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RESUMO 

 

O objetivo desse estudo é descobrir se as cidades de Guarulhos e São Bernardo do 
Campo têm chances de, ao explorar sua vocação turística para os negócios, obter 
reais possibilidades de ampliar seu mercado de trabalho na área de hotelaria. Para 
realizar o que se propôs, utilizou-se dos dados primários advindos das entrevistas 
pessoais com alguns profissionais ligados ao setor; além dos dados secundários e 
informações coletadas nos próprios sites das prefeituras, sindicatos, meios de 
hospedagem e outras associações que integrados à pesquisa bibliográfica verificou-
se que as duas cidades possuem potencial turístico para os negócios porque contam 
com parques industriais que possibilitam a entrada e permanência de pessoas que 
vem às cidades para realizar diversos tipos de negócios. Para tanto, precisam 
hospedar-se, geralmente, por um espaço de tempo em que pretendem descansar, 
alimentar-se, banhar-se como se estivessem em suas casas.  Além desse potencial, 
as cidades apresentam mais algumas características em comum como a localização 
de aeroportos, Cumbica e Congonhas, bem próximos de seus centros e, ainda, 
servem de passagem para outras cidades consideradas mais acolhedoras como 
Santos, Guarujá entre outras localizadas no litoral e São Paulo, na região conhecida 
como a grande São Paulo. Por isso Guarulhos e São Bernardo acabam sendo pouco 
aproveitadas no que se refere aos seus potenciais turísticos. A pesquisa aponta que 
se houver investimentos nesse setor, o turismo poderá crescer tornando-as cidades 
receptivas àqueles que as visitam por motivo de trabalho e que precisam de uma 
boa hospedagem e, muitas vezes, de um lugar para utilizar como seu próprio 
escritório. Com isso, aumenta-se a necessidade de profissionais qualificados para 
atender às expectativas desses turistas. Conseqüentemente amplia-se o mercado 
de trabalho nas áreas voltadas ao turismo e hotelaria das cidades. Entre elas, 
destacam-se Transportes, Comércio, Segurança, Gastronomia, Cultura, Esportes e 
Lazer, Redes Hoteleiras e até mesmo Escolas Técnicas e Faculdades. Identificou-se 
que as duas cidades estudadas possuem potencial turístico para os negócios e 
podem ampliar o mercado de trabalho hoteleiro a partir da conscientização das 
partes interessadas em investirem na infra-estrutura, na capacitação dos Recursos 
Humanos, na estrutura dos empreendimentos hoteleiros e na divulgação do local, 
dos produtos e dos serviços oferecidos.  
 
 
Palavras-chaves: Trabalho, hotelaria, postos de serviço, turismo de negócios. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

ABSTRACT 

 

This work shows that the cities Guarulhos and Sao Bernardo do Campo have tourist 
potential for business because there are industrial parks that allow the entry and stay 
of persons coming to the cities to carry out various types of business. Thus, they 
need to lodge, usually for a period of time where they intend to rest, feed themselves; 
bathe themselves as if they were in their homes. Beyond this potential, the cities 
have some more features in common as the location of airports, Cumbica and 
Congonhas, well ahead of its centers, and also serve as a transition to other cities 
considered more welcoming as Santos, Guaruja and others on the coast and São 
Paulo, the region known as the great Sao Paulo. So Guarulhos and São Bernardo 
end up being little used in relation to potential tourists. This study shows if to exist 
investments in that sector, tourism will can grow making them receptive cities to 
those that visit them because of work and in need of proper housing and often a 
place to use as your own office. With that, increases the need for qualified 
professionals to meet the expectations of tourists. Therefore it expands the labor 
market in the areas devoted to tourism and hospitality of the cities. Among them, 
there are Transport, Trade, Security, Food, Culture, Sports and Leisure, hotel chains 
and even Technical Schools and Colleges. To achieve what is proposed, it was used 
for primary data derived from personal interviews with some professionals linked to 
the sector, beyond the secondary data and information collected in the sites of the 
city, trade unions, means of lodging and other associations that are part of the 
literature it was possible to conclude that the two cities studied have tourist potential 
for business and may extend the labor market hotel from the awareness of 
stakeholders to invest in infrastructure, in training human resources, in the structure 
of the hotel business and the dissemination of the site, products and services offered. 

 

Key-words: Labor, hotel, service jobs, tourism business. 
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1. INTRODUÇÃO 

         Os novos rumos da economia e do trabalho vêm incrementando o setor de 

prestação de serviços que é o que mais cresce em todo o mundo. Por causa disso, 

as Organizações estão investindo na gestão de pessoas priorizando o 

desenvolvimento profissional de seus empregados. As políticas de recursos 

humanos buscam por novos talentos e pessoas com potencial criativo para lidarem 

com as constantes e rápidas inovações advindas da globalização e das mudanças 

no mundo do trabalho. Empresas se preocupam em preparar sua mão-de-obra 

especializada através de treinamentos na própria empresa, assim como, através de 

investimentos em cursos oferecidos pelos diversos tipos de instituições educacionais 

(técnicas, faculdades e universidades.). Temos casos de organizações que, 

interessadas na implantação da gestão do conhecimento, criam sua própria 

universidade corporativa. Além disso, o trabalhador de hoje procura o 

autodesenvolvimento para garantir seu reconhecimento profissional e manutenção 

do emprego e, se isso não for possível, na capacidade dele mesmo tornar-se um 

prestador de serviços autônomo. 

         Escolheu-se realizar esse estudo sobre o mercado de trabalho para o 

profissional da hotelaria nas cidades de Guarulhos e São Bernardo do Campo 

devido ao seu potencial industrial. Ambas apresentam vocação1 turística para os 

negócios uma vez que, com seu número de empresas nacionais e multinacionais, o 

movimento de pessoas que as freqüentam por motivos de trabalho é considerável.  

         A hotelaria por ser uma das principais empresas do turismo vem sendo 

exigida em relação aos produtos e serviços com alto nível de qualidade. 

Referenciando-se nos padrões de qualidade internacionais, os meios de 

hospedagem brasileiros, cada vez mais, vêem exigindo de seus empregados 

desempenhos que requerem boa educação e capacitação profissional constante e 

atualizada.  

                                                 
1 Nota da autora: Termo utilizado pelos profissionais de Turismo significando que a cidade apresenta 
condições e potencialidades para receber turistas.  
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         É recomendável que o empregado que almeje uma situação profissional 

respeitável com possibilidades de seguir uma carreira, ter boa remuneração e boas 

condições de trabalho deva investir no seu próprio desenvolvimento.  

         Observa-se que as duas cidades estudadas apresentam potencial para 

abarcarem reais possibilidades de aprimorarem seu turismo de negócios. Porém, 

como tantas outras cidades brasileiras que não tem consciência das possibilidades 

de negócios que podem advir da dinâmica provocada pelo fenômeno turístico, 

parecem não explorar as oportunidades e deixam de progredir, ainda mais, 

econômica e culturalmente. No entanto, esse quadro vem se modificando. 

Com um grande trabalho de conscientização realizado em todo o 
país, abandonamos finalmente o amadorismo e o romantismo que 
tanto tempo nos fez perder no setor. Sabemos, hoje, que a atividade 
turística tratada de forma estratégica será o instrumento maior para 
reduzir nossas desigualdades regionais e sociais. (CARVALHO 2, 
prefácio de ARBACHE, 2001, p.14) 

 

1.1. Motivação para o Trabalho 
 

         O interesse em pesquisar esse tema deve-se ao fato de estar diretamente 

ligado ao dia-a-dia da autora enquanto pessoa e profissional que é. 

 

         Nascida e criada em uma região tão próxima às duas cidades em estudo, 

sempre pôde conviver e observá-las em seu crescimento e desenvolvimento sócio, 

econômico, político e cultural. 

 

         As lutas sindicais com suas reivindicações trabalhistas, suas perdas e suas 

conquistas para os trabalhadores chamavam a atenção de todo o Brasil, inclusive os 

paulistanos e guarulhenses tão próximos de tais manifestações, esperançosos de 

uma vida no trabalho mais digna e justa. 

                                                 
2 Caio Luiz de Carvalho foi Presidente da EMBRATUR - Empresa Brasileira de Turismo - e 
Presidente do Conselho Executivo da OMT - Organização Mundial de Turismo. 
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         O ABC paulista, especialmente São Bernardo do Campo, era exemplo de luta 

e força do trabalhador brasileiro. Durante algumas décadas transpareceu a todo o 

país uma imagem de desenvolvimento e sucesso. Seu parque industrial era muito 

grande e proporcionava grandes negócios, bons empregos e boa remuneração. Aos 

olhos dos trabalhadores, era um excelente lugar para trabalhar e progredir. Ali 

estava o futuro. 

 

        Guarulhos, cidade pertencente à região conhecida como Grande São Paulo, 

mantinha um papel de coadjuvante na economia de tal região. Sempre dependente 

da cidade de São Paulo, embora possuísse, como o ABC, um bom parque industrial. 

Com a construção do Aeroporto Internacional de São Paulo que, na verdade, 

localiza-se em Cumbica, cidade de Guarulhos, finalmente conseguiu-se vislumbrar 

possibilidades de progresso e independência. 

 

         Como professora de alguns cursos e coordenadora dos cursos técnico e 

tecnológico de hotelaria de instituição educacional de Guarulhos, a autora pode 

acompanhar o crescimento que se instaurou na cidade com o advento do aeroporto. 

As redes internacionais de hotelaria se interessaram pela cidade e investiram na 

implantação de hotéis e flats com suas bandeiras. Novas oportunidades de emprego 

e negócios estimulavam o desenvolvimento econômico da cidade. Ali também 

estava o futuro. 

 

         Os anos foram se passando e o ciclo de crescimento e desenvolvimento se 

mostra estagnado e as duas cidades, em relação às expectativas do mercado de 

trabalho, não se destacam mais como antes.   

 

         Considerando-se que mercado de trabalho:  

 

É o cenário onde se desenvolve a lei da oferta e da procura de mão-
de-obra. Nele, a empresa (Capital) procura profissionais para 
preencher postos de trabalho em seus quadros, e os profissionais 
oferecem seus serviços e sua força de trabalho para essas mesmas 
organizações (Trabalho). Atualmente, o mercado no Brasil é 
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altamente desfavorável ao trabalhador, em virtude dos inúmeros 
casos de downsizing3 praticados nas organizações, bem como das 
transformações ocorridas ao longo das últimas duas décadas que 
modificaram os perfis do trabalhador por conta de novas tecnologias 
ou simplesmente extinguindo-os e criando novas funções. 
(MARRAS, 2008, p.58). 

 

         A pesquisa sobre o momento atual pode mostrar novos caminhos de 

desenvolvimento através do investimento e exploração do turismo e colocar as duas 

cidades novamente na trajetória do sucesso. Afinal, como diz Marras (2008, p.58), 

“O segmento industrial foi um dos mais atingidos nos últimos anos, testemunhando 

uma forte migração de mão-de-obra para o setor de serviços.” Deve-se lembrar que 

o turismo e a hotelaria trabalham diretamente com a prestação de serviços e que: 

 

Nas últimas décadas, o turismo tornou-se uma importante opção de 
desenvolvimento econômico para muitos países, tanto 
industrializados como não industrializados. De fato, em 1996, o 
turismo internacional movimentou 435 bilhões de dólares, 
equivalentes a 1,5% do PIB mundial, tornando-se a terceira mais 
importante atividade econômica. (ARBACHE, 2001, p.15) 

 

         Tais resultados direcionam o olhar de especialistas e estudiosos da economia 

que buscam compreender e explorar a realidade que vem se solidificando cada vez 

mais. 

 

O turismo é, hoje, o produto brasileiro de exportação que registra os 
maiores índices de crescimento, constituindo-se em uma alternativa 
prioritária para a criação de empregos; geração de renda e divisas; 
preservação e valorização do patrimônio natural e cultural, assim 
como para a elevação dos níveis de bem-estar social. (CARVALHO, 
prefácio de ARBACHE, 2001, p.14) 

                       

 

 

 

 

                                                 
3 Grifo e nota do autor citado. Dowsizing: termo que significa enxugamento da estrutura 
organizacional (geralmente, dispensa em massa).  
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1.2. Questões de Pesquisa 
 

1.2.1. Questão Principal 
 

         Instiga-se descobrir se as cidades de Guarulhos e São Bernardo do Campo 

têm chances de, ao explorar sua vocação turística para os negócios, obter reais 

possibilidades de ampliar seu mercado de trabalho na área de hotelaria. O que se 

leva a algumas outras questões relatadas a seguir. 

 

1.2.2. Questões Secundárias 

1. Como o desenvolvimento do turismo de negócios pode interferir de 

modo positivo, no mercado de trabalho da hotelaria?  

2. Existem, por parte das cidades de Guarulhos e São Bernardo do 

Campo, ações que sinalizem o reconhecimento de sua vocação 

turística para os negócios? 

3. O que as cidades de Guarulhos e São Bernardo do Campo podem 

realizar para favorecer e aumentar o número de postos de trabalho 

relacionados aos serviços prestados em toda a área de hotelaria? 

        Tais questionamentos colaboraram para a formulação do seguinte problema: 

As cidades de Guarulhos e São Bernardo do Campo podem desenvolver seu 

mercado de trabalho hoteleiro através da exploração de sua vocação turística para 

os negócios? 

 

1.3. Objetivo da Pesquisa 

       1.3.1. Objetivo Geral  

        Estudar possibilidades de ampliar o mercado de trabalho hoteleiro nas 

cidades de Guarulhos e São Bernardo do Campo através do incentivo ao turismo de 

negócios. 
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     1.3.2. Objetivos Específicos 
 

       Para atingir o objetivo geral desse trabalho pretende-se alcançar os seguintes 

objetivos específicos: 

• Realizar um levantamento de dados sobre a atual situação do mercado 

hoteleiro nas cidades de Guarulhos e de São Bernardo do Campo;  

• Verificar as principais realizações e perspectivas desse setor;  

• Conhecer e refletir sobre os princípios teórico-práticos que possam colaborar 

com a formação e capacitação dos profissionais da hotelaria e  

• Apresentar sugestões que possam incrementar o mercado de trabalho 

hoteleiro e a carreira profissional de seus trabalhadores em ambas as cidades 

estudadas. 

1.4. Justificativas 
 

       Segundo Ansarah (2000, p.09), “No final do século, o turismo   aparece como   

o primeiro setor da economia mundial, com altas taxas de crescimento tanto em 

número de turistas como de dispêndio que realizam nos locais visitados.” O que 

permiti concluir que, a hotelaria sendo uma das empresas que prestam serviços ao 

turismo, se beneficia diretamente desse crescimento em todas as suas áreas seja 

hospedando os turistas, seja acolhendo-os em eventos de negócios, de esportes, 

religiosos, intelectuais entre outros. Muitas cidades e até mesmo países dependem 

economicamente dessa atividade para sua subsistência e desenvolvimento. 

Em termos globais, Turismo é o maior setor econômico no que se 
refere ao faturamento e número de pessoas empregadas. Hoje, um 
em cada dez postos de trabalho surge a partir do turismo. Os 
números relacionados a esta indústria são extraordinários e tem 
crescido ano após ano devido à globalização, estabilidade e 
crescimento econômico mundial. Além da grande movimentação de 
pessoas e de divisas entre os paises, o setor movimenta outros 50 
setores em sua cadeia produtiva. (BIN, 2008) 
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O Brasil é um país que apresenta variados e inúmeros recursos turísticos que 

podem contribuir para o seu crescimento e desenvolvimento econômico.  

 

         Os profissionais que acompanham os avanços adquiridos nessa área 

econômica não podem deixar de perceber as grandes possibilidades de criação e 

exploração do turismo resultante da movimentação de pessoas que vêm a negócios 

e que visitam e podem se hospedar nas cidades brasileiras inclusive, em Guarulhos 

e São Bernardo do Campo que são os objetos dessa pesquisa.  

         Considerando-se, ainda, Bin (2008) “[...] o turismo pode ser um importante 

instrumento transformador de economias e sociedades, promovendo a inclusão 

social, oportunidades de emprego, novos investimentos, receitas e 

empreendedorismo [...]”.  

         Sendo assim, acredita-se que se os órgãos competentes públicos ou 

privados, as instituições educacionais, hotéis, restaurantes, casas de show, parques, 

cinemas teatros, entidades e associações de classe e demais organizações 

interessadas, reunirem-se para encontrar maneiras de investir em seus potenciais 

turísticos, certamente teriam um avanço econômico favorável com mais crescimento, 

mais postos de trabalho, mais serviços, escolas preparatórias etc.  

         O presente estudo pretende desenvolver sua pesquisa sob essa perspectiva 

do desenvolvimento das cidades em estudo, enfatizando seu mercado de trabalho e 

sua possível vocação turística para os negócios. 

 

1.5. Contribuições Previstas do Estudo 

         Espera-se, com esse trabalho, obter informações e dados que permitam 

contribuir com a história da evolução dos serviços hoteleiros nas cidades de 

Guarulhos e de São Bernardo do Campo; indicar novas possibilidades de 

desenvolvimento social e econômico para as duas regiões; aumentar as 
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possibilidades de atuação do profissional de hotelaria no mercado de trabalho; 

oferecer subsídios para se criar um diferencial competitivo ligado ao fator humano 

nas organizações hoteleiras das cidades estudadas e colaborar com a consolidação 

do turismo e da hotelaria no Brasil. 

         Acredita-se que se os profissionais, governantes, estudantes e pesquisadores 

se conscientizassem do quanto o fortalecimento do turismo de negócios poderia 

trazer de benefícios para o desenvolvimento social e econômico da cidade, 

provavelmente se uniriam para explorar tais possibilidades. Por exemplo, 

trabalhariam na capacitação daqueles que estão envolvidos com o turismo e a 

hotelaria e almejam uma carreira profissional na área.  

         Analisando-se um exemplo dos taxistas que trabalham recebendo e 

transportando os turistas que desembarcam no aeroporto e que podem prestar um 

serviço de altíssima qualidade e favorecer a própria comunidade, percebe-se a 

importância de capacitá-los com conhecimentos básicos do idioma inglês ou 

espanhol; da história da cidade, do calendário de eventos, dos pontos turísticos e 

atrações turísticas da região, da gastronomia, da situação política atual e até mesmo 

das empresas que compõem o parque industrial das cidades além do modo como se 

comunicam, do seu comportamento ético e da sua postura profissional.  

