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RESUMO

MAIA, Severino Ramos dos Santos. Formação e Capacitação no Setor Hoteleiro de Ponta 
Negra, Natal/RN: Turismo e Políticas Públicas. Natal. Rio Grande do Norte: 
UFRN/PPGE, 2005. (Dissertação de Mestrado) 

 O objetivo deste trabalho consiste em analisar e discutir a mão-de-obra empregada nos 

meios de hospedagem, especificamente no setor hoteleiro de Ponta Negra/Natal-RN, em 

função do crescimento do turismo na cidade, averiguando se o segmento do turismo se 

apropria dos programas das políticas públicas de formação e capacitação dos trabalhadores. A 

escolha de Ponta Negra se deve ao fato de ser uma área onde o turismo tem o seu foco de 

desenvolvimento.  A pesquisa foi desenvolvida por meio de uma abordagem qualitativa de 

investigação, utilizando alguns procedimentos como: pesquisa bibliográfica e pesquisa 

empírica, realizada através de aplicação de questionários com os trabalhadores do segmento e 

com o setor de recrutamento de pessoal dos hotéis, seguindo sempre um referencial teórico e 

com uma postura descritivo-reflexiva. A dissertação contém oito capítulos: Neoliberalismo e 

trabalho; Reestruturação econômica e espacial do Rio grande do Norte; As políticas públicas 

no Brasil na definição do espaço turístico; Turismo, formação e capacitação no setor 

hoteleiro; Capacitação no turismo – hotelaria; Hotéis: territorialização e desterritorialização; 

A realidade sócio-capacitacional dos atores envolvidos na atividade hoteleira em Ponta Negra, 

Natal/RN; e as Considerações finais e recomendações. Em síntese, este trabalho visa 

contribuir para um entendimento da qualificação profissional dentro do segmento hoteleiro, 

face as necessidade que o setor serviços exige e, principalmente, dentro do setor turístico que 

esta em pleno crescimento em nossa cidade Natal. 

Palavras-chave: Formação e Capacitação Profissional, Trabalho, Turismo, Políticas 
Públicas e Territorialidade.
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ABSTRACT

MAIA, Severino Ramos dos Santos. Graduation  and Qualification in Hospitality 
Industry in Ponta Negra, Natal/RN - Brazil: Tourism and Public Politics. Natal. Rio 
Grande do Norte, Brazil: UFRN/PPGE, 2005. (Master’s Degree Dissertation) 

This paper aims to analyse and discuss the labour in hospitality industry, specially the 

hospitality trade in Ponta Negra – Natal/RN, Brazil, since the tourism has increased in the 

city, by investigating if the tourism field is suitable for public politics programs and labour 

qualification. The choice for Ponta Negra is because it has become the focus of tourism 

development in Natal. The research was developed by using qualitative approach of 

investigation, by means of some procedures such as: bibliographic and empirical researches, 

by using questionnaires with workers and recruiting personnel of hotels, always following a 

theory and a reflexive descriptive attitude. This dissertation involves eight chapters: 

Neoliberalism and labour; Economical and spatial restructuring of Rio Grande do Norte; 

Public politics concerning tourism area; Tourism, graduation and qualification in hospitality 

industry; Qualification for tourism – hospitality; Hotels: territorialization and 

unterritorialization; Social qualification reality of people involved in hospitality activities in 

Ponta Negra, Natal/RN, Brazil; and Final considerations and recommendations. Therefore, 

this paper intends to contribute for understanding professional qualification in hospitality 

trade, confronting the needs that the service requires, and mainly, in the tourism sector, which 

is increasing in our city, Natal. 

Key words: Graduation and Professional Qualification, Labour, Tourism, Public 
Politics and Territorialization.  
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1  INTRODUÇÃO 

A realidade mundial, nas últimas décadas, é tão cambiante em virtude da rápida e 

incessante evolução das tecnologias e das comunicações, questionadora das estruturas e 

valores estabelecidos, transformadora do comportamento e motivadora para as viagens, que a 

tarefa de situar o turismo no contexto global contemporâneo e dele construir conclusões 

acabadas é uma tarefa precipitada e complexa. No entanto, em meio a essas metamorfoses no 

espaço global, percebem-se tendências que indicam as direções para as quais se encaminham 

as mudanças provocadas pelo processo conhecido pela globalização. 

