo do cliente, com calma.

•	 Ofereça todos os serviços de alimentos e bebidas.

EXECUTIVOS:

•	 Não interrompa.

•	 Sirva sem incomodar a conversa.

•	 Evite interrupções durante a refeição.

•	 Mantenha uma postura séria.

•	 Tenha a conta pronta.
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APRESSADOS:

•	 Seja eficiente.

•	 Recomende pratos rápidos.

•	 Avise a cozinha.

•	 Tenha a conta pronta.

ATRASADOS:

•	 Não os apresse.

•	 Ofereça serviço completo.

EXIGENTES:

•	 Seja simpático.

•	 Antecipe possíveis problemas.

•	 Certifique-se de que os pratos estejam corretos antes de servir.

•	 Mantenha-se atencioso durante a refeição.

•	 Reveja a nota antes de apresentá-la.

COM CRIANÇAS:

•	 Seja rápido. A paciência da criança em ambientes fechados é curta e, além 
disso, os pais, habitualmente, não estão dispostos a esperar por serviços de-
morados quando estão em companhia de filhos ou crianças.

•	 Ofereça algo para as crianças brincarem. O ideal é um espaço destinado para 
recreação, no ambiente, que, dentro do possível, mantenha-as distraídas.

•	 Traga a comida das crianças junto com a entrada dos pais.

•	 Ofereça cadeira especial para as crianças.

•	 Retire de perto das crianças os utensílios que ofereçam perigo. Não só garfo, 
facas, mas também arranjos, vasos, produtos de decoração, que podem cair 
em cima delas, causando acidentes.

SÉRIOS:

•	 Faça seu trabalho com eficiência.

•	 Seja educado, cortês.

MESAS GRANDES (ATENÇÃO!)

•	 Identifique quem é o responsável.
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•	 Muita atenção na hora de tirar a comanda, pois pode cometer o erro de lançar 
produtos a mais ou a menos.

•	 Saiba quem pediu o quê.

•	 Solicite ajuda na hora de servir.

DIETAS ESPECIAIS:

•	 Conheça o cardápio.

•	 Seja simpático.

•	 Não trate o cliente como se fosse um doente.

OCASIÕES ESPECIAIS:

•	 Faça com que o evento seja especial para o cliente.

•	 Ofereça algo de cortesia (uma taça de champanhe/um licor junto com o café).

Figura 3: Ocasião Especial.

Fonte: Imagem retirada do Google Imagens 18/09/2013.

1. Considerando todos os aspectos trabalhados sobre os tipos de cliente, liste os 
que você acredita que mais irá encontrar diariamente e explicite como receber 
este cliente.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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2.2 Mandamentos do garçom

Figura 4: Garçom bem trajado.

Fonte: https://evangelio.wordpress.com/2011/08/26/el-ministro-como-mesero/.

•	 Apresentação pessoal impecável;

•	 Higiene absoluta, tanto pessoal como no trato com produtos, utensílios e lo-
cais de trabalho;

•	 Simpatia, educação (“Obrigado”, ”Por favor”, “Com licença”), diplomacia, 
discrição e poder de comunicação na convivência com clientes e colegas;

•	 Disposição e bom preparo físico para suportar longas jornadas de trabalho;

•	 Inteligência e agilidade mental;

•	 Honestidade, fidelidade e seriedade no trato com colegas e clientes;

•	 Senso de organização, iniciativa e criatividade no desempenho das atividades 
do dia a dia;

•	 Interesse pelo trabalho, pontualidade e profissionalismo.

Garçons e garçonetes não devem fumar, beber ou comer no ambiente em que 
estão a serviço.
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2.3 Recebendo o cliente e registrando os pedidos

Figura 5: Garçom atendendo um cliente.

Fonte: http://hablandoenlenguaespanola.blogspot.com.br/.

No ambiente de alimentação existem diversas formas de comunicação:

- Verbal: através de palavras e um tom de voz adequado, você estabelece o diálogo 
com o cliente e com os demais membros da equipe de trabalho do restaurante. Saiba 
usar as palavras. Com o cliente, perceba se ele exige formalidades. Evite as gírias.

- Escrita: você anota o pedido do cliente em uma comanda. É importante que sua 
escrita seja clara para que todos possam entender.

- Corporal: através das nossas expressões e gestos, conseguimos dizer o que quere-
mos e sentimos. Um cliente pode solicitar um serviço, ou demonstrar se está satis-
feito, apenas através da expressão do seu rosto. Fique atento às suas expressões, 
pois elas também emitem sinais para os clientes.

- Eletrônica ou digital: atualmente muito usada, essa forma de comunicação exige 
um bom domínio do uso das tecnologias, tais como uso de tablets e palmtops, que 
são usados para passar o pedido do cliente para a cozinha e para o bar com mais 
agilidade. É necessário um treinamento do estabelecimento para o bom manuseio 
desses equipamentos eletrônicos.
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2.4 Reservas de mesa

Figura 6: Pedindo reservas.

Fonte: http://advald.blogspot.com.br/2015_07_01_archive.html.

As reservas podem ser feitas por telefone ou pessoalmente. Ao atender ao cha-
mado do telefone, o encarregado do registro das reservas, que pode ser o próprio 
garçom, deve estar, no momento, atento a algumas regras:

•	 O ideal é que, no terceiro toque, o telefone seja atendido. Seja educado, 
cortês, fale de forma clara e tenha à mão o mapa das mesas do restaurante, 
ou tenha  em mente a localização de todas as mesas e a anotação das reservas 
feitas por semana ou no dia.

•	 Saiba do cliente o dia e horário da reserva, nome da pessoa responsável pela 
reserva, número de pessoas, se a reserva é para área fechada ou aberta (se 
houver) ou se há algum pedido especial.

•	 Informe ao cliente o tempo de tolerância para a reserva (varia de um estabe-
lecimento para outro) e qualquer outra regra estabelecida pelo restaurante.

•	 Registre em local pré-determinado. Pode ser bloco de anotações, planilha, etc.

Lembre-se de que todos os demais garçons devem saber das mesas já reservadas, 
pois o cliente não ficará satisfeito se, ao chegar, não encontrar mesa para se 
acomodar. Ao realizar a preparação (mise en place), coloque uma plaquinha de 
reserva na mesa.

2.5 A chegada do cliente ao restaurante

Você sabia que a origem dos restaurantes recua aos limites da pré-história e da 
história? Esse tipo de comércio surgiu com os mercados e as feiras que obrigavam 
camponeses e artesãos a deixarem seu domicílio durante um ou vários dias e, 
portanto, a se alimentarem ao mesmo tempo em que estabeleciam ou mantinham 
relações sociais, de amizade ou de negócios (FLANDRIN, 2000).
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Um cliente não deve ter a sensação de abandono ao entrar em um restaurante. 
Recepcionar o cliente na entrada é uma tarefa usualmente realizada pelo maître 
ou pelo host. Na ausência de um desses, ou por recomendação de um superior, o 
garçom pode executar essa tarefa.

•	 Quando o cliente entrar no restaurante, cumprimente-o com um “Bom dia”, 
“Boa tarde” ou “Boa noite”. Esteja sempre com um sorriso no rosto.

•	 Informe-se da possibilidade de ele ter reserva (se este for um sistema utilizado 
pelo restaurante).

•	 Se tiver, encaminhe-o para a mesa.

•	 Não havendo reserva, pergunte se a preferência é pela área de fumantes ou não.

•	 Pergunte também se ele tem alguma outra preferência em relação à localiza-
ção da mesa. Confira qual a disponibilidade do restaurante.

•	 Verifique o número de pessoas. Confirme se o cliente irá aguardar outras pessoas.

•	 Observe se existem crianças, idosos ou pessoas com alguma necessidade especial.

•	 Encaminhe o(s) cliente(s) para a mesa escolhida. Vá sempre à frente, para 
indicar o caminho.

•	 Acomode o(s) cliente(s). Se houver criança, verifique a necessidade de cadei-
rinha infantil.

•	 Se houver cliente com necessidade especial, acomode-o de acordo com a ne-
cessidade.

•	 Havendo senhoras, auxilie-as para se acomodarem na cadeira. Esteja atento às 
preferências e providencie um local para colocar bolsas e embrulhos.

•	 Confirme se o cliente conhece o tipo do restaurante e os serviços oferecidos.

1. Considerando todos os aspectos trabalhados nesta seção, liste os que você acre-
dita que SEJAM IMPORTANTES na satisfação do cliente.

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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2.6 Apresentando os serviços ao cliente

2.6.1. Alguns tipos de serviço

- Serviço de Buffet: Significa que o restaurante mantém mesas com alimentos frios 
e quentes, ou seja, um Buffet por meio do qual o cliente se serve e volta para a 
mesa. Nesse tipo de serviço, as bebidas são servidas à mesa. Normalmente o clien-
te pode retornar para repetir.

- Serviço à la carte: Quando o cliente escolhe os alimentos e bebidas que irá con-
sumir através de opções oferecidas no cardápio. É servido à mesa.

Figura 7: Cordialidade com cliente.

Fonte:  http://advald.blogspot.com.br/2015_07_01_archive.html.

2.7 Desenvolvendo o atendimento

1. Informe ao cliente o tipo de serviço oferecido pelo restaurante, a fim de que ele 
possa fazer a sua opção de alimentos e bebidas.