         As próprias redes hoteleiras, entre outras empresas turísticas se beneficiam 

do trabalho do taxista que passa a ser de um simples motorista a um divulgador 

direto dos produtos e serviços oferecidos na cidade. Conscientes disso, as partes 

interessadas poderiam patrocinar um curso para capacitar esses motoristas. 

 

1.6. Metodologia 
 

         Pretende-se, na primeira etapa, trabalhar com os dados secundários 

coletados em livros, periódicos e documentos necessários à sistematização da 
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pesquisa e, numa segunda etapa, analisar as informações obtidas pela pesquisa 

qualitativa, exploratória e descritiva de ambas as cidades.  

         A revisão bibliográfica deverá contribuir para discorrer sobre os seguintes 

assuntos: 

• Definir turismo de negócios e a necessidade de uma hotelaria voltada para 

seu público; 

• Apresentar as cidades de São Bernardo do Campo e Guarulhos com possível 

vocação para o turismo de negócios; 

• Identificar as diferentes formas de trabalho em hotelaria e seus papéis na 

organização ou fora dela: 

• Permitir reforçar aos empreendedores sobre a necessidade de qualificar o 

profissional para a prestação de serviços. 

         A análise dos resultados dessas duas etapas permitirá uma integração que 

estimule o leitor à realização de uma reflexão teórica e prática que, por sua vez, 

embasará o estudo e a construção de toda a argumentação.   

        Espera-se, portanto, integrar os resultados obtidos pelas pesquisas de campo 

e bibliográfica, os dados resultantes da pesquisa documental com a análise da 

pesquisa qualitativa descritiva das cidades envolvidas e proceder à reflexão final.  

1.7. Delimitação do Estudo 
 

          Este trabalho se propõe a estudar o mercado de trabalho da hotelaria nas 

cidades de Guarulhos e São Bernardo do Campo, no período compreendido entre 

2002 e 2007. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1. Mercado de Trabalho 

         Este capítulo apresenta, inicialmente, uma reflexão sobre os resultados da 

globalização nas organizações do trabalho e aponta possibilidades de 

desenvolvimento para o mercado de trabalho hoteleiro com base no progresso do 

turismo nacional e internacional, principalmente no que se refere ao turismo de 

negócios.  

2.1.1. A Globalização e as Organizações do Trabalho 
 

         A administração das empresas atuais vem apresentando um novo 

comportamento no que tange aos aspectos humanos e sociais. Questões voltadas à 

sustentabilidade e à responsabilidade social vêm ocupando um espaço respeitável 

nos planejamentos organizacionais. No entanto, há muito que se realizar para que 

suas ações provoquem o efeito desejado em relação à consciência social e à 

cidadania.  

 

         Algumas vezes, as ações têm bases carregadas de interesses pouco sociais 

e mais políticos. Muitas empresas cumprem com tais responsabilidades para 

preservarem ou melhorarem suas imagens diante do cliente e da sociedade. 

Obedecem às determinações legais para tirarem proveitos fiscais. Não agem porque 

desejam uma mudança social verdadeira. 

  

         Para Santos (2000), o papel do intelectual é refletir sobre essa realidade que 

se mostra perversa, onde a técnica não se democratiza e privilegia os ricos e 

poderosos. Assim, com um olhar crítico, o intelectual não deixa as mudanças 

passarem desapercebidas. Pois é interessante que seja possível algo tão 

devastador passar despercebido! Parece que as pessoas ficam cegas às causas de 

suas mazelas. Perdem suas forças de reação e de luta e se deixam enganar e 
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serem dominadas. Alimentam o poder dos que as oprimem e enfraquecem dos que 

as defendem. 

 

         As organizações do trabalho refletem a realidade do mundo e representam 

uma força constante na vida humana. Não adianta importar receitas de como 

administrar melhor, como ser um líder eficaz, como motivar seus funcionários, enfim, 

receitas prontas que se modificam no seu modo de fazer, porém mantém os 

mesmos ingredientes de sempre. Esses ingredientes devem ser revistos, 

modificados ou mesmo substituídos.  

 

         É nesse ponto, que se mostra a importância do pesquisador. Cabe a ele, 

através da pesquisa verificar esses “ingredientes”, tentar descobrir uma melhor 

forma de utilizá-los, ou até mesmo de substituí-los. Não é uma tarefa fácil. Mesmo 

porque, os estudos e pesquisas atuais vêm enfatizando muito o lado humano dessas 

questões e é sabido que quando se trata de lidar com esse lado, as resistências e 

dificuldades se tornam monstruosas. 

 

         A maioria das pessoas apresenta dificuldades em lidar com seus valores, 

princípios e defeitos e, por isso, procuram deixá-los à parte da vida profissional. 

Como se fosse possível separar, no homem, aquilo que é humano daquilo que é 

profissional.  

 

         Gorz (2007) defende a idéia de que a cultura do trabalho está acabando 

porque os seus sentidos se perderam nas transformações causadas pelos avanços 

da ciência e desenvolvimento tecnológico, constata o fim do humanismo e a 

ausência de sentido que deveria existir nas atividades de trabalho desenvolvidas 

pelo homem em seu dia-a-dia.   

 

         O que surgiu para beneficiar o homem livrando-o do trabalho escravo, braçal 

e pesado acabou por outro lado, prejudicando-o. 
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         Esperava-se que o progresso científico exigisse do trabalhador menos 

desgaste físico e mais utilização intelectual. Acreditava-se que, nesse sentido, o 

homem teria mais tempo para produzir em outros âmbitos de sua vida como estudar, 

viajar, praticar esportes e exprimir-se nas Artes. Com as descobertas científicas, 

novas oportunidades de emprego seriam criadas e, portanto, a humanidade viveria 

melhor. 

 

         Infelizmente, o que se assiste mostra a ingenuidade de tais expectativas. 

Desprezou-se o lado menos evoluído das características humanas. À medida que as 

oportunidades surgiam, ao invés de serem distribuídas foram sendo apropriadas por 

aqueles que se sobressaíam em força, esperteza e egoísmo. As conquistas 

vislumbravam ganhos próprios, enriquecimento e aumento de poder em relação aos 

demais. A competição acirrou-se e os critérios de convívio social modificaram-se. 

 

        A humanidade, evoluindo, perdeu-se nos falsos valores estabelecidos política, 

social e economicamente.. Hoje, começam alguns poucos lamentos sobre o modo 

equivocado com que se cuidou do planeta e da humanidade. O meio ambiente 

precisou, por si só, manifestar-se através de catástrofes ambientais em busca de 

sua autodefesa. As pessoas precisaram sentir as dores das doenças provocadas 

pelos avanços tecnológicos para começarem a se importar com as conseqüências 

da produção e utilização de seus produtos tóxicos. As famílias tiveram de assistir 

aos filhos esbravejarem como animais armados de bombas, rifles e drogas para 

perceberem o quanto eles sentiam sua falta. Enfim, percebeu-se uma inversão de 

valores. O que era bom foi tratado como ruim e o que era ruim foi exaltado como 

bom. 

 

2.1.2. O Outro Lado da Reflexão 
 

         Como toda a natureza, o homem, que dela faz parte, alertado pelas 

catástrofes ambientais, sociais e humanas pode encontrar um novo caminho mais 

saudável, produtivo e feliz. Poder-se-ia retrucar e duvidar dessa possibilidade 
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utilizando-se exemplos que a história mostra sobre os fracassos das intervenções 

humanas nos processos da vida. O que nos faria cair numa inverdade. O homem 

também tem sido capaz de criar e construir bons resultados no seu 

desenvolvimento. Suas invenções são fantásticas, suas descobertas extraordinárias 

e provam sua soberania no reino animal. Ele está aprendendo a dominar a natureza 

inclusive a sua própria.  

 

         Avaliando-se as conquistas do homem no campo da medicina, das 

engenharias, da química e da biogenética verifica-se que houve muito progresso.  

 

         Sendo assim, por que comete tantos enganos?  

 

         O modo como o indivíduo interpreta e entende o mundo está diretamente 

ligado às suas experiências, desejos, necessidades, crenças e emoções. Se ele 

comete erros, pode-se explicar com a falta de informações, porém, se insiste neles, 

pode-se talvez, justificar com a falta de equilíbrio emocional. O homem, apesar de 

estar rodeado de informações e conhecimentos, ainda tem uma grande parte do seu 

campo emocional a ser desvendado. A busca pela compreensão de si facilita a 

compreensão do outro e vice-versa.   

 

Emerge a idéia de turismo, por muito tempo associado ao lazer e/ou 
descanso; uma prática social na qual o indivíduo busca experenciar 
lugares diferentes, relacionar-se com outras pessoas, enfim, deixar 
a repetição do seu dia-a-dia. (BRAZ, 2008, p.02) 
 

         O turismo é uma atividade que permite a troca de experiências e 

conhecimentos entre as pessoas e os povos. Em uma época em que os homens 

estão sendo levados a se tornarem mais receptivos e preocupados com o outro, o 

intercâmbio cultural, o desenvolvimento dos negócios e as relações interpessoais 

podem contribuir para essa humanização que, segundo Gorz (2007), está sendo 

perdida. 
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         Nas organizações de trabalho, o enredo da vida humana não poderia ser 

diferente. Do mesmo modo que o indivíduo vem evoluindo, é possível afirmar que 

em seus agrupamentos, mais especificamente, nas empresas o mesmo vem 

ocorrendo.  

 

         O trabalho também teve seus momentos de glória e de fracassos. No início de 

sua história, poder-se-ia afirmar que os profissionais com seus ofícios trabalhavam 

com uma noção completa de tudo o que estavam fazendo, da importância, do valor 

e do destino do produto final. Poder-se-ia também dizer que o tempo utilizado, a 

quantidade encomendada, o número de clientes e o número de empregados eram 

diferentes dos de hoje. O trabalho apresentava-se carregado de sentido. 

Atualmente, todos os aspectos citados têm seus números consideravelmente 

aumentados, o que provocou a necessidade de sair da informalidade dos grupos 

familiares para grupos oficialmente formados e dirigidos por regras sociais, políticas 

e econômicas. 

 

         Ao deixar de pertencer aos grupos familiares para ingressarem nas fábricas e 

indústrias que foram sendo construídas,  os homens acabaram por se perderem com 

o deslumbramento do progresso, das quantidades, das diversidades, dos preços e 

da massificação do trabalho, chegando aos dias de hoje em que 

 

[...] as exigências da vida moderna e o exercício profissional levam 
as pessoas a viverem cada vez mais distantes de suas residências e 
de suas famílias, aumentam as possibilidades de viagens mais 
freqüentes para visitas de atendimento a necessidades físicas e 
psíquicas. (ANDRADE, 2006, p.18) 
 

         Encantados com as mudanças não perceberam que se afastavam de seus 

valores mais preciosos: a família, a pátria, os colegas, as atividades em si mesmas e 

a própria vida pessoal. Sem falar dos valores humanos, familiares, políticos e 

religiosos que foram se alterando de um extremo ao outro. 
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         Deve-se alertar quanto aos males enraizados nas práticas profissionais e 

suas organizações formais, porém, sem deixar de destacar os aspectos positivos 

obtidos com o progresso científico e os avanços tecnológicos. 

 

         Se hoje se contempla ações favoráveis às constantes mudanças como, por 

exemplo, aquelas voltadas à responsabilidade social, à sustentabilidade empresarial 

e às conquistas do trabalho de Recursos Humanos, deve-se, também, contemplar 

os intelectuais, pesquisadores e profissionais interessados em criar um mundo 

melhor e mais consciente sem deixar de considerar a presença daque les que 

pertencem ao grupo contrário, que quer vencer, enriquecer e apoderar-se do que 

puder a qualquer custo. 

 

2.1.3. O Trabalho e a Globalização sob uma Nova Visão 

         Enquanto discutem-se e constatam-se as conseqüências que a globalização 

provocou no planeta, em todos os âmbitos da vida, inclusive no trabalho, Santos 

(2000) volta seu olhar para uma nova perspectiva do movimento e propõe que se 

pense em outra globalização. 

         Ocupando-se em analisar e compreender o fenômeno da globalização e, na 

tentativa de apontar o que resultou de positivo ou de negativo, o homem perdeu de 

vista o que, para Santos (2000), está bem visível: o próprio homem. 

         A evolução tecnológica encurtou distâncias e criou a sensação de diminuição 

dos espaços geográficos. Desprezou-se, por algum tempo, a representação humana 

desses espaços. E assim, não se pensou no que significaria para o homem “encurtar 

seus espaços”.  Vale ressaltar que 

 

Antes de qualquer disposição teórica a respeito do turismo, do 
turista, dos recursos humanos e dos equipamentos considerados 
turísticos, deve-se estabelecer o seguinte princípio: o homem, o 
espaço e o tempo constituem os três requisitos para qualquer 
reflexão equilibrada a respeito do fenômeno [...] turístico. 
(ANDRADE, 2006, p.12) 
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         O profissional de turismo, pelo contrário, pode vislumbrar diversas 

possibilidades de aproveitar tais encurtamentos a favor do desenvolvimento do 

próprio turismo, ou seja, dos movimentos de ir e vir das pessoas pelo mundo a fora. 

Hoje, o hábito de viajar de um lugar ao outro se tornou comum e necessário. 

Milhares e milhares de turistas percorrem os mais diversos trajetos pelo mundo 

pelos mais variados motivos.  

 

O aumento de ofertas de produtos no mercado globalizado e o uso 
de novas tecnologias capazes de fabricar produtos mais baratos e 
de melhor qualidade têm levado ao acirramento da concorrência 
entre os produtores. As exigências de produtos e serviços de 
qualidade a preço justo por parte dos clientes conduziram as 
empresas a se adequar aos novos tempos. (ANSARAH, 2000, p.13) 

 
 
         Tal situação, geradora de grande competitividade econômica que abrange 

distâncias cada vez maiores, impulsiona a busca de melhorar os produtos e serviços 

oferecidos. O que significa, em parte, aprimoramento profissional e aumento da 

necessidade de postos de trabalho, seja para aqueles que são cobrados em sua 

profissão de modo geral, seja em relação aos profissionais do turismo que 

trabalharão para recebê-los em suas busca por novos mercados. 

 

        Segundo Andrade (2006, p.13), “Ser turista é fácil; difícil é a atividade 

preparatória dos que pretendem capacitar-se para exercer as tarefas que garantem 

um turismo de melhor nível para turistas de todos os níveis.”  

 

         Santos (2000), analisando a globalização sob o ponto de vista dos espaços 

geográficos e humanos, mostra que a velocidade em que se transportam 

mercadorias, pessoas e informações afetam diretamente o modo de vida das 

cidades e das pessoas que nela convivem. Seus espaços são invadidos e 

modificados na velocidade das mudanças tecnológicas que nem sempre 

acompanham a velocidade do humano.  
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         Uma das funções do profissional de turismo e de hotelaria é proporcionar, ao 

turista, condições adequadas para vivenciar suas experiências de viagem sem 

afetar, de forma negativa, os autóctones (moradores). A mediação entre os 

interesses dos viajantes, dos negociantes assim como dos moradores é 

preocupação fundamental dos profissionais que devem prestar serviços que 

correspondam às expectativas dos seus clientes ajudando os negociantes e 

empresários da região a lucrarem com seus negócios sem prejudicar os moradores 

da região. 

 

         Para isso, torna-se imprescindível a fixação e manutenção de diversos 

valores associados aos sentimentos solidários e ao comportamento cidadão de 

respeito ao próximo, consciência do seu papel e de suas responsabilidades para 

fazer e manter o mundo melhor. 

 

         Nessa perspectiva surge, no turismo, assim como em outros setores da 

economia a consciência da idéia de sustentabilidade nos negócios. Desse modo, 

inicia-se o novo conceito de turismo sustentável que é, segundo a Organização 

Mundial do Turismo, “aquele ecologicamente suportável em longo prazo, 

economicamente viável, assim como ética e socialmente eqüitativo para as 

comunidades locais”.  

 

2.2. O Turismo de Negócios 

2.2.1. Definição          

          Segundo Andrade, pode-se entender turismo de negócios como sendo: 

 O conjunto de atividades de viagem, de hospedagem, de 
alimentação e de lazer praticado por quem viaja a negócios 
referentes aos diversos setores da atividade comercial ou industrial 
ou para conhecer mercados, estabelecer contatos, firmar convênios, 
treinar novas tecnologias, vender ou comprar bens ou serviços. 
(ANDRADE, 2006, p.73-74). 
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          Assim, toda cidade que apresenta potencial para se realizar negócios pode 

verificar a possibilidade de ter uma vocação turística de negócios. Geralmente, são 

cidades que apresentam parques industriais, empresas, agricultura e pecuária.         

As grandes metrópoles, possuidoras de bens industriais, comerciais 
e serviços diversos, despertam o interesse de executivos e técnicos 
à procura de novas tecnologias e produtos, viabilizando o turismo e, 
consequentemente, a utilização dos equipamentos de transporte, 
hospedagem, alimentação e lazer. (ANSARAH, 2000, p.36) 

           
O que permiti observar que: 

 
A competição mostra-se acirrada entre as cidades. O poder público, 
juntamente com a iniciativa privada, põe em prática diversas 
estratégias para a captação de grandes eventos e feiras de 
negócios, atraindo investimentos de toda ordem, fomentando o fluxo 
do turismo de negócios. (BRAZ, 2008, Resumo) 

         Esse tipo de turismo pode tornar-se um grande facilitador de entrada de 

recursos advindos de outras cidades e regiões do país e até mesmo do exterior. 

Segundo Ansarah (2000) São Paulo, Barcelona, Paris, Milão e Nova York são 

consideradas verdadeiros “centros de negócios”. 

 

Tabela 1 – Demanda Turística Internacional – Destino São Paulo 

Motivo da Viagem % 

Turismo 39,94 

Negócios/trabalho 48,77 

Congressos/convenções/feiras 9,64 

Outros 1,65 

     Fonte: ANSARAH, 2000, p.47 - adaptação de SET/COTUR (Coordenadoria de Turismo da Secretaria de Turismo do estado    

de São Paulo) 



30 
 

 

 

 
 

         Como pode-se observar na tabela 1, o turismo de negócios atrai quase 

metade dos turistas que vêm a São Paulo, que é um exemplo de uma metrópole 

caracterizada pelos Negócios.  

        Apesar dos dados acima, atualmente, cidades que não se enquadram nessa 

categoria de metrópole, porém apresentam grandes setores industriais e comerciais, 

bem como estão desenvolvendo sua infra-estrutura para  tornarem-se cidades 

turísticas com vocação para negócios uma vez que reconhecem as grandes 

vantagens que isso acarreta. 