Nesse sentido, vislumbra-se no turismo uma das atividades que podem ser 

inseridas na concepção cultural, no bojo da expansão do capitalismo e da filosofia da 

modernidade no terceiro milênio. 

No interior das metamorfoses observadas como a transição do modo de produção 

feudal para o modo de produção capitalista, são percebidas, também, a partir da segunda 

metade do século XIX, transformações estruturais no segmento das viagens e do turismo. A 

prática das viagens foi um processo de disseminação, passando gradativamente a atingir uma 

parcela crescente da sociedade que, por sua vez, começa a empreender viagens pelos mais 

diversos motivos, com destaque para aquelas motivadas por questões de saúde, cultura, 

religião, negócios e lazer, havendo conseqüentemente uma popularização dos meios de 

hospedagem.  

Contudo, vale salientar que, com o crescimento da indústria e o estabelecimento 

de um novo e estressante ritmo de vida, os meios de hospedagem passam a ser encarados 

como uma excelente opção para se eliminar o desgaste advindo desse novo estilo de vida 

imposto pela sociedade industrial. Diante da nova realidade, os meios de hospedagem passam 

a ser procurados prioritariamente para a recuperação da saúde. Deve-se acrescentar que, nesse 
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período, além dos cassinos juntos aos balneários, outras alternativas de entretenimento 

surgiram, sobretudo favorecidas pelos novos meios de transporte.  

Ao longo da primeira metade do século XX, observou-se o florescimento do 

mercado turístico e, de certa forma, já começaram a aparecer os indícios de sua massificação, 

fenômeno que, com o início da Segunda Grande Guerra, sofreu um processo de estancamento. 

Com o fim da Segunda Guerra, as nações concentraram seus esforços na 

recuperação dos estragos por ela causados e o mundo experimentou uma fase de grande 

crescimento econômico, período conhecido como os “anos dourados”. O período pós-guerra 

registrou uma espantosa aceleração da atividade turística, principalmente nos Estados Unidos 

e Europa. Dessa forma, a prática de realizar viagens “verdadeiramente turísticas” foi se 

popularizando e se tornando cada vez mais acessível a um crescente contingente de 

indivíduos.

Mesmo com as recentes crises econômicas, a atividade turística global continua a 

registrar taxas de crescimento que lhe asseguram a manutenção de sua expressiva participação 

no total das exportações.  O século XX abriu as portas para a prática do turismo em grande 

escala, graças às grandes transformações permitidas pela revolução industrial, passando a 

integrar efetivamente a vida de muitas nações. 

Parece que entramos na era da civilização do lazer e, por extensão, do turismo. 

Indubitavelmente, foi introjetada na mente dos indivíduos uma nova necessidade: a do lazer, 

da recreação, do esporte e das viagens turísticas, no sentido mais restrito. Expressão dessa 

ideologia é a apologia da viagem turística como uma necessidade do homem contemporâneo. 
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1.1  O tema e o problema 

Diante de tal conjuntura, o crescimento do fenômeno turístico nos últimos anos 

tem despertado o interesse e a necessidade de estudos sobre a temática, tanto no que diz 

respeito ao desenvolvimento econômico do espaço, como no que se refere à questão dos 

serviços oferecidos. Dessa forma, surge a preocupação de investigar o segmento hoteleiro, por 

ser este segmento turístico um dos principais mantenedor do turismo em uma região, visto que 

o turista faz parte de um mercado consumidor e, como tal, requer um serviço de qualidade. 

Dessa forma, o turismo que se organiza no espaço do Estado do Rio Grande do 

Norte (Mapas 01 e 02), mais precisamente no município de Natal (Mapa 03), praia de Ponta 

Negra, e tem, como característica principal, o chamado turismo “sol e mar”, vislumbra a 

necessidade de um estudo que vise a uma investigação no interior do segmento hoteleiro 

sobre as políticas públicas direcionadas à profissionalização dos trabalhadores desta área, por 

se entender ser este segmento um dos responsáveis pela sustentação do turismo em uma área. 

Este é o objeto de pesquisa deste trabalho. 

Este estudo analisa a relação entre as pessoas formadas pelos cursos de 

capacitação e formação profissional no setor hoteleiro, viabilizados pelas políticas públicas, 

diante das exigências do mercado de trabalho hoteleiro investigando hotéis, programas, 

mercado e satisfação dos atores envolvidos neste processo. Terá um caráter exploratório-

descritivo-analítico.