2. Pergunte ao cliente se deseja alguma bebida antes de fazer o pedido do prato. 
Em caso afirmativo, apresente o cardápio de bebidas. Faça sugestões.

3. Registre o pedido da bebida em uma comanda e encaminhe para o bar.

4. Sirva a bebida.

5. Apresente o cardápio de alimentos.

6. Afaste-se um pouco e deixe o cliente à vontade para fazer sua escolha. Se per-
ceber dúvidas para a escolha, aproxime-se e dê sugestões.

7. Ao perceber que o cliente já fez a escolha, aproxime-se e registre o pedido das 
comidas. Confirme se os clientes desejam manter as bebidas que estão tomando 
ou se desejam fazer mais algum pedido.

8. Recolha os cardápios.

9. Encaminhe a comanda com o pedido para a cozinha.
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•	Se	houver	crianças,	ofereça	a	cadeirinha	infantil.	Pergunte	aos	pais	se	há	a	ne-
cessidade de uma adaptação do cardápio e afaste os objetos cortantes.

•	Ao	oferecer	o	cardápio,	faça-o	sempre	pelo	lado	direito	do	cliente.	Comece	pelas	
mulheres – primeiro as mais velhas; depois, ofereça-o aos homens.

- Couvert: Serviço de alimentos, geralmente composto de cestinhas de pães, azei-
tonas, manteiga ou outra iguaria. É servido logo após a acomodação do cliente 
à mesa. É um serviço opcional, portanto, se o restaurante oferece esse serviço, 
antes de colocá-lo à mesa, o cliente deve ser consultado.

- Couvert artístico: Valor a ser cobrado por estabelecimentos que oferecem show 
ao vivo. O cliente deve ser informado da cobrança dessa taxa.

Para retirar pedidos, a comanda manual é a mais usada. Vem em formato de bloco 
e cada garçom deve possuir a sua. Os pedidos são escritos nela; portanto, você 
sempre deve dispor de uma caneta.

Normalmente, as bebidas e comidas são tiradas em folhas separadas da comanda, 
porque são endereçadas a setores distintos. A comanda de comida deve ser enca-
minhada à cozinha; a de bebidas, ao bar.

Figura 8: Comanda.

Fonte: http://advald.blogspot.com.br/2015_07_01_archive.html.

Escreva de forma legível para que os cozinheiros e o barman possam entender. Um 
erro na escrita ou na leitura resulta em erro no pedido e pressupõe a insatisfação 
do cliente. Evite rasuras.  Anote o pedido somente quando perceber que o cliente 
já se encontra seguro do que está pedindo.

Anote os detalhes de cada pedido. Por exemplo: filé mal passado.

Crie e use, juntamente com os cozinheiros e demais garçons, códigos ou abrevia-
ções para agilizar as anotações, no momento da retirada da comanda. Por exem-
plo: filé mal passado poderá ser escrito “Filé M/P”.
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Figura 9: Pedido.

Fonte: http://advald.blogspot.com.br/2015_07_01_archive.html.

•	 Ouça o pedido atentamente.

•	 Repita o pedido para a confirmação do cliente.

•	 Identifique os clientes por números das mesas.

•	 Escreva o número do garçom e assine a comanda.

•	 Escreva a data e hora do pedido, o número da mesa e o número de clientes da mesa.

•	 Anote os pedidos seguindo a ordem: entrada e prato principal.

•	 Escreva a quantidade solicitada de cada prato (no pedido de alimentos).

•	 Encaminhe a comanda para o bar ou para a cozinha.

•	 Se houver crianças, ofereça a cadeirinha infantil.

•	 Pergunte aos pais se há a necessidade de uma adaptação do cardápio e afaste 
os objetos cortantes.

2.8 Finalizando os serviços

Após o atendimento, incluindo todas as etapas do serviço, certifique-se de que o 
cliente não deseja algo mais como, por exemplo, sobremesa.

Afaste-se um pouco da mesa e aguarde o cliente solicitar a conta, pois essa inicia-
tiva sempre deve partir do cliente.

Uma vez solicitada a conta pelo cliente, o garçom deve solicitar ao caixa que faça 
o fechamento da mesa.

Conferir a conta é importante! Verifique se os itens foram cobrados corretamente: 
se os preços estão de acordo com os escritos no cardápio; se o total está correto, 
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quantidade e valor.

Coloque a nota no porta-notas e apresente-o ao cliente, de forma discreta. Deve 
ser colocado do lado direito do cliente que pediu a conta ou no centro da mesa.

Afaste-se da mesa e aguarde que o cliente solicite efetuar o pagamento.

Esteja ciente de todas as formas de pagamento que o restaurante disponibiliza 
(cartão, dinheiro, cheque), esclarecendo essas formas aos clientes. Esse é um mo-
mento que exige muita atenção e discrição do garçom.

Se o pagamento for feito em dinheiro, confira o troco. Coloque este dentro do 
porta-notas, junto com o recibo, e entregue ao cliente que efetuou o pagamento.

No momento da gorjeta, aguarde o cliente se retirar do restaurante, para que seja 
recolhida.

É necessário o conhecimento da regra do estabelecimento para recebimento de 
gorjeta, se individual ou coletivo. Em caso de dúvidas, converse com o seu super-
visor.

Alguns tipos de divisão de gorjetas:

- Os funcionários têm permissão para ficar com suas gorjetas.

- Os funcionários partilham com alguns colegas do turno.

- As gorjetas são somadas e divididas igualmente para todos.

Agora vamos avaliar a satisfação do cliente:

Em alguns estabelecimentos, há um sistema formal de avaliação de satisfação do 
cliente, em forma de questionário. Assim, o cliente tem a oportunidade de infor-
mar a sua impressão sobre os serviços e produtos oferecidos. Pode também fazer/
tecer comentários (elogios, sugestões ou reclamações).

2.9 Formulário de avaliação do estabelecimento:

- Sempre é entregue após a finalização de todos os serviços, no momento em que 
o cliente aguarda a conta.

- Tenha uma caneta disponível para o cliente usar.

Quando não existe um questionário de avaliação, o garçom pode fazer  indagações 
verbalmente, com perguntas sugestivas, as quais permitam uma oportunidade para 
o cliente falar, espontaneamente.
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Figura 10: Casal no restaurante.

Fonte: https://pixabay.com/static/uploads/photo/2013/07/12/13/24/people-146963_640.png.

Figura 11: Modelo de formulário.

Fonte: Acervo pessoal.

2.10 Como se portar diante das reclamações

Os estabelecimentos que vendem ou prestam serviços ao público em geral estão 
sujeitos a reclamações e insatisfação por parte do cliente. O diferencial é a forma 
como essas reclamações são filtradas.
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O garçom está sempre na linha de frente, por isso é importante estar preparado 
para situações de reclamação.

Siga estes passos:

1. Mantenha a tranquilidade.

2. Escute o que o cliente tem a dizer, sem interromper.

3. Reconheça o erro, se houver, sem procurar dar desculpas.

4. Resolva o problema e, após resolvido, desculpe-se com o cliente.

5. Se não estiver a seu alcance, peça licença e comunique de imediato ao seu 
supervisor. Comunique o fato, a fim de que o supervisor já se encaminhe até o 
cliente trazendo uma possível solução.

2.11 A saída do cliente

•	 Ajude o cliente no momento de deixar a mesa.

•	 Tenha uma atenção especial com as crianças, as senhoras e as pessoas que 
necessitam de cuidados especiais.

•	 Confira se os clientes não estão esquecendo nada (bolsas, embrulhos, telefones etc.)

•	 Encaminhe o cliente até a saída e agradeça-lhe pela presença.

•	 Retorne às suas atividades.

2.12 O fechamento do estabelecimento

•	 Logo após a saída de todos os clientes, algumas tarefas deverão ser realizadas, 
visando manter a organização do restaurante para o funcionamento do dia 
seguinte.

•	 Recolha todo o material sujo do restaurante e leve-o até a área de higienização.

•	 Não permita que nenhum material com restos de alimentos fique dentro do 
restaurante, com retirada somente no dia seguinte. Dessa forma evitará que 
pragas se sintam atraídas e que o restaurante fique com cheiro desagradável.

•	 Os aparadores devem ser arrumados.

•	 Retire toalhas ou jogos americanos sujos das mesas. Encaminhe-os ao local 
estabelecido pelo supervisor.

•	 Mantenha mesas e cadeiras organizadas, de forma a facilitar a limpeza do piso 
pela equipe responsável por essa tarefa.

•	 Desligue aparelhos elétricos, ar-condicionado ou qualquer outro equipamento 
que se faça necessário.
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•	 Apague as luzes.

•	 Feche as janelas e portas.

Objetos esquecidos no restaurante:

- Se o estabelecimento não tiver uma regra e um espaço destinado aos ob-
jetos esquecidos, é bom conversar com o gerente/proprietário e pensar a 
respeito da existência desse local.

- Um registro anotado poderá ser uma planilha, na qual deverão constar os 
pertences esquecidos, fato que deve ser do conhecimento de todos os fun-
cionários para que, em caso de devolução do objeto esquecido, isso possa ser 
feito em qualquer turno.

- Um dos objetos mais esquecidos no restaurante é o guarda-chuva.

Situações de emergências:

Restaurante cheio, clientes e funcionários satisfeitos. De repente, um clien-
te passa mal, ou algum sinal de incêndio na cozinha. Como reagir?

- Tais situações são inesperadas e podem acontecer!