O incremento do turismo de negócios deve ser tratado como vital 
para o crescimento econômico de qualquer país, além da receita 
proporcionada ao segmento turístico, o viajante de negócios, uma 
vez satisfeito nas necessidades cobertas pelo setor turístico, estará 
muito mais disposto a incrementar sua atividade no país, trazendo 
investimentos para a economia e gerando um efeito multiplicador, 
tanto pelas visitas mais freqüentes que fará, quanto pelas 
impressões positivas que leva para a sua região, tornando-se um 
agente de marketing confiável e modificador de opiniões perante sua 
comunidade. (ANSARAH, 2000, p.54.)  

 

         Assim é que cidades como Guarulhos e São Bernardo do Campo apresentam 

possibilidades de desenvolverem um turismo de negócios uma vez que apresentam 

um dos principais critérios para receber essa classificação: ambas são providas por 

um número bastante considerável de indústrias. 

Quadro 1 - Alguns Itens que Caracterizam a Cidade com Turismo de Negócios 

Atividades Iimpulsionadoras Equipamentos e Serviços 

Congressos/seminários Meios de transportes 

Exposições e feiras Hospedagem 

Reuniões de trabalho Locais para eventos 

Eventos esportivos, religiosos etc Entretenimento e lazer 

      Fonte: Criado pela autora a partir de informações retiradas de ANSARAH, 2000, p.36-7 
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2.2.2. A Economia do Turismo 

         Uma vez que o turismo está se tornando uma atividade econômica 

interessante para as cidades que apresentam alguma vocação turística, torna-se 

relevante refletir sobre alguns conceitos analisados pela economia do turismo. 

Espera-se encontrar fundamentação teórica que reforce a idéia de que uma cidade 

que investe em sua vocação turística pode ter um retorno financeiro e um 

desenvolvimento econômico suficientes para justificarem o investimento inicial e 

estimularem novos investimentos. 

         Considerando-se que: 

A estratégia de segmentação de mercado reconhece que poucas 
zonas de destinação turística são possíveis e desejáveis em escala 
universal. Consequentemente, em lugar de dissipar os recursos de 
promoção e publicidade com a intenção de contemplar a todos os 
consumidores em potencial, a melhor estratégia de mercado é 
assinalar quais são os segmentos do mercado turístico total que se 
deseja atingir, e dirigir os esforços promocionais especificamente aos 
desejos e necessidades desse seleto grupo. (LAGE e MILONE, 
2001, p.103) 

. 
 
         Torna-se imprescindível que se mostre as possibilidades da segmentação de 

mercado do turismo de Guarulhos e de São Bernardo do Campo estarem  voltadas 

aos negócios. Acredita-se que assim, haverá muito mais chances de se concentrar 

os investimentos, fortalecer suas estruturas, proporcionando desenvolvimento 

econômico e social para ambas as cidades. 

 
 

(...) um dos primeiros passos na promoção turística consiste em 
dividir o mercado presente e potencial com base nas características 
significativas da população, concentrando os esforços de marketing e 
promoção da oferta, bem como dos preços para atender a setores 
mais proeminentes do mercado, no caso os chamados mercados-
objetivos ou público-alvo. (LAGE e MILONE, 2001, p. 104). 

 
  

         Embora, ao se pensar em mercado econômico, deva se ressaltar que: 
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Em qualquer outro mercado é relativamente fácil determinar os bens 
que são objecto de procura mesmo que se trate de bens imateriais, 
mas já o mesmo não acontece com o mercado turístico onde 
coexistem consumos que, por um lado, satisfazem, simultaneamente, 
necessidades turísticas e, por outro, incidem sobre bens ou serviços 
produzidos, exclusivamente, em função de necessidades dos 
residentes. (CUNHA, 1997, p.149). 

 

         Além do público-alvo, é preciso que se determine o produto turístico que será 

oferecido; como, por quem, quando e onde será oferecido. Tais itens são fatores 

determinantes do funcionamento e das vendas desses produtos e, também, dos 

serviços turísticos.  

 

A satisfação das necessidades da sociedade e dos indivíduos, sejam 
elas materiais (habitação, alimentos etc.), ou não-materiais 
(educação, lazer) passa pela atividade produtiva, que vai dar origem 
aos bens e serviços e pela distribuição desses bens e serviços na 
sociedade, ou seja, o consumo. (ARENDIT, 2000, p. 23). 

 
 

         Logo, Arendit (2000, p.24) afirma que “(...) a produção não é apenas de bens 

materiais, mas também dos serviços. As decisões sobre que bens ou serviços 

produzir e que meios utilizará para a produção são tomadas pela empresa.” 

 

         E acrescenta que:  

 

No consumo, que é a utilização de um bem ou serviço, as decisões 
são tomadas pelo consumidor, que é quem adquire os bens e 
serviços que estão sendo oferecidos na economia. Esse consumidor 
pode ser as empresas (que são unidades de produção que contratam 
trabalho e compram fatores com objetivo de produzir e vender 
determinados bens ou serviços) ou as famílias (que consomem os 
bens e serviços produzidos e oferecem capital e trabalho às 
empresas). (ARENDIT, 2000, p. 24). 

 
 

         Segundo Cunha (1997), os bens que satisfazem as necessidades turísticas 

podem ser: livremente disponíveis, imateriais, turísticos básicos criados ou bens e 

serviços turísticos complementares. O quadro 02 esclarece essa classificação. 
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Quadro 2 – Tipos de Bens que Satisfazem as Necessidades Turísticas 

 

Tipo Exemplos Características 

Livremente 

disponíveis 

Paisagens, 

praias, 

cachoeiras, 

lagos 

Provoca gastos dos turistas que precisam se 

deslocar, muitas vezes, alimentar-se, utilizar 

material e pessoal especializado para usufruir do 

local. 

Imateriais Cultura, 

exotismo, 

Crenças 

Exige a participação de pessoas que 

expressam, expõem, divulgam e cultivam tais 

bens. Por exemplo, a figura da baiana, os 

contadores de estórias e as procissões. 

Turísticos 

básicos criados 

Museus, 

parques 

temáticos, 

Monumentos 

Tais bens só existem se forem construídos. 

Requer alto investimento e, por isso, são 

preparados para serem explorados, ao máximo. 

Sua existência depende da utilização constante 

do público que pagará por sua manutenção, 

ampliação e renovação. Geralmente, satisfazem 

as necessidades de lazer, entretenimento, 

conhecimento e curiosidade do turista. 

Bens e serviços 

turísticos 

complementares 

Hotéis, 

pousadas, 

chalés, resorts, 

bares, 

Restaurantes, 

transportes 

Tais bens só existem se forem construídos. 

Requer alto investimento e, por isso, são 

preparados para serem explorados, ao máximo. 

Sua existência depende da utilização constante 

do público que pagará por sua manutenção, 

ampliação e atualização. Satisfazem, 

geralmente, as necessidades básicas do turista 

como, por exemplo, o sono, a fome e a sede. 

 
Fonte: elaborado pela autora a partir de dados de Cunha (1997) 

 

         No caso de cidades que exploram o turismo de negócios se tem o foco 

principal na utilização dos bens e serviços turísticos complementares. O que se deve 

oferecer são hotéis, restaurantes e meios de transportes confortáveis que permitam 
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uma estada adequada às necessidades do turista que está mais preocupado com 

seu trabalho e a realização de um negócio do que em divertimentos e lazer. No 

entanto, para esses turistas que estão longe de casa e para quem, viajar pode fazer 

parte de suas atividades profissionais, nada poderia ser mais agradável do que ter à 

sua disposição produtos e serviços que lhes permitam relaxar, distrair-se e quebrar 

sua rotina de trabalho, muitas vezes, estressante e desgastante física e 

emocionalmente. 

 

         Assim, oferecer outros tipos de bens pode ser conveniente ao viajante e 

compensador para o local. Por exemplo, conhecer a cultura da cidade através de 

uma visita a um museu; assistindo a um show no final da noite ou mesmo saindo 

para uma caminhada em um dos parques da cidade ou fazendo compras em um 

shopping center. Tais atividades podem ajudar o profissional a relaxar e aproveitar 

um pouco mais de sua viagem. 

 

         À medida que se exploram mais de um tipo de bens e serviços os resultados 

trazem benefícios para ambos os lados, turista e comunidade receptiva. 

 

Se, por um lado, a indústria turística necessita de grandes 
investimentos em super4 e infra-estrutura, uma vez que está em 
constante evolução, também proporciona emprego para um número 
elevado de trabalhadores semi-especializados. É uma indústria 
intensiva de mão-de-obra e, portanto, é um meio eficiente de gerar 
novos empregos. LAGE e MILONE, 2001, p.130. 
 

         As cidades podem e devem investir em outros bens de forma a oferecer um 

diferencial para seu turista que pode encontrar mais razões para se hospedar nessa 

cidade e não em outra. E o que o fará escolher podem ser esses diferenciais. Nesse 

ponto, os recursos de marketing podem colaborar, segundo Lage e Milone (2001, 

p.103) “(...) na otimização do setor, seja pelo lado das empresas turísticas na 

                                                 
4 Superestrutura é, segundo Cunha (1997, p.154) “o conjunto de facilidades necessárias para acomodar, manter e 
ocupar os tempos livres dos turistas, tais como terminais de tráfego, alojamentos, restauração, animação, centros 
de congressos, comércios, transportes locais e outros serviços.”. 
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tentativa de maximizar seus lucros, seja pelo lado dos turistas na tentativa de 

maximizar sua satisfação.”. 

 

         Por outro lado, não se pode deixar de analisar a possibilidade de ocorrências 

de impactos econômicos do turismo. Lage e Milone (2001), afirmam que qualquer 

lugar onde haja uma atividade turística poderá sofrer, como conseqüência, diversos 

impactos econômicos que poderão ser positivos ou negativos; entre os primeiros 

estão: o aumento de renda do lugar visitado via entrada de divisas, a redistribuição 

de rendas, os efeitos multiplicadores do turismo e os estímulos para investimentos e 

geração de empregos.  

 
 

O turismo promove renda para os empregados de hotéis, 
restaurantes, empresas de transportes, lugares de lazer e 
entretenimento e, em menor grau, para muitos negócios comerciais 
vizinhos. Esses negócios, por sua vez, consomem produtos dos 
ofertantes locais, como, por exemplo, o alimento consumido no 
restaurante que tem que ser comprado de um vendedor do lugar, 
fazendo com que suas necessidades sejam satisfeitas pela 
agricultura e pelo transporte da localidade.” (LAGE e MILONE, 2001, 
p.133) 

 
 
         No entanto, os impactos negativos também existem, e não se deve ignorá-los, 

entre eles, Lage e Milone (2001, p134-136) citam a pressão inflacionária provocada 

pela injeção de dinheiro que vem dos turistas e que elevam o preço de produtos e 

serviços utilizados pelos moradores locais; a grande dependência que a região pode 

manter com relação ao turismo deixando de se desenvolver em outras atividades 

econômicas; os custos sociais e ambientais, como as devastações nos recursos 

naturais e as prioridades de investimentos dadas ao turismo.  

 

         Cabe aos órgãos públicos criar mecanismos de controles que evitem ou 

amenizem tais impactos negativos assim como aproveitem e estimulem aqueles que 

são positivos. 
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         Para finalizar essa reflexão sobre a economia do turismo deve-se pensar 

sobre os seus efeitos no desenvolvimento regional. 

 
O turismo como atividade produtiva e geradora de emprego pode ser 
estendido para outras regiões, principalmente algumas menos 
desenvolvidas mas que possuam atrativos turísticos. Isso permitiria 
transferir benefícios de uma região mais rica para outra mais pobre, 
contribuindo para melhorar as condições de vida da população dessa 
última região através dos avanços de infra-estrutura e serviços 
proporcionados pelo turismo e estimulando o surgimento e o 
crescimento de outras atividades. (ARENDIT, 2000, p. 103). 

 

         Ainda Arendit (2000), explica que o turismo regional se dá através da vocação 

turística de cada região e por isso acaba incentivando o aproveitamento dos próprios 

recursos; além disso, justifica investimentos na sua infra-estrutura; contribui para a 

modernização da produção local; proporciona a oportunidade da troca de benefícios 

de uma região para outra que tenha um produto que a primeira não tem e por 

conseqüência, possibilita o equilíbrio ou, pelo menos, a diminuição dos diferentes 

níveis de condições regionais.  

 

         Sendo assim, pode-se concluir que o turismo regional contribui efetivamente 

para o desenvolvimento não só de uma região mas também de tantas outras que a 

ela estiverem relacionadas. 

 

2.3. O Mercado de Trabalho Hoteleiro 

 

2.3.1 A Evolução da Hotelaria no Brasil e sua Valorização Profissional 
          

Voltando os olhares para a área profissional da hotelaria, diversas questões 

surgem e provocam a reflexão sobre o trabalho no setor de prestação de serviços, 

criam dúvidas sobre as situações menos práticas e concretas e instigam a pesquisa 

no campo do emocional. 
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        Algumas dessas dúvidas fazem pensar que as atividades profissionais da 

hotelaria provocam em seus empregados o sentimento de servidão, uma vez que 

ocupam cargos e funções socialmente vistas como inferiores.  

 

         Esse sentimento poderia facilitar a admissão de trabalhadores menos 

exigentes que, por acreditarem que seu emprego é humilhante, aceitam os baixos 

salários e as poucas perspectivas de carreira profissional. Com a baixa auto-estima, 

esse trabalhador desiste de progredir profissionalmente ou, então, muda sua área de 

atuação. O que enfraquece as perspectivas profissionais nesse setor prejudicando 

aqueles que atuam na área e que nela gostariam de se realizar. 

 

         A situação torna-se um ciclo vicioso. E, para escapar dele, o trabalhador 

precisa, como em qualquer profissão, estudar e adquirir competências e habilidades 

que lhe permitam enxergar mais longe, entender os fatores desencadeantes dessa 

situação; verificar as chances de progredir; criar possibilidades de ampliar seu 

campo de trabalho; descobrir o diferente e inovar.  

 

          Afinal, 
  
O turismo impacta diversos segmentos diferentes da economia 
brasileira, empregando em sua cadeia desde mão-de-obra mais 
qualificada, em áreas que se utilizam de alta tecnologia, até as de 
menor qualificação, tanto no emprego formal quanto no informal. 
Desta maneira, o turismo apresenta-se como uma atividade 
econômica de grande importância para o Brasil e o seu potencial de 
crescimento pode trazer oportunidades para o mercado hoteleiro. 
(WANDERLEY, 2004, p.01) 
 

         Aqueles que ocupam os cargos de chefia poderiam colaborar incentivando 

essa postura de autodesenvolvimento. Mas nem sempre isso ocorre. Muitas vezes 

porque falta apoio dos empresários pouco interessados nessas questões, outras 

vezes porque a própria chefia, acomodada, prefere manter a facilidade em controlar 

trabalhadores simples do que os estudados que fazem muitas perguntas, são mais 

críticos e são mais exigentes porque têm conhecimento de seus direitos. 
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         Manter empregados qualificados pode exigir mais investimentos e maiores 

cuidados com os recursos humanos da empresa.  Embora essa visão seja míope, 

parece que muitos empreendedores hoteleiros, assim como tantos outros em outros 

setores produtivos, enxergam dessa forma o mundo do trabalho. 

 

         É notório que a prestação de serviços em hotelaria pode provocar, no 

trabalhador, um sentimento e uma postura de subserviência. O que leva a reflexão 

sobre o quanto o meio pode interferir de modo construtivo ou não para o 

estabelecimento da imagem do trabalhador. Pode-se até pensar na possibilidade do 

próprio meio profissional manter essa imagem para fazer com que os hóspedes 

tenham o prazer de estarem rodeados de empregados ao seu dispor.  

 

         Ao comparar-se o trabalho de um chefe de cozinha que prepara um prato de 

comida bem elaborado utilizando-se de seus conhecimentos e habilidades 

específicas com o de um advogado que prepara um documento também se 

utilizando de seus conhecimentos e habilidades específicas, verificar-se-á que, 

estruturalmente, não há muitas diferenças. Ambos cuidam da vida do cliente. Se 

errarem, frustrarão a expectativa desse cliente e, talvez, até provoquem 

conseqüências prejudiciais às suas vidas. 

 

         O preconceito justifica, na verdade, a maior diferença entre a imagem que se 

tem dos dois tipos de trabalho. Ambas estão ligadas à prestação de serviços, ou 

seja, alguém está trabalhando para alguém.  

 

         Pode-se pensar que um prato de comida, qualquer pessoa pode fazer. No 

entanto, o mesmo deve ser dito em relação a defender a causa de alguém.         Não 

se pretende aqui, discutir as razões do preconceito, nem se ele é justo ou injusto. 

Por hora basta admitir sua existência. 

 

         Uma vez que o trabalhador assimila e traz para si os valores da sua profissão, 

traz, também, os sentimentos e as crenças que lhe são características. 
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         Tomando-se o exemplo de um mensageiro que trabalha em um hotel e outro 

que trabalha em outro tipo de empresa é possível verificar-se que o primeiro não tem 

tantas chances de seguir uma carreira no hotel, que é uma empresa, quanto o 

segundo tem para progredir na sua. Embora tenham idades e escolaridades 

semelhantes, algo parece fazer diferença: a perspectiva profissional. Enquanto um 

trabalha até conseguir entrar em uma “boa empresa”, o outro trabalha para 

conseguir uma promoção na mesma empresa em que está. 

 

         Mas não são todos os profissionais que pensam e agem assim. Existem 

aqueles que, embora em minoria, acreditam no futuro da profissão e empenham-se 

em constatar a importância de sua atuação num dos setores mais produtivos do 

mundo: o turismo. O que se constata no discurso do vice-presidente José de Alencar 

quando disse: 

 

Como bem sabem os Senhores, o turismo é um dos setores que 
mais crescem no mundo e já representa 10% do PIB global. 
Movimentou US$4,5 trilhões, em 2003, e ultrapassou até mesmo 
indústrias tradicionais como petróleo e energia elétrica. Um em cada 
nove empregos hoje está na área de turismo. Seu potencial de 
crescimento ainda é grande, especialmente nos segmentos de 
eventos e aventura. Segundo a Organização Mundial do Turismo, 1 
bilhão e 600 milhões de pessoas deverão viajar para congressos e 
convenções até o ano de 2020. 5 
 

 

2.3.2. Habilidade Emocional e Técnica: Ingredientes Fundamentais para a    

Qualidade na Prestação de Serviços em Hotelaria 

 

         A hotelaria, vista pelo hóspede como uma área de glamour, alegria, lazer e 

descontração, pode representar para o trabalhador, uma visão bem diferente. 