O universo de pesquisa foi à praia de Ponta Negra, hotéis situados entre a rótula da 

Via Costeira - localizada na Avenida Engenheiro Roberto Freire (início da Costeira) e o 

Morro do Careca, compreendendo os hotéis entre esta avenida e a orla marítima (Mapa 04), 

por se tratar do espaço na cidade do Natal que concentra o maior número de equipamentos 

turísticos, particularmente os hotéis - objeto de análise do presente estudo.  
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                   Mapa 01 - O Rio Grande do Norte no Nordeste Brasileiro.
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Fonte: Secretaria de Planejamento do Estado do Rio Grande do Norte, 2004 

                Mapa 02 - Mapa do Rio Grande do Norte e suas Regiões 



19

Mapa 03 – Cidade de Natal.

Fonte: Prefeitura de Natal, 2004.
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Mapa 04 - Área de estudo – Bairro de Ponta Negra.

        Fonte: Prefeitura do Natal, 2005.     Legenda:         Área de estudo 
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1.2 Os procedimentos de pesquisa 

Para o desvelamento dessa problemática, optamos por uma abordagem qualitativa 

de investigação e utilizamos alguns procedimentos necessários à obtenção de dados para o 

desenvolvimento da pesquisa, como: pesquisa bibliográfica, entrevistas com os responsáveis 

pela contratação da mão-de-obra nos hotéis e pesquisa nas instituições ligadas à formação e 

capacitação de mão-de-obra para este segmento. Além disso, foram aplicados questionários 

com os trabalhadores de nível operacional da hotelaria. Estes elementos deram o suporte para 

fundamentar o objeto desta pesquisa. Os suportes teórico-metodológicos adotados 

evidenciam-se nas análises desenvolvidas no decorrer de todo o trabalho, partindo de uma 

visão de caráter exploratório-descritivo-analítico. 

Para a realização desta pesquisa, utilizamos entrevistas estruturadas, que seguem 

uma ordem de questionamentos, e entrevista não estruturada, que deixa livre o entrevistado. 

Também foi utilizado questionário, com perguntas abertas e fechadas. Esses instrumentos de 

pesquisa foram aplicados, por amostragem, junto aos atores envolvidos, conforme a 

necessidade da pesquisa. 

A área de aplicação dos questionários é composta de 36 (trinta e seis) meios de 

hospedagem como albergues, pousadas, flats e hotéis. Para nosso trabalho apenas os hotéis 

foram de interesse, no total de 21(vinte e um), porém só os proprietários de 15 (quinze) se 

dispuseram a participar da pesquisa; do restante, uns alegaram não gostar desse tipo de 

trabalho e outros disseram não ter tempo para ceder informações. Uns ainda consideraram 

inertes os trabalhos realizados pelas universidades e disseram que não iam perder tempo 

respondendo questionários. Os hotéis em que realizamos a atividade de pesquisa são de 

pequeno, médio e grande porte. 

No tocante às entrevistas com os funcionários, houve algumas dificuldades, pois 

mesmo nos hotéis em que as gerências se dispuseram a participar da pesquisa, não liberavam 
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a quantidade de trabalhadores que achávamos necessários para o nosso trabalho, que seria 

de 20% (vinte por cento) do total dos trabalhadores do hotel, nas diversas áreas. Por isto, dos 

186 (cento e oitenta e seis) trabalhadores da rede hoteleira entrevistada, só 29 (vinte e nove) 

participaram das entrevistas. Como estamos trabalhando com o princípio de pesquisa 

qualitativa ou, mais precisamente, o principio da intencionalidade qualitativa, os 29 (vinte e 

nove) entrevistados se constituíram em importantes instrumentos para a análise dos dados em 

estudo. Essa análise se deu a partir de pressupostos assumidos e por meio de uma 

interpretação qualitativa dos dados, em que privilegiamos a fala dos atores sociais envolvidos 

no processo, ancorada em seu contexto para melhor ser compreendida. Segundo Gaskeel 

(2004 p. 61), “na pesquisa qualitativa, a variedade de estratos das representações precede a 

variedade das representações”. Nesse caso, o importante é a qualidade das respostas e não a 

quantidade. Assim, procuramos enfatizar mais o processo do que o produto, preocupando-nos 

em retratar as perspectivas ou os conteúdos expressos pelos entrevistados nesta pesquisa.  