- Manter-se calmo é fundamental para compreender qual ação deve ser to-
mada em cada situação.

- O estabelecimento é obrigado a ter planejamento de saídas de emergência, 
e é importante que você as conheça.

- Saiba onde encontrar com rapidez telefones úteis como os de Bombeiros, 
SAMU, Polícia.
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Unidade 3
Relacionando-se com Outros Setores

Figura 12: Funcionários de um restaurante.

Fonte: http://advald.blogspot.com.br/2015_07_01_archive.html.

É por intermédio do garçom que o cliente se comunica com os outros setores do 
restaurante.

Para que tudo ocorra dentro da expectativa do cliente, sem gerar contratempos, 
é importante que sejam estabelecidos todos os critérios de comunicação entre a 
equipe de garçons e as equipes dos outros setores.

•	 Conheça a pessoa responsável por receber as comandas de bebidas e alimen-
tos. Entregue a comanda logo depois de retirada.

•	 Explique, se houver na comanda alguma observação que fuja à regra. Exem-
plos: um prato dividido para duas pessoas; troca de guarnição; retirada de al-
gum ingrediente; uma bebida, com ou sem gelo, ou qualquer outra observação.

•	 Ao retirar o pedido da cozinha ou do bar, confira se está de acordo com o des-
crito na comanda. Confira também a apresentação e a temperatura.

•	 Havendo algum problema, devolva o pedido de imediato, solicitando a correção.

•	 Avise ao cliente sobre uma possível demora do serviço. Explique os motivos e 
peça desculpas.

•	 Retorne para verificar se tudo está corrigido e leve o que foi pedido para o 
cliente. Cuidado no momento do transporte, para não haver acidentes. E lem-
bre-se de que uma demora poderá esfriar o alimento.

•	 Tenha a mesma atenção quando for se relacionar com o caixa.
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Em um hotel, os tipos de restaurantes mais comuns são:

- O coffee-shop: preços moderados, cardápio simples, ideal para refeições 
rápidas;

- A brasserie: local intermediário entre o coffee-shop e o restaurante do ho-
tel, com cardápio mais sofisticado, serviço mais lento;

- O restaurante do hotel: serviço requintado que costuma oferecer cardápio 
internacional ou típico de uma região ou país.

Figura 13:  Refeitório de hotel.

Fonte: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTRTV-jlVHxKpRx2buGs3eUd-ir4tZfMDk7fOpTEUMGa7PYyEYw.
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Figura 14: Organograma de restaurante.

Fonte: Acervo pessoal.

3.1 Tipos mais comuns de restaurantes

- Rodízio: Os alimentos e as bebidas são trazidos à mesa do cliente, que paga um 
preço fixo pela alimentação, incluídas as bebidas. Para as sobremesas, às vezes, o 
consumo é livre.

- Buffet: Muito se assemelha ao rodízio, porém, no Buffet, é o cliente que vai se 
servir, nas chamadas estufas de alimentação, fazendo o prato a seu gosto. A equipe 
de sala, sempre que necessário, repõe os alimentos de gênero.

- Self-service: Muito usados hoje em dia, pois oferecem muita praticidade. Po-
demos exemplificar que essa categoria de restaurantes é a que oferece comida 
a quilo, isto é, o cliente se serve, pesa o prato feito e paga pelo que consome. O 
sistema funciona também para lanchonetes e sorveterias, e os garçons são respon-
sáveis pelo serviço de bebidas e arrumação das mesas.

- Steak house: É o restaurante especializado em cortes de carne bovina e outras, 
normalmente servidas assadas ou grelhadas.

- Fast Food: Muito encontrado hoje em cidades de polo urbano, tem como principal 
característica a rapidez do preparo e a simplicidade das refeições. O Habib’s é um 
fast food conhecido, especializado em comida árabe e sanduíches.

- Industrial: Esse estabelecimento funciona no interior das fábricas, indústrias ou 
grandes conglomerados empresariais. Destina-se ao atendimento das necessidades 
diárias de alimentação do trabalhador. Oferece cardápios balanceados, controla-
dos por nutricionistas.
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3.1.1 Mais exemplos

- Restaurante clássico ou internacional: tem padrão requintado e o cardápio é 
composto de pratos da cozinha internacional e alguns nacionais.

- Churrascaria: restaurante especializado em churrasco (cozimento em brasa, em 
que a superfície fica dourada e o interior cozido). Geralmente, as carnes de chur-
rasco são servidas à mesa e os demais pratos em buffet.

- Restaurante típico: caracteriza, de forma bem marcada, uma região ou um país. 
O cardápio e a decoração são característicos do local representado.

- Café: casa onde são servidos, além do café, chás, bebidas alcoólicas e lanches.

- Pub: do inglês public house - tipo de bar da Inglaterra. Serve bebidas e alguns pratos.

- Restaurante de hotel ou pousada: normalmente, serve refeições para os hóspedes.

Alguns deles são abertos para o público externo. O serviço mais comum nesse tipo 
de restaurante é o de café da manhã.

- Refeitório de empresa: é um restaurante localizado dentro de uma empresa e 
serve refeições para os funcionários. Sua característica principal é, normalmente, 
o serviço simples e rápido.

Quando uma pessoa (cliente, visitante ou turista) vai a um restaurante, ela bus-
ca muito mais que alimento e bebida; busca também serviço, ambiente agradá-
vel, limpeza e as mais diversas experiências. Sua satisfação será influenciada pelo 
atendimento à sua expectativa em relação a todos esses itens de busca.

Restaurante é um estabelecimento no qual, mediante pagamento, é possível 
sentar-se à mesa para comer e beber, fora de casa.
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Unidade 4
Técnicas para Servir Alimentos e Bebidas

Figura 15: Garçom servindo mesa.

Fonte: http://www.ccs.saude.gov.br/vpc/images/joao.jpg.

4.1 Habilidades

•	 Conhecer as técnicas do serviço de garçom;

•	 Buscar aprimoramento profissional, procurando sempre se atualizar, de acordo 
com as tendências de sua profissão;

•	 Ter domínio das técnicas de venda;

•	 Se possível, conhecer idiomas estrangeiros, para comunicar-se com turistas.

•	 Além disso, o garçom precisa seguir algumas regras de conduta e de postura, 
enquanto estiver trabalhando.

4.2 Técnicas básicas de serviço de mesa

Existem várias formas de servir um cliente, que serão determinadas a partir do 
padrão estabelecido pelo restaurante em que você trabalha. Seguir as técnicas de 
serviço auxilia na agilidade e evita que acidentes ocorram.

•	 Prato de mesa, sobremesa, fundo e consommé;

•	 Faca de mesa, sobremesa e peixe;

•	 Colher de mesa e sobremesa;

•	 Copo e taça em geral;
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•	 Serviço de bebidas;

•	 Apresentação de vinho;

•	 Acender isqueiro;

•	 Serviço à inglesa, indireto;

•	 Serviço de prato pronto;

•	 Apresentação do cardápio;

•	 Apresentação da nota;

•	 Prato de pão e de saladas;

•	 Garfo de mesa, sobremesa e peixe;

•	  Lavanda;

•	 Apresentação de travessas;

•	 Serviço à inglesa, direto;

•	 Serviço à francesa.

4.3 Conhecendo os serviços de alimentos

São várias as modalidades de serviço. Observe alguns exemplos das principais mo-
dalidades:

- Serviço à francesa: O cliente serve-se dos alimentos que são trazidos pelo garçom 
em uma travessa. Os alimentos são apresentados pelo lado esquerdo do cliente. Os 
talheres devem estar voltados para o cliente e a travessa, à altura do prato, para 
evitar que alimentos caiam sobre a mesa. Esse serviço é usado em banquetes mais 
requintados.

- Serviço à inglesa, direto: O garçom traz o alimento da cozinha em uma travessa, 
apresenta ao cliente pelo lado esquerdo e serve a comida com um auxílio de garfo 
e colher, em forma de um alicate.

- Serviço à inglesa, indireto: O garçom traz o alimento da cozinha em uma travessa 
e o apresenta ao cliente pelo lado esquerdo. Coloca a travessa em uma mesa auxi-
liar (guéridon), monta o prato e serve ao cliente pelo lado direito.

- Empratado ou americano: O garçom traz o prato já pronto da cozinha e o apre-
senta ao cliente pelo lado direito.

- Self-service: Os alimentos (entrada, prato quente e sobremesa) ficam expostos 
em um buffet. Os clientes vão até o buffet, servem-se à vontade e, depois, retor-
nam para a sua mesa. Esse serviço é recomendado para atender muitas pessoas em 
uma refeição. Cabe ao garçom servir as bebidas, limpar as mesas e estar atento à 
necessidade de reposição e apresentação do buffet.



39

Pronatec

1. Diferencie o serviço de alimentos à inglesa, direto, do serviço de alimentos à 
inglesa, indireto.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Apresentando os serviços:
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As reclamações mais comuns em restaurantes

• Comida ou bebida que não correspondem ao que foi pedido.

• Temperatura inadequada do alimento.

• Prato do cardápio em falta.

• Serviço lento.

• Bebida ou comida estragadas.

• Falta de higiene.

• Reservas não cumpridas.

• Demora na apresentação da nota.

• Erro na nota.