 
                                                 
5 Discurso proferido pelo Presidente José de Alencar Gomes da Silva, na Cerimônia de Abertura do 
Workshop sobre capatação de investimentos portugueses para o setor de turismo no Brasil, em 
Lisboa, em 18/10/2004. 
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         O hóspede, de fato, paga para sentir-se especial. O profissional trabalha para 

ajudá-lo a atingir esse objetivo, ou seja, presta os serviços necessários para que o 

hóspede tenha suas necessidades satisfeitas e se sinta especial. 

 

         O mundo de serviços apresenta um enorme abismo entre o estado de 

trabalhador e o de cliente. Enquanto um se cansa, o outro descansa. Enquanto um 

“faz”, o outro usufrui. Um obedece, o outro “manda”. Um esclarece, o outro reclama. 

Enfim, ambos estão em posições opostas em uma mesma situação. 

 

         Para manter essa oposição e distanciamento sem comprometer o 

atendimento e o tratamento dado ao cliente, pode-se dizer que o prestador de 

serviços deve ser um profissional que apresente um bom equilíbrio emocional para 

ser capaz de manter um desempenho de qualidade. Só assim é possível, por 

exemplo, uma recepcionista que está atendendo uma cliente inconveniente e 

esnobe manter uma atitude cortês. Ela consegue manter “sangue frio” diante da 

postura desagradável e, às vezes, ofensiva de qualquer cliente desde que tenha 

controle da situação, o que se adquire com treinamento; e controle emocional, que 

se adquire com desenvolvimento pessoal. 

 

         Há situações ainda mais difíceis no trato com o cliente que colocam os 

empregados à prova de sua formação técnica, psicológica e ética. 

 

         Poder-se-ia questionar as razões que mantém os empregados interessados 

em seu trabalho mesmo diante de tantas situações adversas. Muitos responderiam 

prontamente que é o dinheiro! 

 

         A importância do salário para o trabalhador é indiscutível. Porém, não é o 

único fator motivacional do bom desempenho de nenhum tipo de profissional. 

Minicucci (1982, p.165), afirma que “A necessidade de ganhar a vida é a mais 

poderosa e singela razão que leva as pessoas a trabalharem, apesar de haver 

outros incentivos também valiosos.”. 
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         Além disso, quando se pensa em serviços, deve-se considerar sua 

característica de intangibilidade. Segundo Silva, F. (2004, p.115), “as questões 

relativas aos serviços esbarram em algo extremamente sutil, que é a sua 

característica não física, ou seja, um serviço não é algo palpável como um objeto”.  

 

         Num bom atendimento, tornam-se imprescindíveis o sorriso sutil de boas 

vindas e de receptividade; o olhar de compreensão e solidariedade, o interesse e 

disposição expressos na postura correta e muitas outras atitudes que o cliente 

percebe num nível psicológico e não apenas físico. 

 

A qualidade dos serviços prestados aos clientes está imensamente 
relacionada ao grau de percepção que os funcionários têm da 
empresa em que trabalham. Dessa percepção, geralmente são 
afetadas as questões motivacionais e comportamentais, fato claro 
que ainda é tabu em várias empresas. (SILVA, F. 2004, p.117). 
 

         Moller (1995) comenta as mudanças das preocupações voltadas à qualidade 

dos produtos nos anos 50 para a qualidade de serviços nos anos 80, ressaltando 

uma revolução na consciência de qualidade. 

 

Esta revolução na consciência de qualidade é, antes de mais nada, 
uma forma de pensar a respeito de qualidade. Ao  invés de se 
concentrar apenas na qualidade de produto, a nova consciência de 
qualidade abrange também a qualidade dos esforços do indivíduo. 
(MOLLER, 1995, p. 05). 
 

         E ainda chama à atenção o fato de que “Não se trata de uma questão de 

produzir bens de qualidade e satisfazer às expectativas do cliente, mas também de 

inspirar as pessoas que produzem bens e serviços para que façam o melhor 

possível.” (MOLLER, 1995, p.05). 

 

         Tal inspiração pode ser estimulada através do desenvolvimento do 

profissional como ser integral uma vez que os aspectos psicológicos não se 

modificam somente com treinamentos de habilidades. 
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         Nessa perspectiva pode-se considerar a idéia de que o sentido que o 

empregado dá ao trabalho depende do modo como ele vê esse trabalho que, por 

sua vez, depende, também, da percepção social que lhe é ensinada.  

 

         Vale a pena esclarecer que a percepção social de um indivíduo é a imagem 

percebida pela sociedade e transmitida para ele. Dessa forma, ele passa a “ver” 

determinada situação como a sociedade a “veria”.  

 

         Se a sociedade vê o trabalho em hotelaria como subserviente, o trabalhador 

também o verá desse modo. E agirá de acordo com essa perspectiva.  

 

         A mudança dessa visão deve começar pela empresa hoteleira e seus 

profissionais mais esclarecidos. A importância de suas atividades deve ser divulgada 

e assumida no dia-a-dia do meio profissional.   

 
Cabe aos profissionais que atuam em serviços especializarem-se 
cada vez mais, buscarem o conhecimento de si próprio e do outro, 
motivarem-se pelo prazer de crescer como pessoa e como 
profissional, pois, somente assim, as frustrações inerentes à 
profissão poderão ser percebidas como algo corriqueiro no 
processo, não um obstáculo intransponível. (SILVA, F.  2004; 
p.114). 
 

         Minicucci (1982) ressalta a importância de o indivíduo conhecer-se e 

compreender seus comportamentos e atitudes de maneira que possa entender seus 

conflitos e o modo como reage diante deles. Dessa forma, fica mais fácil se controlar 

quando um cliente age de modo a provocar no empregado reações negativas que, 

na verdade, não devem ser direcionadas a este cliente, pois são pessoais e têm a 

ver com problemas que o empregado deve resolver em outro momento particular. 

 

         No mesmo sentido, Minicucci (1982) explica que conhecendo a si mesmo fica 

mais fácil conhecer o outro e entender seus comportamentos, às vezes, 

aparentemente injustos, inconvenientes ou agressivos (mas que para o outro estão 
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perfeitamente corretos). Senão aceitando-os, pelo menos, conseguindo conviver 

com eles sem sentir-se humilhado, injustiçado ou enraivecido. Um exemplo comum é 

o do hóspede que está atrasado para um compromisso devido aos problemas no 

seu vôo, ele quer ser imediatamente atendido e irrita-se em ter que esperar sua vez. 

Nessas circunstâncias, nervoso e sentindo-se prejudicado, grita com a recepcionista 

como se ela fosse culpada pela situação, para ele, tal comportamento justifica-se; 

para a recepcionista, fica fácil entender o fato e prestar atendimento de qualidade: 

sem raivas, revoltas ou qualquer outro sentimento que prejudicasse o 

relacionamento com o cliente. Mais tarde, ele se conscientizará do ocorrido e, 

mesmo que não se desculpe se sentirá grato e bem atendido. Ele reconhecerá o 

bom serviço do hotel. 

 

         Tal compreensão permite, portanto, que o prestador de serviços, em 

situações desagradáveis, compreendendo o cliente, consiga enfrentar o problema 

deixando transparecer em seus gestos e fisionomia a idéia de que compreende a 

situação e está, de fato, interessado em ajudar.  

 

         O contrário, também é verdadeiro. Um prestador de serviços que não 

desenvolve essa compreensão terá dificuldades em esconder seu desagrado em ter 

que servir alguém que lhe seja agressivo ou desagradável.  

 

         Pior que essa situação, é a do empregado que se irritaria e se desesperaria 

com facilidade deixando transparecer seu estado àqueles que nada têm a ver com a 

situação. 

 

         Desse modo, vale a pena ressaltar: 

   

A teoria do capital humano refere-se à capacidade produtiva dos 
indivíduos em gerar riqueza e sua distribuição. De forma bastante 
simples, a teoria diz que educação e treinamento afetam o 
desempenho e a performance do indivíduo no exercício do trabalho, 
ou seja, os indivíduos mais educados e mais bem treinados 
produzem mais e melhor. (ARBACHE, 2001, p. 37). 
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         Portanto, verifica-se que as habilidades adquiridas pelo prestador de serviços 

não se relacionam apenas aos treinamentos específicos geralmente voltados ao 

operacional e aparente. Mais que treiná-lo a dar informações corretas, manter uma 

boa postura, ser educado e prestativo é permitir que trabalhe interessado no que faz, 

acredite na importância desse trabalho, sinta orgulho em conseguir contribuir para o 

bem estar de seus hóspedes e em responder às suas expectativas e necessidades. 

É preciso ir além do treinamento e investir no seu desenvolvimento integral, 

contemplando, não só, os aspectos intelectuais como também os emocionais.  

 

 

2.3.3. Perspectivas da Carreira Profissional em Hotelaria 
 

         A hotelaria se compõe de quatro grandes segmentos: Administrativo, 

Alimentos e Bebidas, Hospedagem e Eventos; e conta com diversos tipos de 

conhecimentos extraídos da Psicologia, Pedagogia, Contabilidade, Direito, Idiomas, 

Educação Física, Biologia, Nutrição, Química, Gastronomia entre outros.  

 

         É importante lembrar que: 

 
Os hotéis desempenham um papel importante na maioria dos países 
na medida em que oferece instalações para transações de negócios, 
reuniões e conferências, recreação e entretenimento. Em muitas 
áreas, os hotéis são atrações importantes para os visitantes, 
contribuindo de forma significativa para a economia local, tanto direta 
quanto indiretamente. Além disso, os hotéis são grandes 
empregadores de mão-de-obra, disponibilizando milhares de 
empregos nas mais diversas ocupações que constituem indústrias 
hoteleiras. (WANDERLEY, 2004, p.24.) 

 

         O trabalhador da hotelaria pode especializar-se em vários segmentos 

profissionais ou vir de um deles e especializar-se na hotelaria. Por exemplo, um 

advogado que se especializou em legislação turística hoteleira pode ocupar um 

cargo de gerenciamento num hotel ou, ao contrário, um gerente de hotel formado em 

hotelaria pode especializar-se em legislação. Outros exemplos podem ser citados 
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como o psicólogo que trabalha no departamento de Recursos Humanos do hotel ou 

um hoteleiro que se especializou em Recursos Humanos para atuar no 

gerenciamento desse departamento; temos o contador que atua na administração 

financeira ou na controladoria do hotel ou um hoteleiro empregado como 

administrativo que se especializou em controles e custos. Assim pode ser com o 

tecnólogo em hotelaria que se especializou em recreação ou, o contrário, o 

professor de Educação Física que foi trabalhar em um hotel e especializou-se na 

hotelaria. O mesmo pode ocorrer com marketing, pedagogia, administração, nutrição 

e com muitas outras formações acadêmicas. 

 

         A seguir, pretende-se analisar os cargos iniciais de um hotel em seus diversos 

setores para se verificar algumas das possibilidades de desenvolvimento profissional 

com seus obstáculos e seus incentivos. Mais adiante, serão apresentadas, também, 

as possibilidades de se almejar cargos mais complexos e que oferecem 

recompensas mais elevadas.  

 

1. Mensageiro: sexo masculino; pode ser menor ou maior de idade, cursando, 

no mínimo, o ensino médio. Não há exigências de experiência anterior. Caso 

prossiga nos estudos e inicie um curso de língua estrangeira pode se tornar 

um agente de reservas ou um recepcionista. 

 

2. Camareira (o): tradicionalmente, do sexo feminino, porém há exceções; 

maior de idade; ensino fundamental completo. Experiência anterior desejável. 

Ao terminar o ensino médio e prosseguir nos estudos inclusive de língua 

estrangeira, poderá candidatar-se a supervisora de andares e posteriormente 

a governanta ou, ainda, como o mensageiro, terá possibilidades de ser 

promovida a agente de reservas ou recepcionista. 

 

         É interessante destacar que: 

 

O segmento de hospedagem apresenta, em média, as menores 
proporções de emprego de homens - ou seja - tem maioria de 
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mulheres -, o que pode estar associado à concentração de mulheres 
em ocupações de camareira, limpeza e similares. (ARBACHE, 2001, 
p.49) 
 

3. Garçom ou garçonete e bartender: ambos os sexos, maiores de idade. 

Curso especializado e/ou experiência anterior. Se prosseguir nos estudos 

poderá ocupar cargo de supervisão, chefia ou gerenciamento no setor de 

Bares e Restaurantes. Portanto, poderá tornar-se um maitrê (chefe dos 

garçons) ou um gerente de restaurante. Sem contar com outras 

especialidades como o sommelier (especialista em vinhos). 

 

4. Ajudante de cozinha: ambos os sexos (embora, há algumas décadas, fosse 

tradicionalmente masculino), maior de idade, ensino fundamental completo e 

experiência desejável. Após alguns anos de experiência pode ser promovido 

a cozinheiro. Para ocupar cargos de chefia como o de cozinheiro-chefe, deve 

ter o ensino médio completo. Com mais experiência, cursos de especialização 

e/ou faculdade de gastronomia poderá pleitear o cargo de Chef de Cozinha 

(que é especializado nos padrões e na cozinha internacional).  

 

5. Auxiliar de Monitoria em recreação: ambos os sexos, pode ser menor de 

idade, preferencialmente com experiência ou que esteja cursando o técnico. 

Caso prossiga nos estudos, poderá tornar-se monitor ou chefe da equipe de 

Recreação. 

 

6. Cargos como o de jardineiro, auxiliar de manutenção, lavadeiras, vigias etc. 

exigem que sejam maiores de idade e que tenham experiência anterior. Para 

todos que prosseguirem nos estudos, existe a chance de serem promovidos 

conforme suas especialidades. Por exemplo: técnico de manutenção, 

encanador e eletricista. 

 

          Como se observa, os cargos iniciais em hotelaria são como em qualquer outro 

setor empresarial, menos exigentes em seus critérios de escolaridade, experiência 
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profissional e especialidade técnica. Por causa disso, os salários oferecidos são 

baixos. Ainda, do mesmo modo que em outros tipos de empresa, o empregado que 

prosseguir nos estudos buscando especializar-se no setor de interesse e 

apresentando uma boa avaliação de desempenho, terá chances para ser promovido 

e seguir uma carreira profissional. Porém, o contrário, pode até trazer o 

desemprego.  

 

Uma das implicações na elevada rotatividade no emprego é o 
desincentivo dos empregadores em investir em treinamento e 
qualificação de mão-de-obra. Isso porque, se a expectativa da 
duração do contrato de trabalho for curta, o empregador não vai se 
envolver em custos de treinamento. Por outro lado, se o empregado 
goza da mesma expectativa, ele vai ter poucos incentivos de 
“investir” no emprego. Como conseqüência, pode-se observar 
estagnação ou baixo crescimento da produtividade do trabalho no 
setor. (ARBACHE, 2001, p.46) 
 

         O fato da hotelaria até poucas décadas atrás, não exigir qualificação 

profissional na maioria de seus cargos, faz pensar que trabalhar nessa área é 

simples e que, portanto, precisa-se de trabalhadores simples, sem muita educação 

escolar e poucas perspectivas de crescimento. Até os dias de hoje, principalmente 

nos meios de hospedagem de pequeno porte ou que se situam em regiões pouco 

desenvolvidas encontram-se trabalhadores desqualificados. Mesmo porque, a 

maioria desses estabelecimentos se caracteriza por constituírem-se de empresas 

familiares, onde tudo funciona de modo precário e improvisado. Os procedimentos 

se repetem sem inovação e sem acompanhamento das tendências do mercado. 

 

         Tal situação provoca outra agravante para se manter os baixos salários. Mais 

uma vez, retoma-se a idéia do ciclo vicioso. Pouca qualificação leva ao salário baixo 

que desfavorece o desenvolvimento profissional que provoca serviços e produtos de 

baixa qualidade que diminui a procura dos turistas por aquele local e meio de 

hospedagem que trás, como conseqüência, lucro baixo e, finalmente salários baixos. 

 

Partindo-se do princípio de que, na prestação de serviços, o cliente deve ficar 

satisfeito com os produtos e serviços, sugere-se quebrar o ciclo apresentado na 
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Figura 1, a partir da melhoria de qualidade desses produtos e serviços. Para isso, é 

preciso trabalhadores qualificados que podem ser obtidos através da oferta de 

melhores salários e/ou investimento nos empregados já existentes, oferecendo-lhe 

cursos e treinamentos. 

 

 

Figura 1 – Representação Gráfica do Ciclo V icioso de Hotéis que não Investem 

em Recursos Humanos  

 
 

        Salário baixo                                           Desfavorecimento do desenvolvimento                     

                                                                               profissional do trabalhador 

 

 

 

  

 

                    

                                                                                      

                                                                                  Serviços e produtos de baixa qualidade 

 

                                                                                                                       

        Lucro pequeno 

                                                                                           

 

                                                                                   

 

                                                                      Diminuição da procura de turistas pelos produtos  

                                                                                   e  serviços turísticos e hoteleiros 

 
        Fonte: Elaborada pela Autora 
 

 

Como em qualquer outra empresa, é preciso que haja investimento nos 

recursos humanos. Tal medida traria duplo benefício ao hotel, pois além de contar 

com os resultados financeiros obtidos pela melhoria no desempenho de seus 

empregados, teria também profissionais motivados, criativos e éticos.  
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Partindo-se do pressuposto de que as pessoas são remuneradas 
conforme seu desempenho, a predição da teoria do capital humano é 
que trabalhadores mais qualificados são mais bem remunerados, já 
que são mais produtivos. Resumidamente, existiria, pois, relação 
direta entre rendimentos e qualificação. (ARBACHE, 2001, p.37) 

 

        Com empregados qualificados, torna-se viável a recuperação dos clientes 

perdidos e a conquista de novos. Esse processo conta com os conhecimentos, 

habilidades e competências adquiridas pelos empregados, que saberão quais 

técnicas e procedimentos utilizar, quando e como utilizá-los. Inclusive, em condições 

precárias e com poucos recursos. 

 

         Tal proposta não pretende ser única; mas sim, uma sugestão. Mesmo porque 

deve-se tomar o cuidado de não generalizar as situações e jogar a responsabilidade 

do progresso e da diminuição do desemprego da hotelaria sobre as costas do 

empregado.  