Privilegiamos o aspecto qualitativo na escolha e o número dos atores envolvidos. 

Vale salientar que, mesmo valorizando o aspecto qualitativo da pesquisa, utilizamos dados 

quantitativos (estatísticos) para corroborar as nossas argumentações, articulando-os aos 

aspectos qualitativos.

Para a realização deste trabalho, foram tomados como pressupostos teórico-

metodológicos os conceitos de política neoliberal, políticas públicas, turismo, formação e 

capacitação profissional e território, a fim de contextualizar o segmento do turismo, numa 

conjuntura econômica de mercado global. 
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2  NEOLIBERALISMO E TRABALHO 

O conceito de neoliberalismo aqui é entendido, segundo a ótica de Bobbio (1994, 

p. 87), quando fala que “por liberalismo entende-se uma determinada concepção de Estado, na 

qual esta instituição tem poderes e funções limitadas, e como tal se contrapõe tanto ao Estado 

Absoluto quanto ao Estado que hoje chamamos de social”. 

Para Bobbio (1994, p. 11), o Estado Liberal tem como pressuposto filosófico a 

doutrina do jusnaturalismo, segundo a qual todos os indivíduos, sem nenhuma distinção, 

devem ter por natureza, independentemente de sua própria vontade ou de qualquer outra 

pessoa, determinados direitos fundamentais, como o direito à vida, à segurança, à felicidade, 

ao trabalho etc. Direitos que o Estado, ou quem tem o poder nas mãos, deve respeitar e 

proteger de qualquer tentativa de violação por parte de quem quer que seja. 

Por todo o século XIX, os processos de liberalização e democratização 

prosseguiram, algumas vezes juntos, outras em separado, em consonância com o alargamento 

do sufrágio enquanto necessidade ao desenvolvimento do Estado Liberal, ou enquanto 

obstáculo ao seu crescimento. 

É no liberalismo clássico que se encontram os postulados básicos do 

neoliberalismo, muito embora Bobbio (1994, p. 87), os entenda como fenômenos distintos, no 

momento em que define o neoliberalismo enquanto doutrina econômica, que encontra no 

liberalismo político apenas um modo de realização, já que, para o neoliberalismo, a defesa dos 

direitos fundamentais (liberdade religiosa e política, segurança, felicidade e trabalho, entre 

outros) é vista como conseqüência, ou até mesmo concessão. 

Segundo Anderson (1995, p. 09) e Teixeira (1996, p. 195), o neoliberalismo 

surgiu logo após a Segunda Grande Guerra, na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, 

enquanto reação teórica e política veemente contra o Estado intervencionista e de providência. 
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A partir da grande crise do modelo econômico do pós-guerra, o mundo capitalista avançado 

se vê num contexto de uma profunda e larga recessão, combinada com o endividamento e as 

altas taxas de inflação, além da grave crise do sistema financeiro internacional. Nessa 

conjuntura, coloca-se em discussão a validade do Estado-providência. Como afirma 

Rosanvallon (s.d., p. 102), “a diminuição do crescimento e os novos dados da atividade 

econômica tendem, em primeiro lugar, a pôr em causa a anterior tendência para a progressão 

do Estado-providência. As condições de regulação econômica e as de regulação social já não 

convergem”. Nessa mesma linha de pensamento, Teixeira (1996, p. 196) afirma: 

“... que os neoliberais vão retomar a tese clássica de que o mercado 

é a única instituição capaz de coordenar racionalmente quaisquer 

problemas sociais, sejam eles de natureza puramente econômica ou 

política. Daí a preocupação básica da teoria neoliberal em mostrar o 

mercado como um mecanismo insuperável...” 

É, portanto, no modelo keynesiano, que as idéias neoliberais passam a ganhar 

espaço. Daí a prioridade mais imediata do neoliberalismo nos países desenvolvidos ter sido o 

controle do processo inflacionário dos anos 70, obtendo êxito no conjunto dos países da 

Organização Européia para o Comércio e o Desenvolvimento (OCDE). Socialmente, o projeto 

neoliberal “conseguiu muito dos seus objetivos, criando sociedades marcadamente mais 

desiguais, embora não tão desestatizadas como queria” (ANDERSON, 1995, p. 23). 