4.4 Funções básicas do garçom

•	 Preparar o local de trabalho (mise en place do salão);

•	 Preparar, organizar e esterilizar os materiais e utensílios utilizados no salão 
(“mise en place’’ de utensílios);

•	 Fazer a mise en place das mesas.
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Figura 16: Utensílios de mesa.

Fonte: http://aculinarista.blogspot.com.br/2009/09/mise-en-place_29.html

4.5 Exemplo de mise en place (mesa organizada)

•	 Recepcionar e acomodar os clientes;

•	 Anotar os pedidos dos clientes;

•	 Fazer o pedido na cozinha e/ou no bar de serviço;

•	 Servir alimentos e bebidas, sabendo utilizar diversas modalidades de serviço;

•	 Atender às reclamações dos clientes;

•	 Recolher o pagamento das contas dos clientes;

•	 Zelar pelos equipamentos e materiais utilizados em seu trabalho.

4.6 Ambiente do bar/restaurante

Figura 17: Ambiente de Restaurante.

Fonte:  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQx1vGj0hfv-MHMXud-E65SCets9vqbMTikbcCV97SXtyiDPs9ZAw
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Nenhum cliente quer se sentir inseguro quando vai a um bar. Ele quer estar tran-
quilo durante todo o tempo em que lá permanecer. Mesmo que o bar mantenha 
uma equipe especializada para essa atividade, você precisa estar atento a algumas 
situações:

•	 Observe sempre quem entra e quem sai do restaurante. Se perceber situações 
estranhas, comunique ao seu supervisor ou ao segurança do restaurante, de 
forma discreta.

•	 Monitore também os pertences dos clientes.

•	 Esteja atento ao cliente que se excede na bebida alcoólica; ele pode se aci-
dentar, causar situações inconvenientes ou danos materiais ao restaurante.

•	 Saiba identificar situações de risco, como o cheiro de fumaça no ar; tomadas 
de equipamentos descascando; portas que estão com dobradiças soltas; mesas 
e cadeiras sem firmeza, etc. Nesses casos, aja imediatamente, a fim de evitar 
acidentes.

•	 Conheça qual o estilo e a decoração do bar.

•	 Saiba a posição de cada item, pois isso ajuda na hora da arrumação.

•	 Saiba ajustar a temperatura do ambiente e o volume do som (se houver).

•	 Conheça os equipamentos existentes e saiba operá-los.

4.7 Técnicas de segurança no trabalho

Muitas vezes, durante o desenvolvimento de suas atividades, você se expõe a al-
gumas situações que necessitam de atenção especial para evitar acidentes. Siga 
algumas orientações para manter-se sempre seguro enquanto trabalha:

•	 Use sapatos fechados e com solado antiderrapante para circular nas áreas de 
cozinha e higienização.

•	 Ao pegar em objetos cortantes, segure-os sempre pelo cabo e, caso vá se des-
locar de área, deixe a ponta voltada para baixo.

•	 Ao pegar em utensílios de louça ou vidro, observe se estão rachados, trincados 
ou lascados, para que não causem cortes.

•	 Para levantar um objeto pesado, adote postura adequada:

- Separe as pernas na distância dos ombros, a fim de manter o equilíbrio;

- Segure o objeto com as duas mãos;

- Dobre os joelhos (não dobre a cintura);

- Mantenha as costas retas;
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- Erga o objeto, colocando o peso nas pernas;

- Mantenha o objeto próximo ao corpo;

- Se o objeto é pesado demais, peça ajuda.

•	 Ao transportar objetos em carrinho, cuidado para não atrapalhar a visão do 
caminho.

•	 O cuidado com as paredes também é importante.

•	 Não corra pelas áreas e olhe sempre o caminho que estiver fazendo.

•	 Siga sempre os sentidos indicados. Não corra pelas áreas e olhe sempre o ca-
minho em que estiverem as entradas e saídas.

•	 Não carregue bandejas cheias demais.

4.8 Limpeza

As áreas de preparação e serviço devem estar limpas para não colocarem em risco 
a segurança dos alimentos e bebidas. Sendo assim, todo estabelecimento deve ter 
um eficiente programa de limpeza. Nele deve estar claro o que deve ser limpo, 
qual a frequência, como deve ser limpo, quais as pessoas responsáveis e quaisquer 
outras observações necessárias.

A seguir, apresentamos um modelo de plano de limpeza, que poderá ser adaptado 
à realidade do bar em que você trabalha.

•	 Preparando o ambiente para iniciar os serviços:

- Deve estar escrito o nome do que deve ser limpo (utensílios, mesa, cadeira, piso, 
porta, etc.).

- Qual o momento em que cada item deve ser limpo (por turno, diariamente, se-
manalmente, mensalmente).

- O passo a passo da limpeza (conheça o material com que cada item foi fabricado, 
para saber a melhor forma de limpar).

- O nome da pessoa responsável pela limpeza. Se for de outro setor, escreva apenas 
o nome do setor.

- Qualquer informação sobre o item a ser limpo (ex.: piso – nunca varrer no mo-
mento do serviço).

•	 Se qualquer atividade for desenvolvida por funcionários de outro setor, esteja 
atento ao desempenho das atividades para que tudo esteja sempre limpo. E 
saiba sempre onde encontrar a pessoa que faz a limpeza para os momentos de 
emergência.

•	 Utilize álcool a 70% para dar polimento nos utensílios.
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•	 Cuidados devem ser tomados para evitar a contaminação química dos alimen-
tos durante os procedimentos de limpeza do bar. Nunca deixe produtos de 
limpeza nas áreas onde são colocados alimentos e utensílios. Só faça a limpeza 
das superfícies.

O garçom é um manipulador de alimentos; então, é importante que você 
cuide de sua saúde, fazendo periodicamente todos os exames médicos reco-
mendados pela empresa e informe sempre ao seu supervisor quando estiver 
doente.

Quais atividades você considera que devam ser feitas por um garçom, a fim de 
preparar um restaurante para a sua abertura?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4.9. Conhecendo os materiais de trabalho

Os restaurantes possuem diversos móveis, equipamentos e utensílios. É necessário 
que toda a equipe conheça cada um deles e saiba como utilizá-los.
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Figura 18: Materiais de trabalho do garçom.

Fonte:  http://advald.blogspot.com.br/2015_07_01_archive.html.

- Mesas: podem ser feitas de diversos materiais (madeira, ferro, plástico, granito) 
e ter vários formatos (redondas, quadradas, retangulares).

- Guéridon: mesa pequena ou carrinho utilizado como apoio durante os serviços.

- Cadeiras: podem ser com braços ou não. Há também as cadeirinhas infantis.

- Aparador: móvel normalmente colocado no canto dos restaurantes. Serve para 
guardar utensílios e outros objetos de uso para reposição durante os serviços. Deve 
estar bem arrumado, para facilitar os serviços na hora do atendimento.

- Armários: normalmente são utilizados para guardar peças limpas do enxoval, 
reservas de utensílios e itens do ménage.
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Tipos de taça e copos para servir bebidas:

Figura 19: Tipos de taça.

Fonte: http://www.enfimcasada.com.br/wp-content/uploads/2012/05/enfimcasada_ta%C3%A7as2.jpg.

 

Figura 20: Galheteiro e Cloche.

Fonte: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRYrSGncQBpr2z3qc8miIq66L7gyefbZ2YhWf7WZVdbrtkEVHdGkOuRJz0.
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- Se o restaurante tiver serviços de bebidas e sobremesas em carrinhos, ou qual-
quer outro serviço que vá à mesa do cliente, deve-se fazer o mise en place dos 
carrinhos, seguindo o padrão determinado pelo estabelecimento.

Figura 21: Carrinho de serviço.

 Fonte: http://www.paradismebel.ru/model/11120111.jpg.
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Unidade 5
Organização do Ambiente

Tradicionalmente começamos a preparação do Mise en place, que nada mais é que 
a mesa organizada de acordo com cada estabelecimento.

Você deve se informar com o seu supervisor sobre qual a praça do restaurante e 
quais atividades ficarão sob sua responsabilidade.

Mise en place é o conjunto de atividades que prepara o restaurante para o 
serviço. Quando bem executado, auxiliará na agilidade dos serviços, no mo-
mento de atendimento ao cliente.

Essa atividade deve ser definida de acordo com o padrão de serviço prestado 
pelo restaurante.

5.1 Verificando o restaurante para a abertura

•	 Conferir se o restaurante está limpo (piso, paredes, mesas, cadeiras, objetos 
de decoração, aparadores, cortinas, portas, balcões). Se não estiver limpo, ver 
quem é o responsável pela limpeza e solicitar execução. Se for uma tarefa do 
garçom, então comece a limpar.

•	 Organizar o alinhamento das mesas e cadeiras, obedecendo ao padrão de arru-
mação do restaurante. Lembrando-se da necessidade de espaço de circulação 
para cliente e garçons.

•	 Observar o estado de conservação e estabilidade das mesas e cadeiras para pre-
venir acidentes. Separar as que apresentam defeito e comunicar ao supervisor.

•	 Alinhar quadros e objetos de decoração.

•	 Testar o funcionamento da iluminação e sistema de som. Se o sistema de ar-
condicionado do ambiente tiver comando de dentro do restaurante, fazer o 
teste de funcionamento. Se o sistema for central, estar atento ao horário em 
que deve ser ligado e solicitar do responsável tal execução.

•	 Conferir se o estoque de bebidas está abastecido. Fazer a reposição, se neces-
sário, e colocar sob refrigeração as bebidas a serem servidas geladas.