 

         Outra característica da hotelaria que pode mascarar as boas possibilidades 

de emprego e carreira nos meios de hospedagem é que, aparentemente, há 

necessidade de poucos empregados e, por consequência, surgem poucas vagas 

para contratação. Sendo assim, não haveria mercado de trabalho para quem 

investisse sua formação acadêmica nessa área. Observando o quadro 1, é possível 

constatar o equívoco dessa afirmação. 

 

         A partir desse quadro é possível verificar que as perspectivas de carreira 

tornam-se ainda mais atraentes ao se considerar os cargos de supervisão e 

gerenciamento. Nesse quadro que aponta os cargos básicos e comuns na maioria 

de hotéis 4 estrelas, percebe-se a existência de quatro gerências operacionais: a de 

Hospedagem, de Alimentos e Bebidas, Eventos e Administrativa, além do Gerente 

de Vendas e o Gerente Geral, que não estão no quadro.  

 

         Analisam-se alguns exemplos: 
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1. No setor de Hospedagem, o empregado pode tornar-se chefe de 

recepção, chefe de reservas, Gerente de Vendas, Gerente de Hospedagem, 

Governanta (equivale a gerente dos serviços de quarto, camareiras ou de 

andares) e Governanta Geral. 

 

2. No setor de Alimentos e Bebidas, o empregado pode ser promovido a 

Gerente de Bares e Restaurantes, Gerente de Cozinha, Gerente de Alimentos 

e Bebidas (geral: cozinha, bares e restaurantes), Supervisor de Higiene e 

Segurança Alimentar (Nutricionista). 

 

3. No setor Administrativo, o empregado pode seguir a carreira financeira, 

tornar-se um controller, um assistente administrativo, Gerente de Recursos 

Humanos, Assistente de Marketing, Encarregado de Manutenção e Chefe de 

Segurança. 

 

         Levando-se em conta os hotéis luxuosos, conhecidos como “cinco estrelas”, 

se verificará um número maior de gerências e supervisões, pois a quantidade de 

funcionários seria bem maior.  

Vale ressaltar que o número de empregados, tanto no nível operacional 

quanto no de chefia, varia de acordo com o número de unidades habitacionais 

(apartamentos) oferecidos. Por exemplo, uma camareira é responsável pela limpeza 

de aproximadamente 15 apartamentos. Portanto, se esse hotel tiver 100 

apartamentos ocupados, precisará de, pelo menos, 6 camareiras trabalhando. 

Considerando-se os hotéis de luxo que costumam ter mais de dois restaurantes, 

diversos bares (no hall de recepção, no apoio ao restaurante, na piscina e piano bar) 

serviços especializados como sauna, massagens, academia, cabeleireiros e até 

mesmo teatro; ou ainda, os resorts que oferecem um número elevado de 

equipamentos e atividades de lazer e recreação, é possível que o número de 

empregados e, portanto, de chefias aumente consideravelmente.  
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         O quadro 3 mostra uma lista de cargos-chave e suas gerências permitindo 

que se tenha uma idéia dos caminhos que um profissional pode seguir até o nível de 

gerenciamento.       
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Quadro 3 – Cargos-Chave Existentes nos Meios de Hospedagem 
Setor (Gerência) Departamentos  Cargo Nível hierárquico 

Atendente de reservas  Operacional Reservas  

Chefe de reservas  Supervisão 

Capitão-porteiro Operacional 

Manobrista Operacional 

Mensageiro Operacional 

Recepcionista Operacional 

Telefonista operacional 

Recepção 

Chefe de recepção supervisão 

Camareira (o) operacional 

Supervisora de andares  Supervisão 

Governanta Chefia 

Governança 

Governanta executiva Gerência 

Lavadeira Operacional 

Passadeira Operacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospedagem 

(Gerente) 

Lavanderia 

Chefe de lavanderia Supervisão 

Ajudante de cozinha Operacional 

Cozinheiro Operacional 

Cozinha 

Chefe de cozinha Supervisão 

Commis (aprendiz de 

garçom) 

Operacional 

Steward( limpeza e 

arrumação de 

materiais) 

Operacional 

 

Garçom Operacional 

Restaurante 

Maitrê Supervisão 

 

 

 

 

 

  Alimentos e Bebidas  

(Gerente) 

Bar (salão, piscina) Barman Operacional 

Financeiro Controller 

Recursos Humanos Psicóloga 

Marketing Divulgador 

Encanador 

Eletricista 

Técnico 

 

Manutenção 

Serviços gerais Operacional 

Monitor de recreação Técnico 

 

 

 

Administração 

(Gerente) 

Lazer e Recreação 

Chefe de Lazer e 

Recreação 

Técnico 

Vendas  Gerente de vendas Gerência operacional Eventos  

 
Realização de eventos  Assistente de eventos  supervisão 

       Fonte: Elaborado pela autora com dados obtidos em Castelli (2003) 

 

         Outra questão a ser considerada quando se pensa nas perspectivas de 

trabalho na hotelaria é que a estrutura de trabalho do setor hoteleiro apresenta três 
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turnos de oito horas cada um, distribuídos pelas 24 horas. Ou seja, os meios de 

hospedagem têm empregados trabalhando “dia e noite”. 

 

         Sendo assim, o setor hoteleiro poderia contribuir para, segundo Rifkin (2004), 

a reengenharia de jornada de trabalho, oferecendo, por exemplo, quatro turnos de 6 

horas cada um. Cada empregado teria reduzidas 2 horas de seu trabalho por dia e 

cada meio de hospedagem teria mais um grupo de empregados que antes estariam 

desempregados.  

 

         Além disso, no relato das diversas maneiras de se obter postos de trabalho, 

vale destacar a possibilidade dos profissionais tornarem-se empresários e 

administrarem o próprio negócio, como por exemplo, uma pousada, motel, buffet, 

casa de shows, empresa de eventos. Ainda trabalharem como consultores nos 

projetos de implantação de novos meios de hospedagem, de programas de 

qualidade, criação de novos equipamentos, softwares e sistemas hoteleiros. Sem 

falar na prestação de serviços como profissional autônomo em Organização de 

Eventos, Recreação, Planejamento e Desenvolvimento de projetos para órgãos 

oficiais. 

 

         Por último, não se pode deixar de citar a carreira acadêmica, onde o 

profissional pode tornar-se um professor formador de novos profissionais; um 

pesquisador e agregar novos conhecimentos, técnicas e procedimentos, escrever 

livros e divulgar a profissão e tudo que a envolve. 

 

         Quando se fala em hotelaria é importante esclarecer que se está falando em 

todos os meios de hospedagem existentes a citar, além dos hotéis, os resorts, 

motéis, camping, pousadas, flats, albergues, spas, hospitais (hotéis para 

atendimento especial), navios (hotel flutuante), colônia de férias e pensões. O que 

amplia o leque de opções para uma carreira profissional. 
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         Segundo Fernandes (2008), Bonadona - presidente do Fórum de Operadores 

Hoteleiros do Brasil e diretor geral da Accor (Rede hoteleira internacional) para o 

Brasil e América do Sul - diz que:  

 

Os novos investimentos são responsáveis pela contratação de mais 
mão-de-obra para o setor, fator considerado prioridade pelo governo, 
que é a geração de empregos. As novas contratações – duas mil ao 
ano em média no último qüinqüênio – elevaram para 30 mil os 
empregos diretos gerados pela Accor. De 2000 até 2005, o número 
de colaboradores cresceu uma vez e meia. O crescimento futuro e os 
bons resultados dos últimos anos têm por base diversos fatores, 
entre eles a sinergia entre as várias áreas de atuação do grupo, 
contribuindo para o fortalecimento da economia.  

 

         A tabela 2 apresenta o número de empreendimentos em operação, no Brasil, 

em 2004 com uma projeção dos números para o final de 2007. Tais resultados 

permitem formar-se uma idéia do campo de trabalho voltado somente para os meios 

de hospedagem, sem contar outros tipos de empreendimentos voltados para a área 

de Alimentos e Bebidas Lazer e Entretenimento como Bares, Restaurantes, Casas 

de Show e muitos outros. 

 

Tabela 2 – Empreendimentos em Operação no Brasil em Abril/2004 e Projeção 

para Final de 2007 

 
Número de Em Abril/2004 Projeção para final/ 2007 

Hotéis 525 642 

Flats 273 324 

Total (hotéis + flats) 798 966 

Apartamentos em hotéis 79.242 99.077 

Apartamentos em flats 25.070 32.439 

Total de apartamentos 104.312 131.512 

    Fonte: Elaborada pela autora com dados retirados de Amazonas e Goldner, 2004. 

 

 

         Observa-se que esses dados se referem apenas a hotéis e flats. Não estão 

sendo contados os outros tipos de meios de hospedagem. 
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Quadro 4 – Classificação das 10 Maiores Redes Hoteleiras Nacionais em 

Operação 

 

Classificação Denominação  

1º BlueTree 

2º Othon 

3º Nacional Inn 

4º Transamérica Flats 

5º Tropical 

6º Bristol Hotéis & Resorts 

7º Bourbon 

8º Windsor 

9º Estanplaza 

10º  Bristol Hotels 

                                             Fonte: Quadro retirado de Amazonas e Goldner, 2004.  

 

 

         Não se pretende desprezar as dificuldades por que passa o mundo em 

relação ao desemprego. Apesar dos avanços tecnológicos trazerem a ameaça de 

seu aumento, a área da hotelaria ainda não sofreu essas consequências de forma 

direta. 

 

         Pelo contrário, a tecnologia proporcionou a implementação das relações de 

trabalho, o que levou os intercâmbios empresariais, parcerias, contratos e negócios 

internacionais a um aumento do turismo de negócios. Atualmente, profissionais de 

todas as esferas viajam em busca de contratos, vendas, trocas de conhecimentos, 

prestação de serviços através da realização de consultorias, congressos, reuniões, 

feiras e diversos tipos de eventos que antes não eram tão intensos. Como 

consequência, os serviços de hospedagem, alimentação e entretenimento ganharam 

grandes oportunidades e espaços de atuação. 

 

Dados divulgados pelo Banco Central revelam que os gastos de 
turistas estrangeiros no Brasil entre janeiro e outubro de 2007 
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totalizam U$ 4,04 bilhões – apontando para mais um recorde 
histórico na entrada de receitas oriundas de despesas de turistas 
estrangeiros no país. (BRASIL, 2007). 

 

 

         Tais avanços tecnológicos proporcionaram melhores condições para as 

pessoas viajarem a lazer, visitas familiares, tratamentos de saúde, intercâmbio 

cultural e outras motivações para realizarem diversos tipos de turismo. 

 
 

Quadro 5 – Classificação das 10 Maiores Redes Hoteleiras Internacionais em 

Operação 

Classificação Denominação  

1º Accor 

2º Sol Meliá 

3º Atlântica 

4º Intercontinental Hotels Group 

5º Golden Tulip Chambertin 

6º Posadas 

7º Hilton 

8º Marriott 

9º Pestana 

10º  Starwood 

                                         Fonte: Quadro retirado de Amazonas e Goldner, 2004.  

 

         
 

Não se pode esquecer que o turismo interno também foi beneficiado pelo 

progresso tecnológico. Hoje, as possibilidades de realizar turismo interno são bem 

maiores que no passado. Os meios de transporte levam os viajantes a longas 

distâncias num curto espaço de tempo. O telefone celular e a internet permitem com 

que as pessoas se afastem temporariamente sem perderem o contato pessoal ou 

profissional. Enfim, enquanto a maioria dos setores produtivos sofre com o 

desemprego, pode-se dizer que o setor de turismo e hotelaria avança no sentido 

contrário.  
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3. GUARULHOS E SÃO BERNARDO DO CAMPO: OPORTUNIDADES PARA O 

MERCADO DE TRABALHO HOTELEIRO 

3.1. As Cidades 

         Esse capítulo apresenta um panorama básico das cidades de Guarulhos e 

São Bernardo do Campo com o objetivo de verificar a possibilidade de prepará-las, 

no sentido de aumentar suas condições para receber e hospedar os diversos tipos 

de profissionais que as visitam no intuito de realizar negócios. Acredita-se que a 

partir dessa nova condição, torna-se possível ampliar, como consequência, as 

ofertas de trabalho na hotelaria. 

 

3.2. Guarulhos: uma Cidade de Muitas Oportunidades 

 

3.2.1. Breve Histórico 

        Guarulhos foi fundada em 8 de dezembro de 1560, tendo hoje 448 anos de 

existência.  

         Conforme dados históricos divulgados pela Prefeitura de Guarulhos (2006), 

em 1590 foram descobertas, no bairro de Lavras, minas de ouro que deram início ao 

crescimento da economia guarulhense. Nos séculos XVII e XVIII estabeleceram-se 

na região as sesmarias que se dedicaram à mineração, à agricultura e à criação de 

gado vacum e cavalar, sendo que até o início do século XX, os engenhos de açúcar 

produziram álcool e aguardente.  

Até onde foi possível, os índios e os escravos negros trabalharam para o 

desenvolvimento de Guarulhos. Em 1915 inaugurou-se o trem da Cantareira, Ramal 

Guapyra - Guarulhos da estrada de ferro para dar vazão às riquezas exploradas na 

região; além do trem, no século XX, destaca-se a chegada da energia elétrica, rede 

telefônica, licenças para atividades comerciais e de prestação de serviços de 

transportes de passageiros, abastecimento de água potável. Nos anos 40 inaugurou-
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se a Biblioteca Pública Municipal, o Centro de Saúde e a Santa Casa de Misericórdia 

de Guarulhos, implantou-se as indústrias do setor elétrico, metalúrgico, plástico, 

calçados, além de indústrias para peças de automóveis, relógios e couros; e planos 

de loteamento, arruamento e iluminação das vias públicas ajudaram a construir uma 

infra-estrutura para a cidade. 

 

3.2.2. Principais Aspectos 

         
 Guarulhos, com seus 341 km2, localiza-se a nordeste da região metropolitana 

de São Paulo, no principal eixo de desenvolvimento do Brasil, que é o de São Paulo 

- Rio de Janeiro.  

[...] é a segunda cidade paulista em população e em geração de 
riqueza, medida pelo Produto Interno Bruto (PIB), sendo superada 
nesses itens pela Capital do Estado. Em 2006, a população atingiu 
1.258.205 pessoas. Já o PIB municipal em 2004 (último ano 
disponível) chegou a R$ 18.194,92 milhões. (Guarulhos, 2006). 

 

        Tabela 3 – Dados Demográficos da Cidade de Guarulhos 

DEMOGRAFIA 
 

População Total                                                                                                 1.279.202         
População urbana                                                                                                1.049.668  
População rural                                                                                                  23.049  
Densidade Demográfica                                                                                      4.022,47 hab./km  
Expectativa de vida                                                                                           73,2 anos    
Taxa de fecundidade (filhos por mulher)                                                             1,88 
Taxa de mortalidade infantil                                                                             12,46 por mil, 
nascidos até um ano 
Taxa de Alfabetização:                                                                                        98,70%   
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M)                                                 0,823 
IDH-M Longevidade                                                                                            42854     
IDH-M Renda:                                                                                                     0,748                            
IDH-M Educação                                                                                                 8/8325   
Homens                                                                                                              527.487  
Mulheres                                                                                                             545.230  
Fonte: Adaptado pela autora com informações da wikipédia (2008). 
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        Observando-se a tabela 3, verificam-se os principais dados demográficos de 

Guarulhos. Deve-se destacar o fato de que sendo a maior parte da população 

urbana, a expectativa de vida e a taxa de alfabetização se tornam muito boas. 

 

        Outro aspecto relevante que deve ser destacado é que a cidade de Guarulhos 

faz parte do maior complexo aeroportuário da América do Sul com condições para 

receber milhões de passageiros ao ano.  Dados divulgados pela prefeitura de 

Guarulhos (2006) afirmam que anualmente o aeroporto recebe por volta de 12 

milhões de usuários. Com intuito de aumentar essa capacidade, já estão se 

preparando para construir um terceiro terminal de passageiros e, assim, elevar a sua 

capacidade para receber 29 milhões de passageiros ao ano. Os mesmos dados 

destacam que 39 companhias aéreas realizam diariamente 500 pousos e 

decolagens. 

 

         Tais números justificam as novas possibilidades de trabalho em vários setores 

da economia.  

 

O aeroporto não pára de crescer e consolida-se como um importante 
pólo indutor de desenvolvimento sócio-econômico e cultural. Um bom 
exemplo disso é o crescimento do setor hoteleiro na Cidade de 
Guarulhos que reúne, atualmente, 19 hotéis, totalizando mais de 2,7 
mil apartamentos. (BRASIL, 2008). 

 

         A cidade conta com três das principais rodovias do país: Fernão Dias, Dutra e 

Ayrton Senna. O que permite o transporte, logística e comércio com outras 

importantes localidades nacionais e internacionais.  

 
         O número de faculdades e universidades públicas e privadas vem 

aumentando e transformando Guarulhos em um dos principais pólos educacionais 

da região metropolitana. 

 
Recentemente, a cidade recebeu um campus da Unifesp 
(Universidade Federal de São Paulo), com cursos inicialmente 
voltados à área de Humanas; o CEFET (Centro Federal de Educação 
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Tecnológica), com dois anos de atividade, oferece cursos voltados 
para o ensino técnico de nível médio e deve introduzir em 2008 o 
ensino superior de nível técnico em informática; a FATEC (Faculdade 
de Tecnologia), implantou em 2007 o curso de Logística e 
Transporte. E não se deve ignorar a proximidade do campus Leste 
da USP, com impacto significativo na cidade. Além dessas novas 
instituições, a cidade vai ganhar mais uma unidade do Senai e já 
conta com instituições privadas de tradição, como a Universidade de 
Guarulhos, FIG/Unimep, Faculdades de Guarulhos, Torricelli, Eniac, 
Idepe e ESPA. (GUARULHOS, 2006). 

 
 

         Redes hoteleiras nacionais e internacionais se instalaram em Guarulhos 

oferecendo condições de receber os mais diversos tipos de turistas de negócios 

vindos das mais variadas partes do mundo. O conhecimento técnico-operacional de 

tais redes estimulou o interesse das escolas técnicas e faculdades da cidade a 

abrirem cursos para formarem profissionais que pudessem atuar nas áreas 

relacionadas ao turismo e à hotelaria, assim como gestão empresarial, logística, 

marketing, mecatrônica, entre outros. 

 
Com a chegada dos mais diversificados empreendimentos, novos 
complexos hoteleiros, centros de distribuição, espaços para eventos 
e tantos outros, há uma tendência muito forte ao desenvolvimento 
das atividades ligadas ao ramo de turismo de negócios. 
(GUARULHOS, 2006). 