Diante dessa conjuntura, as propostas predominantes nas organizações 

internacionais, principalmente aquelas destinadas aos países periféricos, são idealizadas de 

forma a desviar a atenção sobre estas questões. Na verdade, elas apontam os caminhos para a 

adaptação passiva destes países ao processo de globalização e aos postulados neoliberais. 

Conseqüentemente, os problemas que envolvem o mundo do trabalho nestes países, como nos 

países centrais, continuam sem propostas que efetivamente indiquem uma direção mais 

animadora, no que diz respeito à criação de políticas que realmente solucionem ou minimizem 

a crise que se abate sobre este segmento. 
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A flexibilização das formas de trabalho, embora sempre presente, o é cada vez 

mais pró-forma, posto que os avanços alcançados nesta direção, ao longo da última década, 

apresentam resultados cada vez mais desanimadores no que se refere à geração de novos 

postos de trabalho. Na realidade, o que se observa é uma crescente precarização do emprego, 

das relações de trabalho e da exclusão social que, segundo colocações de Oliveira (1996, p. 

193), “esta lógica excludente é absolutizada quando o mercado é considerado o mecanismo 

exclusivo de coordenação de uma economia moderna, sem que nenhuma outra instância possa 

e deva determinar as metas sociais”. 

Dessa forma, dada a complexidade e o alcance dos postulados neoliberais e suas 

implicações numa economia cada vez mais caracterizada pela mundialização do mercado, 

observam-se alterações na relação de poder entre os países desenvolvidos e os países 

subdesenvolvidos, destacando-se as conseqüentes implicações dessa conjuntura nos países 

latino-americanos. 

Nesse contexto, o Brasil saiu na dianteira em relação à política de readequação de 

sua economia, quando o processo de industrialização começa a apresentar os indicadores de 

seu atraso tecnológico. Assim, a economia brasileira vive um novo cenário, retomando o 

crescimento industrial e respondendo, a partir dos anos 70, de forma ágil, ao ciclo recessivo 

do capitalismo mundial. Os governos militares pós-64 não se caracterizaram por políticas 

econômicas liberais. No entanto, em contrapartida, incentivaram fortemente a acumulação 

privada, nacional e estrangeira, pautada num capitalismo de Estado a serviço desses 

segmentos do capital.  

2.1  Brasil: O modelo de desenvolvimento excludente 

No Brasil, o neoliberalismo assume uma forma matizada, a fim de atender às 

especificidades locais, enfrentando uma burguesia industrial fortemente protegida pelo Estado 
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e uma sociedade civil ainda desarticulada, mas desejosa de retomar sua participação 

político- social, depois do período de exceção da ditadura militar. 

As reformas de cunho liberalizantes, recomendadas pelo Banco Mundial e, no 

Brasil, referendadas pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), apesar de 

contraditórias e retrógradas, foram encampadas pelo governo Collor de Mello, no período de 

1990-91. Foi nesse governo que se observou uma maior subordinação às condições impostas 

pela nova ordem mundial e ao receituário de ajustamentos propostos pelos organismos 

internacionais. (BATISTA, 1994, p. 101). 

Esse período foi caracterizado pela crescente subordinação das políticas 

antiinflacionárias ao compasso das inúmeras iniciativas de desestruturação do Estado, pelo 

pagamento da dívida externa, sem contrapartida de reconstrução dos mecanismos de 

crescimento econômico e pelas medidas de abertura e flexibilização do mercado ao exterior, 

desacompanhadas de políticas industriais e setoriais, práticas que desestabilizaram as bases 

estruturais da produção nacional. É importante observar como o Brasil, a partir de 1990, vem 

se alinhando a este contexto internacional, segundo os princípios do Consenso de 

Washington. Esses princípios podem ser resumidos nos seguintes pontos: ajuste fiscal, 

redução do tamanho do Estado, privatização, abertura comercial, fim das restrições ao capital 

externo, abertura financeira, reestruturação do sistema previdenciário e das relações de 

trabalho, investimentos em infra-estrutura, redução e fiscalização dos gastos públicos e o fim 

das obras faraônicas. 