•	 Confirmar o estoque dos condimentos na mesa (açúcar, pimenta, sal, azeite, 
palito, vinagre, outros). Conferir a validade de cada produto.
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•	 Conferir se os cardápios estão em perfeito estado de conservação e limpeza. 
Se estiverem defeituosos, sujos ou amassados, separe e entregue ao supervi-
sor. Verifique se o número  de cardápios é suficiente para o serviço.

•	 Cuidar dos materiais e utensílios a serem utilizados, de acordo com o cardápio.

•	 Pegar os materiais que serão utilizados na limpeza (álcool 70% e flanela).

•	 Separar os utensílios a serem utilizados durante a refeição (talheres, louça, 
cristais e outros utensílios, de acordo com o padrão do restaurante).

•	 Separar os utensílios por grupos e começar o polimento, observando cuida-
dosamente o estado de limpeza e conservação de cada um deles. Retornar 
para a área de limpeza aqueles que apresentam resíduos ou manchas. Após o 
polimento, manter os utensílios protegidos de poeiras e sujeiras, cobrindo-os 
com um pano.

•	 Entregar ao supervisor os materiais que não estiverem em perfeito estado de 
conservação (louça trincada ou lascada, talheres tortos ou com pontas quebra-
das ou qualquer outra avaria).

•	 Cuidar da parte do enxoval (forro, toalha de mesa, jogo americano, guardana-
po, etc.). Separar a roupa suja e encaminhar à lavanderia. Verificar o estado 
de conservação da roupa limpa, separando a que apresentar defeito (com furo, 
rasgo, manchas, etc.) e entregar ao supervisor.

•	 Fazer a dobra dos guardanapos e manter em local protegido, até o momento do uso.

•	 Evitar que suas mãos se sujem, movendo-se ou movimentando-se pouco até a 
abertura do estabelecimento.

•	 Fazer a mise en place (arrumação) dos aparadores. Listar todo o material ne-
cessário à realização do serviço e manter o aparador arrumado (cloche, galhe-
teiro, jarra, cinzeiro).

IDENTIFICAÇÃO EM CAMPO:

1- Acompanhado de um colega, vá a um restaurante e verifique se ele está pronto 
para a abertura. Utilize o check list sugerido.

2- Reúna-se com o grupo e discuta sobre as situações encontradas. Anote as corre-
ções que precisam ser feitas.

1. Descreva, em poucas palavras, o que você entende sobre Mise en Place.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Inicie a montagem das mesas, obedecendo ao padrão definido pelo estabe-
lecimento.

5.2 Fazendo a mise en place das mesas

“Boas Práticas: procedimentos que devem ser adotados por serviços de alimenta-
ção a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos alimen-
tos com a legislação Sanitária.” (Resolução ANVISARDC nº 216/ 2004).

Mãos: As mãos desempenham um papel importante na contaminação específica dos 
alimentos.

•	 Quando é necessário lavar as mãos?

- Antes de iniciar o serviço;

- Antes e depois de utilizar as instalações sanitárias;

- Quando tiver contato com materiais ou alimentos sujos;

- Antes e depois das refeições;

- Antes e após as operações de limpeza e desinfecção;

- Quando mudar de tarefa;

- No fim do serviço;

- Sempre que estiverem sujas.

•	 Onde lavar as mãos?

As mãos devem ser lavadas num lavatório exclusivo, usado para esse fim, local em 
que devem estar disponíveis detergente adequado e toalhas de papel descartável.

•	 Como lavar as mãos?

Para a correta lavagem das mãos, devem ser seguidas sequencialmente as seguin-
tes etapas:

1. Molhar as mãos e os antebraços (até os cotovelos) com água corrente;

2. Ensaboar bem as mãos e os antebraços com sabão;

3. Lavar cuidadosamente os espaços interdigitais, as costas das mãos, polegares 
e unhas;

4. Passar por água corrente;
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5. Ensaboar novamente as mãos, esfregando-as durante pelo menos 20 segundos;

6. Passar por água corrente;

7. Secar com toalhas de papel descartáveis de utilização única, que devem ser 
colocadas em recipiente próprio, com tampa acionada pelo pé.

5.3 Saúde e higiene alimentar

Nessa categoria de perigos, inclui-se um conjunto vasto de perigos, que podem ter 
origem diversa.

Entre os perigos físicos mais frequentes é possível enumerar:

- Vidros, madeiras, pedras, metais e outros.

- Infecções alimentares.

- Doença gastrintestinal aguda de aparecimento brusco e evolução rápida, devido 
ao consumo de alimentos contaminados por microrganismos patogênicos ou por 
substâncias tóxicas por eles produzidas (toxinas). Essa doença tem quadros clínicos 
característicos de intoxicação (sem febre) ou infecção. Manifesta-se algumas horas 
após a ingestão dos alimentos contaminados e pode durar de um a sete dias. Os 
sintomas mais frequentes são dor abdominal, diarreia, vômitos e, em alguns casos, 
febre e dor de cabeça.

- Doenças de origem alimentar.

Os microrganismos que contaminam os alimentos podem provocar alterações su-
perficiais ou profundas dos produtos, diminuindo a sua qualidade e o seu tempo de 
conservação. No caso dos microrganismos patogênicos, podem provocar alterações 
na saúde dos consumidores e manipuladores de alimentos, transmitindo doenças 
graves, nomeadamente as infecções alimentares. As doenças provocadas pelos ali-
mentos podem ter um peso socioeconômico considerável:

- As pessoas atingidas podem ficar incapacitadas para o trabalho e até morrer;

- As consequências econômicas podem ser muito graves para a empresa ou estabe-
lecimento responsável pela doença transmitida.

Conservar sempre os alimentos de forma correta, para que não exista crescimento 
bacteriano.
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1. O que fazer para evitar uma infecção alimentar?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Qual a diferença entre contaminação bacteriana e contaminação química?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Unidade 6
Empreendedorismo

Você já pensou em ser o seu patrão? Ser dono do seu próprio negócio? Em ser um 
empreendedor?

Empreendedor é o termo utilizado para qualificar, ou especificar, principalmente, 
aquele indivíduo que detém um modo especial, inovador, de se dedicar às ativida-
des de organização, administração, execução, sobretudo na geração de riquezas, 
na transformação de conhecimentos e de bens em novos produtos – mercadorias 
ou serviços, gerando um novo método por meio de  seu próprio conhecimento. É 
o profissional inovador que modifica, com sua forma de agir, qualquer área do co-
nhecimento humano. Também é utilizado – no cenário econômico – para designar o 
fundador de uma empresa ou entidade, aquele que construiu tudo a duras custas, 
criando o que ainda não existia.5

Empreendedorismo é o ato de criar e gerenciar um negócio, assumindo riscos em 
busca de lucros.

6.1 Empreendedorismo é uma ótima ideia

Veja, abaixo, algumas das principais características que formam o perfil do em-
preendedor:6

1. Iniciativa – São pessoas que não ficam esperando que os outros (o governo, o 
empregador, o parente, o padrinho) venham resolver seus problemas. Pessoas que 
começam coisas novas. A iniciativa, enfim, é a capacidade daquele que, tendo um 
problema qualquer, age, arregaça as mangas e parte para a solução.

2. Autoconfiança – O empreendedor tem autoconfiança, isto é, acredita em si 
mesmo. Se não acreditasse, seria difícil para ele tomar a iniciativa. A crença em si 
mesmo faz o indivíduo arriscar mais, ousar, oferecer-se para realizar tarefas desa-
fiadoras, enfim, torna-o mais empreendedor.

3. Aceitação do risco – O empreendedor aceita riscos. Ainda que, muitas vezes, seja 
cauteloso e precavido contra o risco, a verdade é que ele o aceita em alguma medida.

4. Sem temor do fracasso e da rejeição – O empreendedor fará tudo o que for ne-
cessário para não fracassar, mas não é atormentado pelo medo paralisante do fra-
casso. Pessoas com grande amor próprio e medo do fracasso preferem não tentar 
correr o risco de não acertar – ficam, então, paralisadas.

5. Decisão e responsabilidade – O empreendedor não fica esperando que os outros 
decidam.

5  LOPES, Cledson. Noções de Administração de Empresas. Disponível em: <http://pt.slideshare.net/419475539/noes-de-admaula-1>. 
Acesso em 08/10/2013.
6  BLOG IDEA, Consultoria & Assessoria. O que é empreendedorismo. Disponível em: http://ideaconsultoriaeassessoria.wordpress.com/
tag/empreendedorismo-2/page/2/. Acesso em 08/10/2013.
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1. Assista ao filme “Lixo Extraordinário” e fazer um comentário sobre a importân-
cia da coleta seletiva nos dias de hoje. Em seguida, identifique o lixo produzido 
no seu ambiente de trabalho (restaurante).

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Unidade 7
Sociologia do Trabalho

A Sociologia é a parte das ciências humanas que estuda as unidades que formam a 
sociedade, ou seja, estuda o comportamento humano, em função do meio, e os pro-
cessos que interligam os indivíduos em associações, grupos e instituições. Enquanto 
o indivíduo, na sua singularidade, é estudado pela Psicologia, a Sociologia tem uma 
base teórico-metodológica que serve para estudar os fenômenos sociais, tentando 
explicá-los, analisando os homens em suas relações de interdependência.7

A Sociologia do Trabalho é o ramo da Sociologia voltado ao estudo das relações 
sociais no mundo do trabalho – em princípio, incluindo basicamente empresas e 
sindicatos – e às implicações sociais da relação entre trabalho e técnica.8

Capital e Trabalho, a dicotomia fundamental da economia moderna, oponentes, 
contudo, já que a sua existência depende da interação. O capital propicia o traba-
lho; o trabalho, por seu lado, é a base da sustentabilidade do capital.