 
 

          Na medida em que a cidade forma intelectuais e profissionais nos setores 

produtivos espera-se um aumento na qualidade e na diversidade dos produtos e 

serviços oferecidos, além de criatividade e inovação não só para outros 

investimentos, mas também para outros empreendimentos. 

[...] um destaque importante é a recentíssima classificação da cidade 
de Guarulhos como investment grade6 (grau de investimento) por 
parte da agência Austin Rating7, com conceito A-, superior aos de 
São Paulo e Belo Horizonte; igual ao de Porto Alegre e inferior 
apenas aos da cidade do Rio de Janeiro e do Estado de São Paulo 
no conjunto. A classificação significa que Guarulhos atingiu um 
patamar de confiabilidade para investidores, com boa capacidade de 

                                                 
6 Nota da autora: é o reconhecimento dado pelas agências de avaliação de risco que um determinado lugar é 
seguro para os investidores. 
7 Nota da autora: é uma agência que classifica riscos de crédito. 
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honrar compromissos financeiros e risco muito baixo de default8. 
(GUARULHOS, 2006) 

        O Guarulhos Convention e Visitors Bureau (2007) apresenta a cidade como 

sendo a segunda mais populosa do Estado de São Paulo e a sexta mais dinâmica 

do país, a nona economia do Brasil e o seu décimo terceiro mercado consumidor, 

além de ser o terceiro do Estado de São Paulo com 950 milhões de arrecadação 

anual, 49 mil prestadores de serviços, 12,5 mil estabelecimentos comerciais, 2.200 

indústrias e 16.000.000,00 de passageiros em 2006 no Aeroporto Internacional, 

totalizando 60% dos turistas brasileiros 

         Guarulhos e a capital de São Paulo são muito próximas, porém, o trânsito 

intenso entre as duas cidades prejudica as pessoas que desenvolvem atividades 

diárias entre elas e que, muitas vezes, gastam muito mais tempo para se 

locomoverem, principalmente quando ocorrem acidentes, mesmo pequenos, na 

principal via de acesso entre as duas cidades, a Via Dutra. Outro problema que tais 

pessoas enfrentam é a chuva que torna o trânsito ainda mais lento e perigoso. 

Aliado a isso, deve-se considerar o desgaste emocional, o cansaço físico e os 

custos envolvidos nessa vida diária. 

         Geralmente, um turista não conhece essas dificuldades e mesmo que venha 

participar de um negócio em Guarulhos pode se deixar levar pelos atrativos de São 

Paulo e acabar se hospedando lá.  

         Para esse estudo, torna-se importante  verificar as possibilidades da cidade 

criar e desenvolver bens turísticos básicos criados e bens e serviços turísticos 

complementares que possam ser visitados, apreciados e usufruídos pelos turistas de 

negócios. A existência dessas possibilidades contribui para se pensar no aumento 

de postos de serviços.     

    

                                                 
8 Nota da autora: Significa “inadimplência”. 
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3.3. São Bernardo do Campo: Uma Cidade de Muitas Oportunidades 

 

3.3.1. Breve Histórico 

         São Bernardo do Campo, cidade conhecida como a Capital do Automóvel, 

atraiu durante décadas muitas pessoas vindas de várias regiões do país em busca 

de prosperidade.        

         Dados históricos divulgados pela Prefeitura de São Bernardo registram o dia 

20 de agosto de 1553 como data para comemoração da fundação da cidade, uma 

vez que é o dia em que se homenageia o santo São Bernardo, embora a cidade 

comece sua história na fazenda dos Monges Beneditinos que ficava às margens do 

Ribeirão dos Meninos e, somente em 1877, instalou-se o Núcleo Colonial de São 

Bernardo.   

Os mesmos dados mostram também que os imigrantes, principalmente os 

italianos, e, em menor proporção os portugueses, negros, alemães, austríacos, 

poloneses, espanhóis e japoneses, contribuíram para o desenvolvimento de São 

Bernardo que, a partir de 12 de março de 1889, tornou-se município ocupando toda 

a região que hoje compõe o Grande ABC. Porém, em 1944 emancipou-se como São 

Bernardo e a partir de 1º de janeiro de 1945 tornou-se o município de hoje, 

recebendo o nome “do Campo” como complemento.  

 

3.3.2. Principais Aspectos  

          

São Bernardo, conhecida por sua história de desenvolvimento da indústria 

pesada nem sempre se apoiou nessa característica tão marcante. 

 

Localizada a sudoeste da Região Metropolitana de São Paulo, São 
Bernardo do Campo é uma das integrantes da região do Grande 
ABC. Limita-se com São Vicente, Cubatão, Santo André, São 
Caetano do Sul, Diadema e São Paulo. Possui um território de 
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407,10 km², sendo 118,74 km² em zona urbana, 212,54 km² em  
zona rural, além de ter 75,82 km² pertencentes à represa Billings. 
Com a exploração da madeira, as serrarias aparecem, registrando a 
tendência industrial da “Villa”. Desenvolve-se a indústria moveleira ao 
lado da têxtil. Na década de 20, foi construída a Represa Billings. 
(SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2006.) 

 

         Além do antigo reconhecimento nacional como a Capital dos Móveis, São 

Bernardo também deixou sua contribuição ao cinema acolhendo a primeira 

companhia cinematográfica chamada Vera Cruz.  

 

         Segundo dados divulgados pela Prefeitura Municipal, a cidade tem também o 

privilégio de situar-se numa região que abarca 70% da Represa BiIlings e possui 

uma hidrografia muito rica formada pelos Rios Tamanduateí e Pinheiros. 

 

        Outra vantagem oferecida pela localização da cidade é a proximidade com o 

Porto de Santos, permitindo a realização da importação e exportação de produtos 

entre parte significativa do país e do mundo, ainda mais tendo a Via Anchieta e, 

mais recentemente, o apoio da Rodovia Imigrantes como importante elo rodoviário 

com São Paulo e demais regiões. Mais que isso: 

 

[...] a geografia de passagem entre o Interior e o Litoral favoreceu a 
comunicabilidade entre etnias e culturas estabelecidas a partir do 
século XX, como se postos num grande corredor, concentrados, os 
abecedeanos9, tivessem de produzir informação e comunicação 
como forma de existência. Os corredores da manutenção, 
importação e exportação de mantimentos tinham como mercadoria 
básica a comunicação, exercida não somente pelos transportadores 
(gente da terra e de fora da terra) como pelos demais trabalhadores 
de ofício: oleiros, agricultores, antigos marceneiros, carvoeiros, 
componentes do periférico e ativo corredor.[...] (ALVES, 2001, 
p.204). 

 

         A história mostra que São Bernardo do Campo e a Região do ABC cresceram 

e ajudaram muitas outras regiões do país. Sua contribuição ultrapassa os limites da 

economia e entram no âmbito sócio-cultural. 

                                                 
9 Desde os anos 60, o ABC é uma região composta por sete municípios: Santo André, São Bernardo do Campo, 
São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.  
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[...] A lembrança imediata do ABC era e continua sendo a dos 
operários em seus uniformes com graxa em sincronia de movimentos 
com máquinas, engrenagens e linhas de produção. Toda uma 
geração de pesquisadores, muitos dos quais da sociologia do 
trabalho, entre as décadas de 1960 e de 1980, tomou como objeto de 
estudo as relações sociais e os modelos de produção (fordistas, pós-
fordistas etc) nas fábricas do ABC da segunda metade do século XX. 
Não raro, assumia-se que as inovações organizacionais observadas 
nas empresas do ABC, sobretudo aquelas ligadas às indústrias 
automobilística e petroquímica, seriam reproduzidas, mais cedo ou 
mais tarde, ainda que com adaptações, em outras regiões e setores 
do país. As tendências observadas nas indústrias da Região do ABC 
- que veio a ser denominada “Detroit Brasileira” (mas também 
chamada “Manchester Paulista”, título que depois foi dado à Região 
de Sorocaba) - eram tomadas como sendo as “de fronteira” do 
capitalismo brasileiro. Ali estava a modernidade. (CONCEIÇÃO, 
2008, p.24-5). 

 

        São Bernardo do Campo é uma cidade com inúmeras riquezas naturais, sociais e 

culturais cujos potenciais devem ser adequadamente explorados em benefício de todos, 

inclusive do Turismo, que poderia atuar numa cidade com boa infra-estrutura para receber e 

cuidar de seus turistas.  

 

Tabela 4 - Dados Demográficos de São Bernardo do Campo 

DEMOGRAFIA 
População Total                                                                                                 781.390 
População urbana                                                                                                767.794 
População rural                                                                                                  13.596 
Densidade Demográfica                                                                                      2.349 hab/km2 

Taxa de natalidade                                                                             14,41 por mil hab  
Taxa de mortalidade infantil                                                                                 13,11 p/ mil nascidos vivos   
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M)                                               0,834 
IDH-M Renda:                                                                                                     0,748                            
IDH-M Educação                                                                                                 0,834 
Fonte: Adaptado pela autora com informações de SÃO BERNARDO DO CAMPO (2006) 
 
 

         Esse capítulo termina com a tabela (4) Demográfica da cidade de São Bernardo do 

Campo, mostrando que em comparação a Guarulhos, sua população é também 

predominantemente urbana, embora sua densidade demográfica diminua quase pela 

metade.   
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4. METODOLOGIA DA PESQUISA 

     Este capítulo apresenta a metodologia de pesquisa empregada para a 

realização desse trabalho. 

 

4.1. Procedimentos Metodológicos 

      Nesse estudo pretende-se utilizar como procedimentos, a pesquisa 

bibliográfica e documental, básica e de campo, com objetivo exploratório e análise 

qualitativa. 

  4.1.1. Tipologia da Pesquisa 

      Tendo em vista o interesse em descobrir se as cidades de Guarulhos e São 

Bernardo do Campo têm chances de, ao explorar sua vocação turística para os 

negócios, obter reais possibilidades de ampliar seus mercados de trabalho na área 

de hotelaria, optou-se pela pesquisa básica e exploratória cujo objetivo é esclarecer 

e explicitar a situação dessas cidades em relação ao turismo, à hotelaria e às suas 

perspectivas profissionais. 

A pesquisa pura ou pesquisa básica tem por finalidade o conhecer 
por conhecer. Está mais em nível da especulação mental a respeito 
de determinados fatos. É ainda chamada pesquisa teórica. Esse tipo 
de pesquisa não implica, em um primeiro momento, ação interventiva 
e transformação da realidade social. (BARROS e LEHFELD, 2000, 
p.78) 

       

Sendo assim, para complementar essa busca pelo conhecimento e 

compreensão da dinâmica do turismo e da hotelaria e de seus efeitos nas cidades 

estudadas, optou-se em determinar que tal pesquisa básica fosse de cunho 

exploratório uma vez que,  

Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade 
com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir 
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hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo 
principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições. 
(GIL, 2008, p. 41) 

        

Para sua realização, geralmente, se faz um levantamento bibliográfico e 

utiliza-se de entrevistas com pessoas que estão envolvidas direta ou indiretamente 

com a situação estudada. 

          Quanto ao levantamento bibliográfico, reforça-se essa visão com a afirmação 

de que: 

A pesquisa bibliográfica procura explicar e discutir um tema ou um 
problema com base em referências teóricas publicadas em livros, 
revistas, periódicos etc. Busca conhecer e analisar contribuições 
científicas sobre determinado tema. (LINTZ e MARTINS, 2007, p.15) 

        

 Já, em relação à entrevista, pode-se destacar que: 

Trata-se de uma técnica de pesquisa para coleta de dados cujo 
objetivo básico é entender e compreender o significado que os 
entrevistados atribuem a questões e situações, em contextos que 
não foram estruturados anteriormente, com base nas suposições e 
conjecturas do pesquisador. (LINTZ e MARTINS, 2007, p.42) 

 

Ainda, 

(...) Uma entrevista pode oferecer elementos para corroborar 
evidências coletadas por outras fontes, possibilitando triangulações e 
consequentemente aumento do grau de confiabilidade do estudo. 
(LINTZ e MARTINS, 2007, p.43) 

        

Assim é que se optou, como complemento da pesquisa bibliográfica e das 

entrevistas, em realizar uma pesquisa documental para fundamentar a reflexão que 

se pretende construir sobre o turismo, a hotelaria e o mercado de trabalho.  
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         É importante ressaltar que, 

A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. 
A diferença essencial entre ambas está na natureza das fontes. 
Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza das contribuições dos 
diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental 
vale-se de materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, 
ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos de 
pesquisa.” (GIL, 2008, p. 41). 

         

Sendo assim, para aproximar os fundamentos teóricos gerais com a realidade 

de cada cidade recorreu-se às informações e dados obtidos em sites oficiais das 

prefeituras, das associações, sindicatos e meios de hospedagem das regiões 

estudadas. 

 
4.1.2. Instrumentos para Coleta de Dados 

         Entrevistas pessoais, leituras dos livros, artigos e levantamento de dados 

através de documentos, sites das associações, meios de hospedagem, órgãos 

oficiais entre outros. 

 

4.1.2.1. Entrevistas 

        Os tipos de entrevistas a serem realizadas dependem de seu contexto. Elas 

podem ser estruturadas ou não-estruturadas. 

As entrevistas são estruturadas quando possuem as questões 
previamente formuladas, isto é, o entrevistador estabelece um roteiro 
prévio de perguntas, não há liberdade de alterar os tópicos ou fazer 
inclusão de questões frente às situações. (BARROS e LEHFEL, 
2000, p. 91) 

 

       E complementam “Nas entrevistas não-estruturadas, o pesquisador busca 

conseguir, através da conversação, dados que possam ser utilizados em análise 
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qualitativa, ou seja, os aspectos considerados mais relevantes de um problema de 

pesquisa.” (BARROS e LEHFEL, 2000, p. 91) 

         Nesse trabalho, prepararam-se algumas perguntas abertas para serem 

propostas durante as entrevistas. O que se conclui que as entrevistas são 

estruturadas embora a proposta tenha sido deixar os entrevistados à vontade para 

acrescentarem informações e dados que julguem convenientes. Inclusive, 

verificando-se o roteiro de entrevista, conforme anexo A, constata-se que a última 

questão se presta a esse objetivo, caso o entrevistado, durante a entrevista, não 

tenha se dado à liberdade de acrescentar informações claramente solicitadas.  

 

4.1.2.2. Fontes Bibliográficas 

        Segundo Gil, 

As fontes bibliográficas mais conhecidas são os livros de leitura 
corrente. No entanto, existem muitas outras fontes de interesse para 
a pesquisa bibliográfica, tais como: obras de referência, teses e 
dissertações, periódicos científicos, anais de encontros e periódicos 
de indexação e de resumo. (GIL, 2008, p. 64). 

         
Ainda Gil (2008) classifica a leitura desse material em leitura exploratória, 

seletiva, analítica e interpretativa. A primeira, “(...) tem como objetivo verificar em 

que medida a obra consultada interessa à pesquisa”. 

A leitura seletiva é de natureza crítica, porém deve ser desenvolvida 
com bastante objetividade. É importante que se penetre no texto com 
a profundidade suficiente para identificar as intenções do autor; 
porém, qualquer tentativa de julgá-las em função das idéias do 
pesquisador deve ser evitada. Isso significa que, na leitura analítica, 
o pesquisador deve adotar atitude de objetividade, imparcialidade e 
respeito. (GIL, 2008, p.77). 

         

Finalmente, Gil (2008, p. 79) afirma que “(...) Na leitura interpretativa, procura-se 

conferir significado mais amplo aos resultados obtidos com a leitura analítica.”  
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         Desse modo, no presente trabalho procurou-se explorar os quatro tipos de leitura em 

busca do melhor e mais adequado conteúdo a ser aproveitado. 

 

4.1.2.3. Fonte Documental 

        Apesar das semelhanças entre as pesquisas documental e bibliográfica, Gil 

(2008, p. 87) ressalta que  

(...) há pesquisas elaboradas com base em documentos, as quais, 
em função da natureza destes ou dos procedimentos adotados na 
interpretação dos dados, desenvolvem-se de maneira 
significativamente diversa. É o caso das pesquisas elaboradas 
mediante documentos de natureza quantitativa, bem como daquelas 
que se valem das técnicas de análise de conteúdo. 

         

Do mesmo modo, Lintz e Martins (2007, p.22) afirmam que: 

(...) A pesquisa documental se assemelha à pesquisa bibliográfica, 
todavia não levanta material editado - livros, periódicos etc. -, mas 
busca material que não foi editado, como cartas, memorandos, 
correspondências de outros tipos, avisos, agendas, propostas, 
relatórios, estudos, avaliações etc. 

         

E acrescentam,  

Para a condução de uma pesquisa, a possível utilização de 
documentos é fundamental para corroborar e valorizar evidências 
coletadas por outros instrumentos e outras fontes. São úteis para 
triangulações de dados e de resultados.   

                 

Para realizar esse trabalho, foram selecionadas informações e coletados 

dados, principalmente, em sites oficiais das duas cidades e de seus meios de 

hospedagem, além de material cedido pelos sindicatos e pelo Convention and 

Visitors Bureaux Guarulhos. 
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4.1.3. Amostragem Intencional 

         De modo geral, Barros e Lehfeld (2000, p.86) explicam que, 

Universo da pesquisa significa o conjunto, a totalidade de elementos 
que possuem determinadas características, definidas para um estudo 
(...) Cada unidade ou membro do universo é denominado elemento. 
Um conjunto de elementos representativos desse universo ou 
população compõe a amostra. Portanto, a amostra é um subconjunto 
representativo do conjunto da população.        

 

Assim sendo, nesse trabalho pretende-se realizar entrevistas com 

profissionais de um meio de hospedagem voltado para o turismo de negócios de 

cada uma das cidades estudadas, de um sindicato de hotelaria de Guarulhos e de 

São Bernardo do Campo e do Convention e Visitors Bureau (Grupo de várias 

entidades interessadas no desenvolvimento do turismo de uma cidade) da cidade de 

Guarulhos. As fontes e os sites escolhidos para pesquisa relacionam-se aos órgãos 

oficiais, meios de hospedagem e associação de classe das duas regiões. 

           Porém, Barros e Lehfeld (2000, p.86) ressaltam que “nem sempre é possível 

obter informações de todos os indivíduos ou elementos que compõem o universo ou 

a população que se deseja estudar.”  

           Nessas circunstâncias, optou-se pela amostragem intencional considerando-

se, Barros e Lehfeld (2000, p.88) quando explicam “De acordo com uma estratégia 

adequada, os elementos da amostra são escolhidos. Estes relacionam-se 

intencionalmente com as características estabelecidas.”  