Portanto, com a adesão do Brasil aos pressupostos neoliberais, foram 

empreendidas reformas que desestabilizaram o incipiente estado de bem-estar social 

brasileiro, tais como o desmantelamento da previdência social e do movimento sindical, as 

privatizações, a abertura comercial, entre outras, trazendo como conseqüências: um notável 

crescimento dos índices de desemprego, contenção de salários e o aumento do grau de 
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desigualdades. A este contexto devem-se somar os já altos índices de desemprego, o 

crescimento acelerado da população, o caráter de dependência ao capital internacional, o 

processo de privatização, a redução do aparelho do Estado e a ausência de uma política 

industrial e de emprego, resultando num quadro de desigualdades e exclusão social mais 

acirrado e com conseqüências mais graves para a classe trabalhadora na ultima década do 

século XX, acarretando mudanças profundas no mercado de trabalho.  

2.2  O mercado de trabalho no Brasil na década de 90 

O período que compreende o início da década de 80 a meados da década de 90, 

até a introdução do Plano Real, caracterizou-se como um dos mais instáveis da história 

econômica brasileira, quando profundas metamorfoses aconteceram no mercado de trabalho 

nacional.

No começo da década de 90, com o processo de globalização da economia 

mundial, foi necessário que o Brasil se preparasse para o inexorável processo de abertura 

comercial que efetivamente começava a se instaurar em todo mundo. Tornou-se 

imprescindível acelerar a reestruturação produtiva que, em última instância, apontava para o 

aumento dos índices de produtividade e competitividade industrial. Daí a afirmação de 

Fuentes (1997, p. 357): 

“No caso brasileiro, a maior dificuldade residia no fato de que nas 

últimas décadas o mercado interno esteve regulamentado por leis 

que visavam proteger e dar competitividade à indústria nacional 
perante as indústrias internacionais”. 

Nesse sentido, o mercado de trabalho brasileiro, que já vinha enfrentando os 

efeitos da estagnação e do processo inflacionário da década de 80, tais como redução da 

participação do emprego do setor secundário no emprego total, elevação do contingente de 
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trabalhadores informais, deterioração do poder de consumo e alargamento das 

desigualdades na distribuição da renda1, ainda tem que se adequar à nova situação da 

economia global, agravando os problemas já existentes. Nesse sentido, Fuentes (1997, p. 

357), afirma que: 

“As mudanças que vêm sendo geradas agravaram problemas 

existentes, sobretudo de competitividade, pois muitos setores não se 

atualizaram, e tornaram mais evidentes, aos olhos dos brasileiros, 

que o desemprego era a grande questão a ser enfrentada nos anos 

90”.

O Plano Real, instituído no governo de Itamar Franco, enquanto mais uma das 

políticas liberalizantes postas em prática no Brasil, não contemplou os anseios da sociedade 

civil, particularmente da classe trabalhadora, como colocam Tavares e Fiori (1993, p. 107-8): 

“Práticas de liberalização comercial e financeira são processos 

inelutáveis, quando se pretende, como no caso do Brasil, continuar 

inserido no mercado, mas elas têm de ser acompanhadas por 

políticas industriais, tecnológicas e comerciais de novo estilo, que 

permitam mudar os mecanismos de proteção e incentivo às 

exportações, além de  novas e mais eficientes políticas de produção e 

proteção social. Tudo isso significa uma profunda reforma do Estado 

e do comportamento de agentes privados, cuja escala e tempo são 

imprevisíveis”.

Ainda segundo Tavares e Fiori , diante da inexorável inserção do Brasil na 

economia global e da necessidade de adaptação a um novo paradigma industrial e 

tecnológico, as políticas econômicas postas em prática, durante a vigência do Plano Real, 

deveriam ter contemplado não só aspectos vinculados à produtividade, como também 

deveriam ter apresentado uma dimensão social. 

“Para além de seus efeitos setoriais específicos, as políticas públicas 

deveriam visar a um aumento de competitividade global da economia 

que, nas atuais circunstâncias e diante do desenvolvimento da 

economia mundial, teriam de adaptar-se a um novo paradigma 

1 Segundo MATTOSO (1996: 41) “estas condições do mercado de trabalho nacional só não foram 
agravadas na década passada (década de 70) devido ao crescimento mais lento da população urbana, 
ao aumento do emprego no setor público e à preservação da estrutura industrial”. 
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industrial e tecnológico que está baseado cada vez mais na 

melhora apreciável dos recursos humanos, tanto em termos 

educacionais, como de qualidade de vida. Vale dizer: a dimensão 

social das políticas públicas não se limita a políticas de caráter 

assistencial, e todas as políticas econômicas deveriam ter 

simultaneamente uma dimensão produtiva e social que se afasta, em 

muito, tanto da tradição brasileira, como do paradigma liberal do 
Estado mínimo”. Tavares e Fiori (1993 p. 107-8). 