Dessa interação, nasce a produção, que tem como alvo o consumidor, o Trabalho.

Sem consumo, a produção perde a sua razão de existir, e o consumidor é o tra-
balho, portanto conclui-se que o trabalho tem de comprar a produção para que o 
capital lhe dê trabalho, constatação esta que leva, ainda, à conclusão de que o 
trabalho produz para ele mesmo, ficando o valor acrescentado à produção para o 
capital, como mais valia do seu investimento.

Valendo-se da sua influência e chantagem econômica, o capital é quem dita as 
regras da interação. Sujeito a elas, o trabalho vê-se confrontado com a dependên-
cia do capital que, para aumentar os seus lucros, utiliza simultaneamente de dois 
princípios:

 O pagamento do salário mais baixo possível ao trabalho e a imposição do preço ao 
consumidor que mais lucro lhe ofereça, o que tem como resultado óbvio o empo-
brecimento do trabalho diretamente proporcional ao enriquecimento do capital. 
Muito comum associar as palavras emprego e trabalho, como se tivessem o mesmo 
significado. O “trabalho” surgiu no momento em que o homem começou a trans-
formar a natureza e o ambiente ao redor, com o auxílio do artesão. Após o advento 
da Revolução Industrial, configura-se a relação capitalista, com a necessidade de 
organizar grupos de pessoas, processos, instrumentos, criando-se, a partir daí, a 
ideia do “emprego”, o qual sempre sugeriu relação estável e mais ou menos dura-
doura entre a empresa e o empregado. Desde então, as noções de trabalho e de 
emprego foram se confundindo.

O emprego se configurou ao longo do tempo como relação estável, porque existe 
um contrato com vínculo, carteira assinada e, sendo assim, instaura-se uma condi-
ção de conforto pelos benefícios do FGTS, 13º salário, férias e outros tantos, mas, 
por outro lado, também temos muitas outras obrigações pouco agradáveis, tais 
como: bater cartão, submeter-se à subordinação e muitas vezes cumprir ordens e 
regras rígidas.

7  MORENO, Felipe. Sociologia. Disponível em: < http://cienciashumanas-cm.blogspot.com.br/p/sociologia.html>. Acesso em 09/10/2013.
8  WIKIPÉDIA. Sociologia do Trabalho. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia_do_trabalho>. Acesso em 09/10/2013.
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Com o passar dos tempos, o tão sonhado e confortável emprego veio sofrendo for-
tes alterações e as condições de estabilidade até então oferecidas foram perdendo 
forças, resultado da globalização e dos próprios adventos tecnológicos, os quais 
acirraram a competitividade, eliminando postos, níveis hierárquicos e deixando 
milhões de pessoas desempregadas, em grande parte do nosso planeta.9

Atualmente, vemos cada vez mais a substituição gradual do emprego fixo, de longa 
duração e em tempo integral, por outras formas de prestação de serviços como: o 
trabalho autônomo, o trabalho por meio de cooperativa, da terceirização dos ser-
viços, o trabalho temporário, o trabalho em tempo parcial, o trabalho por projeto, 
etc. Porém, é importante deixar registrado que, enquanto o emprego diminui, a 
possibilidade de trabalho aumenta vertiginosamente. E é nesse contexto que surge 
a figura do empreendedor. Nesse sentido, no mundo do trabalho, o profissional 
terá que se tornar o administrador de sua própria carreira, sendo responsável pelos 
seus ganhos e perdas.

Seguindo essa tendência de autonomia no trabalho, os garçons podem trabalhar 
de formar a serem freelancers, ou seja, serem contratados para eventos variados. 
Para isso, é necessário estarem atentos aos meios de comunicação como telefone 
fixo, celular, e-mail, além de fazerem o cadastro nas empresas de cerimoniais e 
eventos, para serem convocados para os eventos.

1. Formar grupos de, no máximo, cinco integrantes para discutir sobre a diferen-
ça entre trabalho e emprego. Anotações:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Coloque V, se verdadeiro, e F, se falso:

a) Recepcionar o cliente é uma tarefa que só o maître pode fazer. (     )

b) A recepção de um cliente na entrada do restaurante é um momento que pode 
influenciar na impressão que o cliente terá do restaurante. (     )

c) A recepção do cliente deve obedecer a um padrão rígido e igual para todos, 
não havendo distinções para clientes com necessidades especiais. (     )

d) Conhecer todos os serviços que o restaurante oferece é uma obrigação do 
garçom. (     )

e) Através do cardápio, o cliente poderá conhecer os produtos oferecidos pelo 
restaurante. (     )

f) O pedido do cliente pode ser registrado através de uma comanda manual ou 
eletrônica. (     )

9 ORSINI, Ricardo. Trabalho e Emprego: conceitos distintos. Disponível em: <http://www.ricardoorsini.com/4104.html>. Acesso em: 
08/10/2013.
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g) O couvert deve ser colocado na mesa, sem consulta prévia ao cliente. (     )

h) Não é importante que um garçom saiba ler e escrever corretamente para aten-
der bem o cliente. (      )

i) O garçom é o elo entre o cliente e a cozinha. (      )
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Unidade 8
Ética

“A ética é daquelas coisas que todo mundo sabe o que são, mas que não são fáceis 
de explicar, quando alguém pergunta”. (VALLS, 1993, p. 7).

Segundo o Dicionário Aurélio Buarque de Holanda, ÉTICA é “o estudo dos juízos de 
apreciação que se referem à conduta humana susceptível de qualificação do ponto 
de vista do bem e do mal, seja relativamente à determinada sociedade, seja de 
modo absoluto”.

Etimologicamente falando, ética vem do grego “ethos”, e tem seu correlato no 
latim “morale”, com o mesmo significado: Conduta, ou relativo aos costumes. 
Podemos concluir que etimologicamente ética e moral são palavras sinônimas.10

Alguns diferenciam ética de moral de vários modos:

1. Ética é princípio, moral são aspectos de condutas específicas;

2. Ética é permanente, moral é temporal;

3. Ética é universal, moral é cultural;

4. Ética é regra, moral é conduta da regra;

5. Ética é teoria, moral é prática.

É extremamente importante saber diferenciar a Ética da Moral e do Direito. Es-
sas três áreas de conhecimento se distinguem, porém têm grandes vínculos e até 
mesmo sobreposições. Tanto a Moral como o Direito baseiam-se em regras que 
visam estabelecer certa previsibilidade para as ações humanas. Ambas, porém, di-
ferenciam-se. A Moral estabelece regras que são assumidas pela pessoa como uma 
forma de garantir o seu bem-viver. A Moral independe das fronteiras geográficas e 
garante uma identidade entre pessoas que sequer se conhecem, mas utilizam esse 
mesmo referencial moral comum.

O Direito busca estabelecer o regramento de uma sociedade delimitada pelas fron-
teiras do Estado. As leis têm uma base territorial, elas valem apenas para aquela 
área geográfica onde uma determinada população ou seus delegados vivem. Alguns 
autores afirmam que o Direito é um subconjunto da Moral.

Essa perspectiva pode gerar a conclusão de que toda lei é moralmente aceitável. 
Inúmeras situações demonstram a existência de conflitos entre a Moral e o Direito. 
A desobediência civil ocorre quando argumentos morais impedem que uma pessoa 
acate uma determinada lei. Esse é um exemplo de que a Moral e o Direito, apesar 
de referirem-se a uma mesma sociedade, podem ter perspectivas discordantes. A 
Ética é o estudo geral do que é bom ou mau, correto ou incorreto, justo ou injus-
to, adequado ou inadequado. Um dos objetivos da Ética é a busca de justificativas 
para as regras propostas pela Moral e pelo Direito. Ela é diferente de ambos – Moral 
e Direito –, pois não estabelece regras. Essa reflexão sobre a ação humana é que 
caracteriza a Ética.11

10 SILVA, Fernanda Cintra Lauriano. Ética: conduta ideal e conduta real. Disponível em: <http://www.direitonet.com.br/artigos/exi-
bir/5754/Etica-conduta-ideal-e-conduta-real>. Acesso em: 10/10/2013.
11  GOLDIM, José Roberto. Ética, Moral e Direito. Disponível em: <http://www.bioetica.ufrgs.br/eticmor.htm>. Acesso em: 10/10/2013.
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Toda a fase de formação profissional, o aprendizado das competências e habilida-
des referentes à prática específica numa determinada área, deve incluir a refle-
xão, desde antes do início dos estágios práticos. Ao completar a formação em nível 
superior, a pessoa faz um juramento, que significa sua adesão e comprometimento 
com a categoria profissional na qual formalmente ingressa. Isso caracteriza o as-
pecto moral da chamada Ética Profissional, essa adesão voluntária a um conjunto 
de regras estabelecidas como sendo as mais adequadas para o seu exercício.