            

4.1.4. Abordagem Qualitativa 

         Pelo fato desse estudo ser de caráter exploratório e estar diretamente ligado a 

um encadeamento de informações e dados a serem desvendados nas entrevistas e 
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em seus outros tipos de coletas, acredita-se que a abordagem qualitativa é a mais 

adequada.  

Pesquisas ditas qualitativas, por seu turno, contemplam a 
subjetividade, a descoberta, a valorização da visão de mundo dos 
sujeitos. As amostras são intencionais, selecionadas por tipicidade 
ou por acessibilidade. Os dados são coletados por meio de técnicas 
pouco estruturadas e tratadas por meio de análises de cunho 
interpretativo. Os resultados obtidos não são generalizáveis. 
(VERGARA, 2008, p. 256). 

        

 Além de que, 

Na pesquisa qualitativa, por sua natureza, o processo é bem mais 
indutivo. Há uma exploração do tema de forma muito mais livre e 
aberta. O pesquisador está muito menos escravizado por seu 
instrumento. Lembremo-nos de que, na pesquisa quantitativa, depois 
que o questionário foi feito, testado, impresso e se inicia a pesquisa 
de campo, é tarde demais para descobrir que faltou uma pergunta 
importantíssima. (CASTRO, 2006, p.107). 

 

         O que não quer dizer que se desprezariam os dados quantitativos obtidos e 

apresentados durante o trabalho. 

Ao contrário do que pensam os mais fundamentalistas, de um lado 
ou de outro, há uma fertilização cruzada virtuosa entre os métodos 
quantitativos e qualitativos. Cada um chega onde o outro não 
consegue chegar. O método quantitativo pergunta ‘como’ acontece, 
‘o que’ acontece. Já o método qualitativo pergunta ‘por que’ 
acontece. (CASTRO, 2006, p.108). 
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Quadro 6 – Esquema dos Procedimentos Metodológicos dessa Pesquisa 

PESQUISA FOCO 

Básica Conhecer as potencialidades turísticas das 

duas cidades 

Campo Guarulhos e São Bernardo do Campo 

Exploratória Aprimoramento de idéias, conceitos, técnicas 

e procedimentos. 

Bibliográfica Livros, artigos, teses, dissertações periódicos 

sobre Hotelaria, Turismo, Economia e 

Metodologia da Pesquisa. 

Documental Reportagens, pesquisas e dados oficiais 

divulgados nos sites da prefeitura, 

associações e sindicatos. 

Qualitativa Subjetividade, descobertas, valorização da 

visão de mundo dos sujeitos. Dados não 

generalizáveis. 

Instrumentos para coleta de dados Entrevistas, leituras e sites. 

Amostragem intencional Sindicatos, Meios de hospedagens e 

Convention and Visitors Bureaux  

Fonte:  Elaborado pela autora com dados retirados de BARROS e LEHFEL (2000); CASTRO (2006); GIL (2008) e LINTZ e MARTINS (2007). 
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5. SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS 

          

Nesse capítulo, pretende-se realizar um estudo das duas cidades no sentido 

de ressaltar os pontos positivos e negativos que podem servir como referência para 

medidas práticas que promovam o seu desenvolvimento no que se refere ao turismo 

de negócios e à hotelaria..  

 

5.1. O Mercado de Trabalho Hoteleiro Atual a Serviço do Turismo de Negócios 

das Cidades de Guarulhos e São Bernardo do Campo 

         À medida que o turismo de negócios cresce, aumentam as exigências por 

qualidade, quantidade e variedade nos serviços hoteleiros que, por sua vez, exigem 

maior capacitação de seus executores e melhores condições de trabalho. 

        A pesquisa mostrou que as cidades estudadas estão conscientes de suas 

potencialidades para o turismo de negócios, visto que ambas apresentam ações 

diretas ou indiretas para esse fim, sendo que as principais serão apresentadas a 

seguir.  

        Guarulhos pode contar hoje com diversos grupos que foram criados por 

iniciativa privada ou em parcerias com o governo para pensar sobre a cidade e o 

que se pode fazer para estimular seu desenvolvimento de modo a beneficiá-la como 

comunidade e como receptora do turismo de negócios. É possível citar a Unicidades 

e seus projetos com a Incubadora de Empresas, o Entorno do Aeroporto, o Núcleo 

de Desenvolvimento da Casa Verde, o Fórum de Desenvolvimento Sustentável, o 

Centro de Educação Profissional e Tecnológica de Guarulhos e, finalmente, o Grupo 

de Trabalho do Meio Ambiente, além da ADRAT – Agência de Desenvolvimento 

Regional do Alto Tiête e o Convention e Visitors Bureau. 
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1. Unicidades ou Agência de Desenvolvimento Regional 

        Conforme dados de Agende Guarulhos (2009) a Unicidades é composta por 

13 cidades: Guarulhos, Mairiporã, Nazaré Paulista, Bom Jesus dos Perdões, Atibaia, 

Jarinu, Piracaia, Bragança Paulista, Joanópolis, Vargem, Pedra Bela, Tuiuti e 

Pinhalzinho. Surgiu como iniciativa de empresas e das prefeituras com o objetivo de 

desenvolver a região ao redor do eixo Fernão Dias. Conta com 4 Câmaras, a do 

Meio Ambiente, a de Captação de Recursos, o Eixo Fernão Dias e de Turismo que 

realizou um importante projeto de turismo chamado Circuito das Águas.         

• Incubadora de Empresas: constituída por diversos tipos de empresas: 

[...] visa apoiar o desenvolvimento e a criação de novas empresas, 
incentivando a transformação do conhecimento gerado nas 
universidades e centros de pesquisa em atividades produtivas, 
considerando os potenciais e as vocações econômicas do município.  
A Incubadora realiza eventos de estímulos a parcerias entre 
empresas; parcerias entre empresa-universidade; busca de editais e 
oportunidades de financiamento para Empresa e centro de pesquisa, 
entre outros. (www.incubadoraguarulhos.com.br, 2009). 

         

• Entorno do Aeroporto: O Aeroporto Internacional de São Paulo apresenta 

diariamente em torno de 100 mil pessoas circulando. Conforme dados 

divulgados pela Agende Guarulhos (2009),  

O seu entorno tem um potencial de investimento de R$ 5 bilhões. O 
objetivo deste projeto é atrair investimentos internacionais na área de 
eventos, feiras, comércio, lazer, hospitalidade, gastronomia, 
indústria, alfândega, entre outros. Toda esta movimentação 
aqueceria a nossa economia, trazendo modernidade para a cidade e 
qualidade de vida para a população. 

 
 

• Núcleo de Desenvolvimento da Casa Verde é  
 

Uma organização não-governamental, sem fins lucrativos, que reúne 
empresas, órgãos públicos e entidades representativas da  
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região, visando promover o desenvolvimento sustentável, 
harmonizando o crescimento econômico com eqüidade social e a 
exploração racional dos recursos naturais. (GUARULHOS, Agende, 
2009) 
 

• Fórum de Desenvolvimento Sustentável iniciado em 2006 reúne diversos 

tipos de público, inclusive a população em geral.  

No ano de 2006 foram realizados dois fóruns com os temas: Meio 
Ambiente e Parceria Público Privada. 
O primeiro Fórum gerou um grupo de trabalho para elaboração de 
um projeto para beneficiar a cidade – educação ambiental. 
O segundo também formou um grupo de trabalho para estudos da 
possibilidade de elaboração da legislação municipal sobre Parceria 
Público Privada na cidade de Guarulhos. (GUARULHOS, Agende, 
2009) 

 
 

• Centro de Educação Profissional e Tecnológica de Guarulhos: oferece 

cursos básicos, técnicos e de qualificação profissional procurando integrar 

as escolas, as empresas e a comunidade. 

 

 
• Grupo de Trabalho do Meio Ambiente foi resultado de um debate no 

Fórum de Desenvolvimento Sustentável que determinou um grupo de 

trabalho para discussão dos problemas ambientais da Cidade de 

Guarulhos e soluções para a elaboração de projeto. Conta com a Agência 

de Desenvolvimento de Guarulhos, a Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente de Guarulhos e entidades empresariais. 

 

2. ADRAT – Agência de Desenvolvimento Regional do Alto Tiête : Conforme dados 

disponíveis pela ACE – Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, foi 

oficialmente fundada em 27 de setembro de 2007, sendo composta por 

Guarulhos e mais 10 cidades, entre elas, Santa Izabel, Arujá e Mogi das Cruzes. 



76 
 

 

 

 
 

Terá como estratégias as chamadas câmaras temáticas que tratarão de assuntos 

específicos para determinar ações efetivas que proporcionem benefícios a todos. 

 

3. Convention e Visitors Bureau: Conforme dados divulgados pelo Guarulhos 

Convention e Visitors Bureau (2007), o GRUCVB – Guarulhos Convention e 

Visitors Bureau é uma associação sem fins lucrativos que se originou na 

preocupação de representantes de hotéis, agências de turismo e centros de 

convenção com os resultados que poderiam advir do elevado número de 

empreendimentos hoteleiros que se instalaram na cidade.  

Fundada em 19 de maio de 2003, assumiu, segundo Guarulhos Convention e 

Visitors Bureau (2007), “a incumbência de fomentar o turismo na cidade, 

incrementando o marketing deste segmento e promovendo a rede hoteleira local”.  

Mantida pelas entidades que têm afinidade com o segmento de 
turismo, sua atuação também visa disponibilizar material divulgador 
da cidade, bem como atuar em conjunto com a prefeitura no apoio 
aos balcões de turismo instalados em diversos postos da cidade. 
O GRUCVB está trabalhando para alcançar níveis de excelência no 
turismo de negócios, tornando-se uma ótima opção para pequenos e 
médios eventos, considerando as características que a referendam 
como a cidade de melhor logística do país. (GUARULHOS 
CONVENTION e VISITORS BUREAUS, 2007). 

 

 

         Como se pode observar existe uma inter-relação de assuntos e interesses 

entre esses grupos e associações. O que parece coerente, uma vez que todos os 

debates e todas as ações estão voltados para um mesmo objetivo, é o 

desenvolvimento geral da cidade. 

         Em São Bernardo do Campo, reconhecem-se três importantes iniciativas para 

as melhorias da cidade: o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, a Agência de 

Desenvolvimento Econômico do Grande ABC e o ABC Convention e Visitors Bureau. 

 . 
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1. Consórcio Intermunicipal do ABC 

         Segundo Conceição (2008), o Consórcio Intermunicipal das Bacias do Alto 

Tamanduateí e Billings ou, como é mais conhecido, Consórcio Intermunicipal do 

ABC, foi criado em 1990 para debater o meio ambiente e as questões específicas 

dos recursos hídricos da região, embora desde o início havia a perspectiva de 

ampliar esses temas. 

          Ainda segundo Conceição (2008), o Consórcio viveu fases de maior e menor 

atividade sendo que, a partir de 1997, retomou uma fase bastante ativa com 

ampliação dos temas para discussão que envolvia questões de infra-estrutura, cujos 

resultados positivos beneficiariam toda a região, inclusive, seriam fundamentais para 

o desenvolvimento do turismo. Por exemplo, as questões voltadas para a coleta e 

tratamento de resíduos sólidos; projetos para cuidados com os Mananciais Billings; 

melhoria dos transportes e integração do sistema viário; construção do Hospital 

Regional das Clínicas; combate às enchentes e Lei de Incentivos seletivos às 

atividades industriais e de serviços. 

        A composição desse consórcio é feita pelos sete seguintes eixos 

estruturantes:  

1º Educação e Tecnologia;  

2º Sustentabilidade das Áreas de Mananciais;  

3º Acessibilidade e Infra-estrutura;  

4º Diversificação e Fortalecimento das Cadeias Produtivas;  

5º Ambiente Urbano de Qualidade;  

6º Identidade Regional e Estruturas Institucionais;  
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7º Inclusão Social, sendo que cada eixo, tem vários grupos que discutem 

temas específicos.  

         No caso do 4º eixo, o de Diversificação e Fortalecimento das Cadeias 

Produtivas, encontra-se o grupo que trata das questões sobre Turismo Regional.      

 

2. Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC 

        Outra iniciativa de colaboração nos debates e ações a favor do 

desenvolvimento, não só de São Bernardo do Campo como também de todos os 

municípios da Região do Grande ABC, é a Agência de Desenvolvimento Econômico 

do Grande ABC que foi criada em 1998:  

 

[...] com a missão de contribuir para o desenvolvimento sustentável 
da região, através da criação e implantação de projetos em diversas 
áreas e segmentos. 
A Agência é uma organização não-governamental mista, de cuja 
composição participam as Prefeituras dos 7 municípios, 
representadas pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, as 
Associações Comerciais, o Sebrae, as Empresas do Pólo 
Petroquímico, as Instituições de Ensino Superior e os Sindicatos de 
Trabalhadores. Todos esses segmentos estão representados no 
Conselho Diretor, com participação ativa no processo decisório. 
Fruto da história de integração regional crescente entre municípios, 
instituições públicas e privadas do Grande ABC, a Agência é uma 
experiência de governança regional pioneira no Brasil. (AGÊNCIA DE  
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO GRANDE ABC, 2009). 

 

 

3. ABC Convention e Visitors Bureau 

 

         Trata-se de uma associação que tem como objetivo: 

 

Desenvolver o turismo de negócios e de eventos e profissionalizar o 
marketing dos destinos da região do Grande ABC. Estes serão 
alguns dos objetivos do ABC Convention & Visitors Bureau fundada 
hoje (26/09), em São Bernardo do Campo. A entidade será composta 
por representantes da iniciativa privada das sete cidades do ABC: 
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São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano, Diadema, 
Ribeirão Pires, Mauá e Rio Grande da Serra e pelo Consórcio 
Intermunicipal do Grande ABC. (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 
CONVENTION E VISITORS, 2007.) 

 

         Embora o Consórcio e a Agência não sejam iniciativas exclusivas para tratar 

de assuntos relacionados ao turismo, percebe-se que os resultados de seus projetos 

e de suas ações possam trazer grandes benefícios para as atividades turísticas 

proporcionando melhores condições para receber os turistas de negócios.        

        As entrevistas realizadas (vide anexo 2) com representantes de sindicatos de 

hotéis, funcionários de meios de hospedagem e associação voltada à divulgação do 

turismo na cidade mostram que está havendo uma mobilização em prol de 

implantação de projetos que atraiam e mantenham os turistas na cidade. Tais 

projetos são diversificados e abrangem desde as políticas públicas até ações de 

iniciativa privada. 

         Constatou-se que Guarulhos tem essas ações mais consistentes que São 

Bernardo do Campo, talvez por abrigar um dos maiores aeroportos da América 

Latina. Dados mostram que tal consistência iniciou-se a partir da construção do 

Aeroporto Internacional de São Paulo . Esse acontecimento atraiu o interesse de 

redes internacionais de hotéis que decidiram investir novos empreendimentos 

hoteleiros na cidade. Diferentemente de São Bernardo do Campo que, apesar do 

enorme parque industrial e das grandes negociações empresariais, não teve ou não 

demonstrou nenhum atrativo que chamasse à atenção ao empresariado da hotelaria.     

         Conforme entrevista concedida por representante do GRUCVB, Guarulhos 

possui 20 hotéis de grande porte e em torno de 3000 UH’s (unidades habitacionais). 

Porém, Guarulhos Convention e Visitors Bureau (2007) apresenta 15 hotéis 

conveniados ao GRUCVB e possui estrutura para hospedagem do turista de 

negócios, assim como para a realização dos mais diversos tipos de eventos. 

         Segundo informação do SINDEHOT-SBC (Sindicato dos Empregados no 

Comércio Hoteleiro e Similares de São Bernardo do Campo), a cidade conta com 
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dois grandes hotéis apropriados a receber os turistas de negócios embora tenha, 

conforme o site www.brasiladentro.com.br, 12 hotéis relacionados. 

          Portanto, acredita-se que com capacitação profissional, ações e programas 

de incentivo ao turismo de negócios, as possibilidades de aumentar a procura por 

prestação de serviços turísticos e hoteleiros pelo turista que vem a trabalho  tende a 

concretizar-se. Aumentando a demanda turística, aumenta-se a necessidade de 

mais empregados qualificados que prestarão serviços de melhor qualidade que, por 

sua vez, implementarão novos produtos e novos serviços de qualidade que atrairão 

mais turistas de negócios e mais investimentos. E, o que é muito importante, 

promove o desenvolvimento das cidades como um todo. Por exemplo, melhora-se a 

infra-estrutura das cidades para receber os turistas, consequentemente beneficiando 

a população. 

         A tabela 5 mostra que o número de instituições educacionais para o ensino 

superior em ambas as cidades é significativo e demonstra que há uma preocupação 

com a formação e preparação profissional da população. 

 

Tabela 5 – Número de Instituições Educacionais de Ensino Superior 

Cidade Faculdades Centros 
Universitários 

Universidades Total 

Guarulhos 06 01 03 10 

São Bernardo 
do Campo 

 
10 

 
01 

 
03 

 
13 

   
Fonte: Elaborado pela autora com dados retirados da WIKIPÉDIA (2008). 

 

        A Capacitação também deve ocorrer em cursos técnicos, cursos livres, 

palestras, oficinas e workshop. Trata-se de programas e ações que devem envolver 
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toda a comunidade, desde os moradores, passando pelos comerciantes, 

empresários, profissionais autônomos até os órgãos oficiais municipais.  

         Todos os entrevistados, exceto o Sindehot – ABC, citaram algum tipo de 

programa de treinamento ou qualificação que seja oferecido para os interessados. 

No caso do Sindehot – ABC foi comentado das dificuldades financeiras e da falta de 

tempo dos possíveis interessados, além da infra-estrutura do próprio sindicado ainda 

não estar adequada para isso. 

 
 

Quadro 7 – Programas de Treinamento e Qualificação Oferecidos pelas 

Entidades Entrevistadas  

 
Mercure Apartments 

SBC Twin Towers 

Mercure  Apartments 

Guarulhos Aeroporto 

SINTHORESP 

Guarulhos 

Guarulhos 

Convention e Visitors 

Bureau 

Oferece treinamentos 

para chefias, 

gerências e cargos 

operacionais. 

Todo colaborador passa, 

pelo menos num 

treinamento na 

Universidade Corporativa 

e uma média de 8 

treinamentos na unidade. 

Para os empregados 

do Sindicato: Palestras 

de Como atender; e 

Como se portar. 