O governo Itamar Franco, pressionado pela candidatura das oposições, pelo 

crescente descontrole dos preços e pela necessidade premente de fortalecer o candidato 

governista, decide-se pela inserção subordinada do Brasil aos postulados neoliberais, 

recomendada pelos organismos financeiros internacionais, em nome da dinâmica globalizante 

da nova ordem mundial. Portanto, com o Plano Real, o Brasil reingressou efetivamente no 

caminho das recomendações do Consenso de Washington, seguindo as experiências vividas 

pela Argentina e México. 

Fernando Henrique Cardoso, que na condição de Ministro da Fazenda do governo 

Itamar Franco foi um dos mentores e maior defensor do Plano Real, teve a sua posição 

neoliberal muito clara, tanto que o Plano Real não é só colocado como a grande realização do 

governo Itamar Franco, mas também como cartão de visitas deste, transformando-se em sua 

base de sustentação, além de funcionar como pano de fundo para o processo de reeleição. 

A retomada no governo de Fernando Henrique Cardoso das políticas de inserção 

passiva e de subordinação ao receituário de ajustes propostos por países e organismos 

internacionais implicou na revalorização da concorrência desregulada, com o extermínio das 

políticas setoriais e das câmaras de negociação tripartites. Na ausência de acordos setoriais ou 

nacionais, o governo reabriu as portas à continuidade das políticas iniciadas nos primeiros 

anos da década de 1990 e à ampliação de seus efeitos deletérios sobre o desenvolvimento 

social, o emprego e as condições de trabalho.  
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Por outro lado, a continuada carência de investimentos públicos em infra-

estrutura econômica e social e a ausência de financiamentos para a construção civil, somados 

aos parcos investimentos privados produtivos, resultou numa redução de postos de trabalho 

não compensada, mesmo que parcialmente, por uma ampliada geração de novos empregos em 

outros setores. Para o futuro imediato tampouco se podiam vislumbrar cenários mais 

promissores para o crescimento econômico, porque “o mais brutal resultado dessas 

transformações é a expansão sem precedentes, na era moderna, do desemprego estrutural que 

atinge o mundo (do trabalho) em escala global”. Antunes, (1998, p. 41). 

Evidencia-se que as transformações ocorridas no mercado de trabalho brasileiro 

estão respaldadas por uma política de mercado global, onde cabe às organizações trabalhistas 

a busca por melhores condições de trabalho e políticas que visem à valorização profissional, 

mesmo que sob uma ótica de mercado global. É nesse contexto que está inserido o trabalhador 

do setor turístico, atividade que tem seu pleno desenvolvimento pautado no bojo do processo 

neoliberalizante, onde se desejava a abertura de mercado, amparada nos moldes neoliberais. 
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3 REESTRUTURAÇÃO ECONÔMICA E ESPACIAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE

O Rio Grande do Norte, semelhantemente à situação nacional, viveu um processo 

de urbanização de forma muito rápida, o que modificou profundamente a distribuição espacial 

da população do Estado, tanto com relação à situação domiciliar, quanto no que se refere a 

sua inserção no mercado de trabalho. 

O processo de industrialização do Rio Grande do Norte, contemplando 

basicamente indústrias tradicionais e de pequeno porte, acarretou um aumento da importância 

do setor terciário para sua economia que, segundo Felipe (1986, p. 50), foi outro fator 

importante na rearrumação da População Economicamente Ativa (PEA), juntamente com as 

políticas públicas que privilegiaram os dois maiores centros urbanos - Natal e Mossoró - 

políticas estas, centradas em projetos para o desenvolvimento da estrutura de transportes e 

comunicação nas cidades citadas. Nesse sentido, afirma Felipe (1986, p. 30): 

“essas políticas reorganizaram o espaço urbano, dando-lhe formas e 

funções novas, uma nova divisão social do trabalho em última 

instância expressa pelo nível de desenvolvimento das forças 

produtivas, o grau de concentração e centralização do capital, a 

produtividade da força de trabalho, sua organização econômica e 

política”.