Muitas oportunidades de trabalho surgem onde menos se espera, desde que você 
esteja aberto e receptivo, e que você se preocupe em ser um pouco melhor a cada 
dia, seja qual for sua atividade profissional. E, se não surgir outro trabalho, cer-
tamente sua vida será mais feliz, gostando do que você faz e sem perder, nunca, 
a dimensão de que é preciso sempre continuar melhorando, aprendendo, experi-
mentando novas soluções, criando novas formas de exercer as atividades, estando 
aberto a mudanças, nem que seja mudar, às vezes, pequenos detalhes, mas que 
podem fazer uma grande diferença na sua realização profissional e pessoal. Isso 
tudo pode acontecer com a reflexão incorporada a seu viver.

E isso é parte do que se chama empregabilidade: a capacidade que você pode ter 
de ser um profissional que qualquer patrão desejaria ter entre seus empregados, 
um colaborador. Isso é ser um profissional eticamente bom.

As leis de cada profissão são elaboradas com o objetivo de proteger os profissio-
nais, a categoria como um todo e as pessoas que dependem daquele profissional, 
mas há muitos aspectos não previstos especificamente e que fazem parte do com-
prometimento do profissional em ser eticamente correto: aquele que, indepen-
dentemente de receber elogios, faz a coisa certa. 

Ética Profissional: Pontos para sua reflexão: É imprescindível estar sempre bem in-
formado, acompanhando não apenas as mudanças nos conhecimentos técnicos da 
sua área profissional, mas também nos aspectos legais e normativos. Vá e busque 
o conhecimento. Comportamento eticamente adequado e sucesso continuado são 
indissociáveis!

1. Encontre e analise um Código de Ética de uma organização, preferencialmente 
ligado à área de alimentação em geral.

Ex.: Código de Ética do Garçom no Servidor Público Federal.

Fonte: Ouvidoria da Receita Federal.
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Unidade 9
Noções de Cidadania e Direito do Trabalho

A construção da cidadania brasileira não obedeceu à mesma ordem lógica apres-
ntada no modelo britânico de Marshall: direitos civis, direitos políticos e direitos 
sociais. No Brasil, os direitos políticos apareceram primeiro, os direitos sociais 
tiveram mais ênfase que os demais, e os direitos civis só alcançaram sua consoli-
dação a partir da Constituição de 1988.

Porém, tal peculiaridade no desenvolvimento da cidadania no nosso país não teve 
força suficiente para desatrelá-la de uma característica marcante na história da 
cidadania ocidental, desde a Grécia Antiga: o caráter excludente que dividiu os 
cidadãos em categorias tomadas em função de seu poder econômico, sobretudo no 
que diz respeito à dimensão social. Isso posto, pode-se identificar ao menos três 
categorias de cidadãos brasileiros: os cidadãos privilegiados de primeira classe; os 
simplesmente cidadãos, de segunda classe; e os não cidadãos.

A primeira categoria de cidadãos herdou sua condição plena de cidadania das elites 
dominantes que estiveram à frente dos movimentos de independência e procla-
mação da república no País. São invariavelmente ricos, brancos, com formação 
acadêmica, e sempre conseguem atender a seus interesses, seja pelo poder eco-
nômico, seja pelo prestígio social de que gozam. Para esses, os direitos de cida-
dania alcançam sua plenitude. Têm suas liberdades individuais garantidas pela 
possibilidade de acesso à justiça, possuem representação política ativa em razão 
do poder econômico de que dispõem, não dependendo de um Estado provedor para 
ter acesso a direitos sociais.

Na pirâmide da cidadania brasileira, abaixo dos cidadãos de primeira categoria, 
colocam-se os simplesmente cidadãos. Representam a maior parte dos cidadãos 
brasileiros e, em geral, confundem-se com a classe econômica média. Possuem 
uma cidadania limitada, uma vez que possuem relativa consciência acerca de seus 
direitos, mas nem sempre dispõem de meios para o seu exercício. Poucos são os 
que se aventuram num participação política, e a maioria submete-se aos caminhos 
determinados pela classe dominante.

Por fim, há os não cidadãos. São indivíduos completamente abandonados pelo Es-
tado e pela sociedade civil, cujos direitos decorrentes da cidadania não são re-
conhecidos efetivamente e para quem a cidadania não passa de um termo sem 
significado prático. É a parte da população excluída dos serviços de educação e 
saúde pública, sujeita ao desemprego, completamente alheia à vida política, de-
samparada pelos sistemas de segurança e justiça, que recorrem à criminalidade 
como forma de sobrevivência e inclusão social.

Essa estratificação é favorecida por aplicações distorcidas ou, ainda, não aplicação 
dos princípios de cidadania consagrados na Constituição de 1988. Explica Dallari 
que os objetivos econômicos do neoliberalismo brasileiro, presentes na carta mag-
na como, por exemplo, a garantia do lucro ilimitado e a integralidade do direito de 
herança, privilegiam os interesses privados em detrimento dos interesses públicos 
e, por tal razão, o exercício pleno da cidadania de algumas categorias esbarra 
sempre na indiferença dos setores econômicos dominantes. Existe um forte con-
servadorismo das representações sociais elitistas no sentido da não expansão dos 
direitos de cidadania às classes inferiores, como se essas últimas necessitassem 
eternamente de um poder orientador de suas ações.
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Assim, a luta pela cidadania plena no Brasil é uma luta pelo direito de existir 
enquanto igual, enquanto membro da sociedade, é a luta por uma “cidadania 
simbólica”. E diz-se simbólica porque se contrapõe a processos simbólicos de ex-
clusão, visto que não há registros históricos de algum grupo social que tenha sido 
totalmente apartado, em termos políticos, econômicos ou sociais. O que há na 
realidade é uma tentativa histórica dos setores dominantes de legitimar seu status 
superior em função da desqualificação dos outros, no campo da igualdade. Pior 
é que a sociedade brasileira acaba corroborando essa desqualificação pela perda 
sucessiva da capacidade de indignar-se perante a falta de cidadania de certos gru-
pos, naturalizando, por conseguinte, a estratificação dos cidadãos.

Agrava esse quadro o caráter paternalista presente em toda a história da cida-
dania brasileira. Ao contrário da Europa e dos Estados Unidos, onde a construção 
da cidadania compreendeu tanto uma luta político-ideológica (pela garantia legal 
de direitos) quanto uma luta simbólica (pelo reconhecimento do idêntico valor 
de todo ser humano como sujeito de direitos), no Brasil, a grande massa excluída 
assistiu a um processo de doação de cidadania, orientada segundo a ideologia eli-
tista, e que não alcançou efeitos no campo prático. Assim, a cidadania brasileira 
caminhou sempre no sentido de cima para baixo, uma cidadania apenas legal, mas 
nunca verdadeiramente real.

É fácil compreender por que a garantia de certos direitos no Brasil não representou 
a efetividade de outros, ou melhor, por que a democratização, trazida no bojo da 
Constituição de 1988 e expressa nas liberdades civis e políticas, não foi suficiente 
para promover a igualdade material dos cidadãos mediante um aparato de assis-
tências sociais. Porque a cidadania, doada aos indivíduos excluídos, não trazia, 
em sua essência, uma reformulação profunda de valores, característica das lutas 
simbólicas pela igualdade, mas sim um conservadorismo dominante que via na po-
breza um obstáculo ao seu próprio desenvolvimento.

Por tudo isso, tornou-se impossível vislumbrar no Brasil o aspecto da cidadania 
como um dever de todos, uma vez que esta figurou sempre como um conjunto de 
privilégios concedido pelas elites aos cidadãos em negativo. Assim, ser cidadão 
brasileiro não é ser titular de direitos civis, políticos e sociais, mas ser, acima de 
tudo, um guerreiro em defesa do direito a tê-los.

Nos tempos atuais vivemos sob a égide de uma Constituição enunciada cidadã, 
mas, passadas duas décadas da proclamação da Carta Magna de 1988, a cidadania 
no Brasil ainda está longe de ter alcançado a estabilidade. Pior, conquanto ela te-
nha caído literalmente na boca do povo e se transformado na mais alta expressão 
do discurso democrático brasileiro, parece haver um desconhecimento coletivo 
acerca de sua correta definição e, por conseguinte, uma distorção no seu alcance 
esperado.

Apresentaremos aqui noções gerais de direito, dando ênfase no Direito do Traba-
lho, que diz mais respeito ao que abordamos no curso e ao interesse particular por 
parte dos participantes.12

O DIREITO DO TRABALHO NO MUNDO

•	 SOCIEDADE PRÉ-INDUSTRIAL: não havia direitos trabalhistas.

•	 SOCIEDADE INDUSTRIAL: nasce o Direito do Trabalho como fonte de proteção 
ao trabalhador.

12 MAGALHÃES, Vander Jorge da Silva. Noções Direito do Trabalho. Disponível em: <http://www.ebah.com.br/content/ABAAABfdwAB/
nocoes-direito-trabalho>. Acesso em: 11/10/2013.
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•	 SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA: o Direito do Trabalho solidifica-se como forma 
de regulamentação das relações de trabalho e de coordenação dos interesses 
entre o capital e o trabalho.

•	 SOCIEDADE PÓS-INDUSTRIAL: desloca-se o processo de produção da indústria para 
outros setores – a tecnologia substitui o trabalho humano pelas máquinas –, ha-
vendo o fortalecimento do sindicalismo e a ampliação das negociações coletivas.