Para os associados: 

Curso de Garçom, de 

Camareira, 

Coquetelaria e 

Orientação de como se 

portar em uma 

entrevista, como 

elaborar um currículo. 

Não oferece curso de 

qualificação, porém, 

acredita que o trabalho 

da entidade está 

(indiretamente) voltado 

para a educação da 

população, dos 

profissionais, dos 

turistas e até mesmo 

do empresariado. É 

promovido através das 

reuniões, das palestras 

e do material de 

divulgação de 

informações. 

Fonte: Elaborado pela autora com informações coletadas em entrevistas com empregados das 
entidades. 

        É importante comentar que os dois meios de hospedagem Mercure 

Apartments Guarulhos e o de São Bernardo do Campo pertencem à mesma Rede 

Hoteleira, a ACCOR, que possui uma Universidade Corporativa para treinar e 
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desenvolver seus empregados mantendo um padrão de qualidade nos serviços 

oferecidos para cada uma de suas categorias de meios de hospedagem.  

        A entrevista realizada no GRUCVB ressaltou o trabalho de “educar” as partes 

envolvidas nesse processo de tornar Guarulhos um forte destino para o turismo de 

negócios. À medida que cumpre com seu objetivo de marketing do turismo da 

cidade, simultaneamente informa, orienta e incentiva não só o turista como também 

o profissional do setor, o aluno dos cursos voltados para a área turística e hoteleira, 

o empresário e a população.  

         Em primeiro lugar é preciso conscientizar os habitantes de que um turista que 

vem à cidade para tratar de negócios deixa algum dinheiro no hotel, no restaurante e 

em outros estabelecimentos. Porém, só agirá assim se houver algo que o atraia para 

esses lugares. Uma cidade que não incentiva a hospedagem, por exemplo, estará 

abrindo mão desse hóspede para São Paulo, que por ser reconhecida em todo o 

mundo se mostra mais confiável e interessante.  

         Imagine um visitante estrangeiro que vem a Guarulhos ou São Bernardo do 

Campo para participar de uma reunião importante. Se não tiver nenhum tipo de ação 

que o atraia a se hospedar e se divertir ali mesmo, certamente ele optará em se 

hospedar em São Paulo, que fica “bem pertinho” dali. 

         Nesse sentido, as duas cidades estudadas têm muito que fazer para 

tornarem-se atraentes. Ambas possuem todo o potencial necessário, porém falta-

lhes incentivo, conhecimento, informações e atitudes concretas. Em parte, essa 

pesquisa vem demonstrando que há realizações, no entanto vem mostrando 

também que há muito mais a fazer. 

        Conforme dados da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo (2008), a 

cidade apresenta quatro parques municipais, cinco centros poliesportivos, seis 

teatros, sete centros culturais, seis bibliotecas públicas, sete Shoppings Centers e 

dois grandes cinemas. Segundo os entrevistados de SBC, algumas sugestões de 

passeios seriam conhecer a Igreja de Santa Ifigênia, a mais antiga da região; visita 
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agendada para a Calçada de Lorena; a Rota do Frango com Polenta, onde há 

restaurante com capacidade para 4 mil pessoas; a Estância do Alto da Serra e 

passar algumas horas em um dos diversos pesqueiros da região. 

         Guarulhos, por sua vez, conforme a Prefeitura Municipal de Guarulhos (2006) 

e  GRUCVB (2007), apresenta cerca de 11 parques, quatro teatros, dois Centros 

Culturais, cinco bibliotecas municipais, três shoppings centers - sendo que um deles 

é o Internacional Shopping Center, o maior da América Latina - e 21 salas de 

Cinema. Os entrevistados sugeriram os eventos culturais que ocorrem nos Teatro 

Adamastor e Nelson Rodrigues, Caminhar no Bosque Maia e alguns restaurantes na 

Avenida Paulo Faccini. 

         Enfim, como se pode observar as duas cidades não tem muitas opções de 

lazer e entretenimento, nem mesmo para atender a demanda de turistas de 

negócios que, supostamente, teria um expectativa menor desses itens se 

comparados com outros tipos de turistas como, por exemplo, os de lazer.   

          Outro aspecto a ser lembrado, é que os negócios podem se desenrolar em 

eventos de diversos tipos, como os congressos, feiras, fóruns de debates, 

exposições, conferências, encontros de trabalho, apresentação e venda de projetos, 

confraternizações e muitos outros. Nas entrevistas, tanto no Mercure de São 

Bernardo do Campo quanto no Sindicato de Hotéis de Guarulhos, percebe-se que 

em ambas as cidades tais eventos ainda são muito tímidos em relação ao potencial 

que apresentam, visto que uma das sugestões para incentivar o aumento de postos 

de serviços foi justamente realizar mais eventos. 

         Nessas ocasiões, reúnem-se turistas que têm como principal objetivo fechar 

algum tipo de negócio, realizar algum tipo de divulgação ou disseminar o 

conhecimento. Assim, tais turistas são formados por profissionais geralmente 

atentos, disciplinados, preocupados com horários, presteza no atendimento, 

discrição, conforto e todo o apoio técnico que precisarem para realizar seu trabalho. 

Nesse intuito, utilizam-se, principalmente, dos meios de transportes e tudo que a 



84 
 

 

 

 
 

hospedagem pode oferecer, o que significa que, além do quarto para dormir e do 

banheiro para banhar-se, o hóspede espera poder contar com equipamentos e os 

diversos serviços de escritório.  

          Os hotéis mais modernos oferecem os mais diversos tipos de serviços para 

seus hóspedes. Além do próprio quarto ou apartamento, o hóspede pode contar com 

espaços para realizar seu evento, os serviços de buffet e coquetéis, os 

equipamentos, como máquina fotocopiadora, computadores, acesso a internet, fax 

etc.  

         Hoje, tais serviços são comuns nos hotéis para executivos. Muitos deles 

oferecem andares exclusivos com toda a infra-estrutura de um escritório. 

         Constatou-se que em ambas as cidades, os hotéis disponibilizam tais 

equipamentos e serviços. Porém, Guarulhos apresenta um número bastante 

expressivo em relação a São Bernardo do Campo.           

          Apesar de o principal foco estar dirigido ao ambiente de trabalho, pode-se 

chamar a atenção do convidado e ajudá-lo a se distrair um pouco, seja no próprio 

hotel seja em pontos turísticos ou lugares que possibilitem o entretenimento e o 

lazer, portanto, outros tipos de equipamentos podem agregar valor à oferta de 

hospedagem. 

         Embora estejam trabalhando, muitos turistas de negócios gostam de praticar 

algum tipo de esporte, natação, academia, conhecer os principais pontos turísticos 

da localidade, apreciar a culinária regional etc. 

           Sendo assim, ambas as cidades apresentam potencial e condições 

financeiras e sócio-culturais para satisfazer a essas necessidades de seus turistas. 

Porém, nenhuma das duas já as desenvolveu plenamente. 

         A tabela 6 apresenta alguns dados econômicos que justificam a colocação 

das cidades estudadas entre as cidades que mais desenvolveram seu PIB do setor 
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industrial no período de 2003 a 2007. Guarulhos ocupa a 5ª posição e São Bernardo 

do Campo ocupa a 9ª posição.   

 

Tabela 6 – Dados Econômicos 

Economia Guarulhos São Bernardo do Campo 

Indústrias 2.200 1.203 

Estabelecimentos comerciais 12.500 9.924 

Prestadores de serviços 49.000 45.719 

PIB municipal (2004) R$18.194,92 R$16.906,00 

Arrecadação anual R$950 milhões R$1,3 bilhões 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base em Guarulhos Convention e Visitors Bureau  (2007) e São 
Bernardo do Campo (2006). 

  

         Quanto ao potencial humano e as oportunidades de carreira profissional, 

quatro dos entrevistados mostraram-se divididos. Embora concordem que o setor de 

turismo de negócios nas cidades seja promissor, três dos entrevistados acreditam 

que não há muitas perspectivas de novos postos de trabalho, em parte porque 

faltam incentivos e apoio dos órgãos públicos e também porque o perfil dos 

profissionais que ocupam os cargos iniciais é de pessoas simples e sem muita 

ambição profissional. Ao contrário, para o entrevistado do GRUCVB, as perspectivas 

são boas, pois com: 

 

6000 mil funcionários diretos e indiretos para atender a média de 
2000 pax (pessoa) por dia e vinte hotéis de grande porte com 3000 
UH’s demanda-se rotatividade dos funcionários.. A busca por 
qualificações, aquisição de um idioma estrangeiro devido ao 
aeroporto, [...] e postura ética é primordial. (Anexo 2 - Entrevista no 
GRUCVB, 2008) 
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Sob esse ponto de vista, termina-se o capítulo com o exemplo de um dos 

obstáculos que as cidades precisam superar para dar continuidade à proposta de se 

desenvolverem a partir do investimento no turismo de negócios, que é o desafio da 

mudança de hábitos, da qualificação dos profissionais, do suporte e apoio do 

governo e da coragem para os investimentos. Os primeiros passos já foram dados e 

alguns resultados efetivados, porém é preciso incrementar cada vez mais esse 

processo que tem se mostrado promissor. 
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CONCLUSÃO 
          

As cidades de Guarulhos e São Bernardo do Campo têm condições para 

desenvolverem o turismo de negócios. Ambas possuem um parque industrial capaz 

de gerar milhares de empregos diretos e indiretos e atrair investidores do Brasil e de 

todo o mundo. Além dos parques industriais, apresentam potencial turístico que 

pode ser explorado no sentido de ampliar a oferta de produtos e serviços turísticos 

que servem de base para receber e hospedar os turistas de negócios e, como 

consequência, aumentar o número de postos de serviços e de contratação de 

trabalhadores em vários setores, inclusive na hotelaria. 

 

          Nas duas cidades constatam-se iniciativas que demonstram o 

reconhecimento da vocação turística para os negócios e a consciência de sua 

importância no desenvolvimento econômico, social e cultural das regiões envolvidas. 

Guarulhos apresenta ações mais concretas direcionadas a explorar essa vocação, 

tanto por parte do governo quanto por parte da iniciativa privada. São Bernardo do 

Campo, por sua vez, está desenvolvendo mais ações que, indiretamente, 

contribuem para o florescimento do turismo de negócios. Sendo assim e como 

consequência, o mercado de trabalho, de modo geral, tende a crescer e, 

especificamente na hotelaria, observam-se as diversas possibilidades de aumentar 

os números de vagas para trabalho, assim como da capacitação de seus 

profissionais. 

 

         A pesquisa, ao apresentar informações sobre as atuais condições do mercado 

da hotelaria, mostrou que existe um complexo hoteleiro bem estruturado na cidade 

de Guarulhos com infra-estrutura adequada para o turismo de negócios e que São 

Bernardo do Campo, apesar de ter um bom número de hotéis, não apresenta esse 

mesmo preparo, pois se constatou que são poucos os meios de hospedagem que 

tem a infra-estrutura necessária para atender a demanda turística de negócios.   
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         Nesse estudo apontaram-se também alguns caminhos que um trabalhador 

pode seguir para se desenvolver como profissional da hotelaria; mostraram-se as 

perspectivas profissionais daqueles que investem em seu próprio desenvolvimento e 

apresentaram-se sugestões de como isso pode vir a se realizar. 

 

         Considerando-se que o objetivo determinado para esse trabalho de pesquisa 

foi estudar possibilidades de ampliar o mercado de trabalho hoteleiro nas cidades de 

Guarulhos e São Bernardo do Campo através do incentivo ao turismo de negócios, 

conclui-se que é possível ampliar esse mercado de trabalho mobilizando a 

sociedade, desde o taxista que recebe o turista no aeroporto, passando pelos 

profissionais do turismo e da hotelaria responsáveis diretos pela recepção, 

acomodação e satisfação do turista enquanto ele estiver na cidade, alcançando os 

órgãos públicos e a garantia da infra-estrutura da cidade até chegar aos empresários 

e investidores cujas preocupações estão voltadas aos lucros e desenvolvimento 

financeiro de seus empreendimentos. 

 

         Tal conscientização permite compreender o fenômeno turístico voltado aos 

negócios e, a partir daí, tomar iniciativas que incentivem, melhorem e ampliem as 

condições do profissional e também do mercado de trabalho na hotelaria.       

 

         Como reflexão final, vale ressaltar a importância do trabalho de 

conscientização de todas as partes envolvidas no processo de desenvolvimento 

social, econômico e cultural das cidades. Os órgãos oficiais, as associações de 

classe, as organizações não-governamentais, as instituições educacionais, os 

investidores e os diversos tipos de grupos interessados devem trabalhar questões 

que valorizem o prestador de serviços de modo que se tenha interesse em 

desenvolver-se nesse setor, dito atualmente como o que mais cresce no mundo. No 

caso específico desse estudo, o turismo de negócios deve ser pensado pelas 

cidades de Guarulhos e São Bernardo do Campo como um movimento muito 

dinâmico e complexo que envolve, não apenas um “setor” da economia, mas todo 

um jeito de ser e de se relacionar de uma comunidade e dessa com outras e delas 
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entre si. Enfim, devem-se tratar as partes envolvidas considerando-as numa rede de 

relações em que cada uma é tão importante quanto à outra.  

 

          As duas cidades apresentam grupos que seguem por essa direção. A 

Agende, ADRAT, Consórcio Intermunicipal, Fórum e Convention e Visitors Bureau 

reúnem diversos grupos e comissões que representam órgãos oficiais ou não, 

investidores, empresários, trabalhadores e intelectuais. Há espaço para 

manifestações e debates, porém é preciso que todos saibam disso, que se sintam 

instigados a participar, assumam responsabilidades para agirem, do contrário, tais 

iniciativas correm o risco de minguarem ou de se restringirem aos mesmos grupos 

com as mesmas visões, idéias e pensamentos, ou pior, podem acabar se isolando 

em si mesmas tornando-se um “corpo estranho” ao processo. 

 

          Um dos caminhos que se propõe a seguir na busca dessa conscientização é a 

realização de um estudo sobre o modo como tais grupos vêm se desenvolvendo e o 

quanto estão atuando. Por exemplo, o Convention e Visitors Bureau, em Guarulhos 

é bastante atuante, porém o mesmo não acontece em São Bernardo do Campo. Tal 

situação instiga o interesse em descobrir o porquê. Se esse grupo é composto por 

interessados em trabalhar no sentido de aumentar o turismo e a hotelaria da cidade 

pergunta-se por que esse trabalho não se insinua com mais determinação e 

eficácia? 

  

          Aprofundar o estudo no plano de carreia do profissional de hotelaria e turismo 

nas duas cidades seja como empregado seja como trabalhador autônomo pode 

trazer à tona mais possibilidades de empregabilidade no setor. 

 

          Sugere-se, ainda, pesquisas que permitam a elaboração de projetos para 

serem desenvolvidos pela secretaria de turismo das cidades estudadas pois 

acredita-se que tanto a secretaria de Guarulhos como a de São Bernardo do Campo 

carecem de propostas construídas a partir dos estudos realizados no âmbito da 

universidade. 
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ANEXO A - ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA A PESQUISA DE CAMPO 

UMESP - Universidade Metodista de São Paulo 
Campus Rudge Ramos - Mestrado em Administração 
Mestranda: Silvia Aparecida Raimundo Ferreira  
Tema de Dissertação: O mercado de trabalho para o profissional de hotelaria nas cidades de 
Guarulhos e São Bernardo do Campo 

 
Roteiro de entrevista para a pesquisa de campo 

 
Nome do local (hotel, sindicato ou associação) _______________________________ 
Endereço _____________________________Fone: ___________ email ___________ 
Endereço do site: _______________________________________________________ 
 
 
Dados pessoais do profissional entrevistado: 
 
Nome do entrevistado: __________________________ idade______ estado civil ____ 
\Escolaridade: ____________________Cargo ______________data de admissão _____ 
Descrição das atividades e responsabilidades: _________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Questões: 
 

1. Como está o mercado de trabalho para os profissionais de hotelaria nesta cidade? 
2. O que você pode me falar sobre esse (a) hotel/associação? 
3. Em relação ao turismo e hotelaria, o que se pode ressaltar de positivo e de negativo na 

cidade?  
4. Qual é o perfil do hóspede/turista que freqüenta esse hotel/cidade? 
5. Como é o processo seletivo para ser admitido aqui? 
6. Em linhas gerais, qual é o perfil profissional dos empregados desse hotel/associação? 

E dos profissiona is do setor turístico-hoteleiro da cidade? 
7. Existe algum plano de carreira profissional oferecido aos empregados? Se houver, ele 

é conhecido e respeitado? 
8. Costuma-se ter dificuldades para recrutar profissionais para as vagas em hotelaria? Por 

que? 
9. Existe um setor de Recursos Humanos? Ele costuma ser atuante? Como? 
10. Há programas de treinamento e desenvolvimento para os empregados? 
11. De modo geral, quais são as expectativas profissionais demonstradas pelos 

empregados? 
12. Os empregados têm qualificação, cursos técnicos na área? 
13. Existe algum tipo de incentivo para que o empregado se qualifique? P.ex.: bolsa de 

estudos; horário flexível para estudante etc. 
14. As escolas da região oferecem algum tipo de parceria ou convênio que facilite o 

ingresso dos empregados nos seus cursos? 
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15. Os empregados demonstram orgulho da sua profissão? Ou estão trabalhando até 
conseguirem algo melhor? 

16. Qual a média de tempo de permanência do empregado no mesmo lugar 
(hotel/associação)? 

17. Os empregados são sindicalizados? Por que? 
18. Você tem sugestões para melhorar o mercado de trabalho para os profissionais da 

hotelaria nessa cidade? 
19. Você conhece algum tipo de ação ou iniciativa dos órgãos públicos para ampliar esse 

mercado de trabalho? Em caso afirmativo, você pode citá-los? 
20. Você conhece algum tipo de ação ou iniciativa do setor privado para ampliar esse 

mercado de trabalho? Em caso afirmativo, você pode citá-los? 
21. Você acredita que essa cidade tenha vocação turística para negócios? Você pode me 

explicar por quê?  
22. Se um turista de negócios te pedisse sugestões de como passar o seu tempo livre na 

cidade, o que você recomendaria? 
23. Antes de encerrarmos a entrevista, você gostaria de fazer mais algum comentário, 

sugestão ou acrescentar alguma informação? O que/Quais? 
 
 
Silvia Aparecida Raimundo Ferreira. 
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ANEXO B – INFORMAÇÕES COLHIDAS NAS ENTREVISTAS 

 

 