•	 O DIREITO DO TRABALHO NO BRASIL

•	 NASCIMENTO: final de 1800 – início de 1900;

•	 CAUSAS: movimento operário instigado pelos imigrantes; crescimento indus-
trial, com o fim da Primeira Grande Guerra Mundial; assinatura do Tratado de 
Versalhes (1919) – propôs-se a observar normas trabalhistas.

•	 PRIMEIRAS LEIS: proteção do trabalho de menores (1891), organização de sin-
dicatos rurais (1903) e urbanos (1907), férias (1925), etc.

•	 CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88: lei fundamental – direitos básicos dos trabalhado-
res - artigos 5º a 11.

•	 CLT: CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO: 01.05.1943 – Decreto-lei 5.452 – 
consolidação das leis esparsas sobre normas trabalhistas (salário, férias, etc.).

•	 CONTRATO DE TRABALHO: é o acordo tácito ou expresso, decorrente de uma 
relação de emprego (ou seja, envolvendo um empregado e um empregador) – 
artigo 442 da CLT.

•	 ACORDO EXPRESSO: escrito.

•	 ACORDO TÁCITO: que não é expresso – advém da continuidade da prestação de 
serviços por parte do empregado, sem oposição do empregador.

•	 REGRA GERAL: pacto de adesão – empregado adere às cláusulas, sem discus-
são. Não pode contrariar a lei, disposições contidas em convenções coletivas e 
decisões das autoridades competentes (Artigo 444 – CLT).

•	 CARACTERÍSTICAS: é um ajuste de duração, exige uma continuidade e envolve 
prestações sucessivas; é oneroso, pois não é gratuito; exige a pessoalidade (do 
empregado), pois é estabelecido em função de certa e específica pessoa; tra-
balha-se por conta alheia e não por conta própria; possui obrigações contrárias 
e equivalentes.

•	 FORMALIZAÇÃO: via de regra, escrito.

•	 EXCLUSIVAMENTE ESCRITO: quando a lei determina (exemplos: contrato de ex-
periência; contrato por prazo determinado; trabalho temporário; contrato de 
atleta profissional; contrato de aprendiz, etc.).

•	 PRAZO DE DURAÇÃO: prazo determinado ou indeterminado.

•	 DIREITOS E DEVERES: a relação de emprego, geral, direitos e deveres para am-
bas as partes – empregado e empregador:
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•	 EMPREGADO: é toda pessoa física que prestar serviços de natureza não even-
tual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário – CLT, Art. 3º.

•	 DIREITOS:

-Ter assegurado os direitos trabalhistas básicos (anotação em CTPS, receber salário 
no prazo legal, assim como o 13º salário, férias, FGTS, vale-transporte, etc.);

-Ser tratado com respeito pelos seus superiores e sem rigor excessivo;

-Receber treinamento necessário para o desempenho das atividades funcionais;

-Receber os equipamentos de proteção, quando o seu uso for exigido legalmente;

-Deixar de cumprir ordem injusta, que extrapola os limites do contrato, ou aten-
tatória à sua dignidade.

•	 DEVERES:

-Cumprir com suas obrigações, em especial as ordens de seus superiores;

-Respeitar os seus superiores e os colegas de trabalho.

9.1 Duração do trabalho

JORNADA NORMAL: 8 horas diárias. Prorrogação – máximo de 2 horas diárias, median-
te acordo escrito entre empregado e empregador ou contrato coletivo de trabalho.

INTERVALOS:

- Interjornadas: 11 horas consecutivas de descanso - CLT, ART. 66;

- Semanal: 24 consecutivas de descanso - CLT, Art. 67;

- Intrajornada:

-1 a 2 horas para trabalho acima de 6 horas;

-15 minutos para trabalho de 4 a 6 horas;

-Abaixo de 4 horas – não há.

-Inobservância dos intervalos e da jornada – acréscimo sobre a remuneração do 
período, no mínimo de 50% sobre a remuneração da hora normal de trabalho.

TRABALHO NOTURNO: Trabalho realizado das 22 h às 5 h. Pago no mínimo de 20% 
sobre a hora diurna, à exceção dos casos de revezamento semanal ou quinzenal.



64

Garçom

9.2 Faltas justificadas ao trabalho

Aquelas em que o empregado pode faltar, sem prejuízo do salário:

- Até 2 dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, des-
cendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua CTPS, viva sob sua dependência 
econômica;

- Até 3 dias consecutivos em virtude de casamento;

 - 5 dias, em caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira semana (licença 
paternidade);

- 1 dia a cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue;

- Até 2 dias consecutivos ou não, para fins de alistamento eleitoral;

- Para prestar o serviço militar;

- Para prestar vestibular;

- Para comparecimento em juízo.

•	 FALTAS INJUSTIFICADAS: podem ocasionar ausência de pagamento do repouso 
semanal remunerado; a sua persistência pode ocasionar a dispensa por justa 
causa, por desídia – CLT Art. 482, “e”.

•	 ATRASOS AO SERVIÇO: podem gerar ausência de pagamento do repouso sema-
nal 29; CLT, Art. 76. Forma de fixação: por lei.

•	 PISO SALARIAL: é um acréscimo ao salário-mínimo, ou seja, é o valor mínimo 
que pode ser pago em uma categoria profissional ou a determinadas profis-
sões, numa categoria profissional. A categoria profissional é formada por em-
pregados de diversas funções, num setor comum da atividade econômica. Por 
exemplo: a categoria dos comerciários. Forma de fixação – através de Conven-
ção Coletiva de Trabalho.

•	 SALÁRIO-MÍNIMO PROFISSIONAL: é o salário-mínimo fixado para determinada 
profissão. Exemplo: salário de médicos, dentistas, engenheiros, agrônomos, 
arquitetos, químicos. Forma de fixação – através de lei.

•	 13º SALÁRIO OU GRATIFICAÇÃO DE NATAL: gratificação paga pelo empregador, 
no valor de uma remuneração mensal, e efetuada da seguinte forma: 50% até 
o dia 30 de novembro e o restante até 20 de dezembro.

•	 PERÍODO AQUISITIVO ÀS FÉRIAS: após cada período de 12 meses de contrato.

•	 CONCESSÃO DO DIREITO: nos 12 meses subsequentes ao vencimento do                                   
período aquisitivo.

•	 PERÍODO E FÉRIAS: 12 a 30 dias, dependendo do número de faltas injustifica-
das ao trabalho.

•	 FORMA DE CONCESSÃO: em um só período ou excepcionalmente em 2 períodos, 
um dos quais não poderá ser inferior a 10 dias corridos, à exceção dos meno-
res, que não podem ter fracionadas as férias.
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Sobre o pagamento do garçom, existe um acréscimo de 10% sobre os serviços 
prestados (gorjeta). Esse ganho pode ser individual ou, dependendo do acor-
do feito pelo estabelecimento, dividido o acumulado total entre todos, no 
final do mês.

1. Você, sendo o profissional garçom, concorda que o cliente é obrigado a dar gor-
jeta de 10% sobre o valor da conta? Pesquise o que a lei diz sobre esse assunto.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Unidade 10
Atividade Prática

A proposta da Atividade Prática é uma oportunidade de integração com o ambien-
te de trabalho, no exercício de troca de experiências e na constituição de novos 
conhecimentos.

A Atividade Prática tem duração de 40 horas e poderá ser realizada junto com o 
terceiro módulo ou se iniciar após a conclusão deste. A carga horária mínima a ser 
desenvolvida é de 40h.

Atendendo à legislação vigente, a supervisão do estágio será realizada por um pro-
fessor, devendo haver um responsável pelo acompanhamento das atividades, a ser 
definido pelo IFNMG, no local do estágio.

Figura 22: Dia do garçom.

Fonte: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQtI7_E0j4kRxtd9BFi24kwwn3_22fGoA2ZjVG_Qi22hQuNdhV-OQ.

Aparador: Móvel pequeno que fica em local estratégico do restaurante. Serve 
de suporte. Nele são colocadas pequenas quantidades de materiais para uso 
durante o serviço.

Cardápio: Lista variada de alimentos e bebidas que são servidos em um res-
taurante.

Chafing dish (panela banho-maria): Equipamento de diversas formas e tama-
nhos para realizar o banho-maria e manter alimentos quentes em um buffet.
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Cloche: Utensílio que serve para cobrir o prato com o alimento, a ser trans-
portado da cozinha até o cliente.

Consommé: Utensílio utilizado para servir caldos e sopas.

Guéridon: Carrinho utilizado como apoio para serviço de mesa.

Host: Anfitrião, pessoa que fica na entrada do restaurante e cuida da recep-
ção dos clientes.

Hostess: Anfitriã, feminino (ver a palavra host).

Lounge: Sala de estar, um salão mobiliado com sofás, localizado em restau-
rante ou hotel, onde são servidos drinks.

Maître: Aquele que coordena e supervisiona a equipe e os serviços de um 
restaurante.

Ménage: Conjunto de utensílios para colocar sal, azeite, pimenta, etc., leva-
dos à mesa durante o serviço.

Mise en place: Expressão de origem francesa que significa arrumação, co-
locar em ordem. É o conjunto de trabalhos, previamente executados, para 
colocar o local, os objetos, os alimentos e as bebidas em ordem.

Praça ou setor: Divisão fictícia do restaurante, agrupando um conjunto de 
mesas que estará sob a responsabilidade de determinado garçom.

Rèchaud: Suporte de panelas ou travessas utilizado para manter alimentos 
quentes.
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