É nesse processo que o Rio Grande do Norte passa a apresentar, a partir de 1970, 

nova configuração em sua PEA setorial, quando o setor primário perde sua condição de maior 

absorvedor de mão-de-obra, posição que é assumida pelo secundário e terciário. 

Portanto, apesar do crescimento das atividades industriais e do setor serviços, os 

dois principais espaços urbanos do Estado, Natal e Mossoró (pólos atrativos da população que 

emigrava dos espaços rurais e pequenas cidades), passam a abrigar um considerado 

contingente de desempregados e subempregados, caracterizando uma situação de 

marginalidade urbana, de exclusão social e criando assim um quadro favorável ao 
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desenvolvimento de um vasto exército industrial de reserva, como também sua maior 

concentração nos espaços urbano-industriais.

Segundo Lopes (1996, p. 4), as cidades são os espaços ideais para a “manifestação 

do processo de diferenciação entre mão-de-obra empregada na economia qualificada, baseada 

hoje em informação e comunicação, e a empregada na economia de serviços, formais e 

informais, baseada num processo de degradação e exclusão”.  

Com o processo de mudança da distribuição da população do Rio Grande do 

Norte, que passa a se concentrar nos espaços urbanos a partir do início dos anos 70, e a 

disposição do governo local para desenvolver políticas voltadas para a atividade turística, 

tendência confirmada pela criação, em 1971, da Empresa de Promoção e Desenvolvimento 

Turístico do Rio Grande do Norte (EMPROTURN)2, iniciando ainda vários projetos de 

implementação e desenvolvimento da infra-estrutura hoteleira e turística, o Estado entra na 

rota do turismo, vendo neste setor uma saída para absorver o contingente excluído da indústria 

e  uma das soluções econômicas. 

Desse modo, a atividade turística vem se enquadrar neste panorama 

desenvolvimentista, na medida em que se configura como uma atividade econômica 

eminentemente urbana, caracterizada pela prestação de uma diversificada rede de serviços 

que, somando-se às precárias condições de inserção da PEA local no mercado de trabalho, 

transforma-se no espaço ideal para a ocupação de um enorme contingente populacional até 

então excluído desse mercado. 

Considerando-se então a grande massa de indivíduos alijados do mercado de 

trabalho, conseqüentemente dos benefícios dele decorrentes, a exploração do potencial 

paisagístico e turístico do Rio Grande do Norte e a facilidade de entrada em determinadas 

2 Instituição criada em 1971, através da Lei Estadual nº 4.025 de 13 de dezembro de 1971, empresa de economia 
mista com autonomia administrativa e financeira, com a incumbência de coordenar e dirigir as ações 
governamentais na área do turismo, tendo apoio financeiro da SUDENE.
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atividades turísticas (aquelas que exigem pouco capital e conhecimento técnico e/ou 

profissional), pode-se explicar o florescimento de várias atividades que irão dar forma a uma 

vasta e diversificada rede de oportunidades de emprego e renda para um significativo exército 

de desempregados e subempregados concentrados na Grande Natal. Dessa forma, o segmento 

das atividades turísticas que passa a se organizar no Rio Grande do Norte desenvolve-se 

oferecendo oportunidades de renda e ocupação. 

Nesse processo, o turismo é hoje gerador de emprego, com vantagens de 

investimentos tecnológicos bem menores que as economias ditas tradicionais. O turismo 

utiliza a mão-de-obra especializada e não especializada, criando empregos diretos, indiretos e 

induzidos, embora a geração de emprego neste setor apresente uma certa irregularidade, ou 

seja, uma sazonalidade. 

Na relação turismo e criação de emprego, os efeitos criados pelo turismo na 

geração de renda não são plenamente visíveis, pois normalmente a mão-de-obra empregada é 

absorvida de outros setores, o que dificulta o conhecimento do impacto da atividade sobre o 

emprego, além de que grande parte das ocupações geradas pelo turismo é caracterizada pela 

sazonalidade, o que contribui para alterar a distribuição do emprego em nível nacional e 

regional.

Sendo o turismo um dos setores que mais tem crescido na economia do Estado, e 

considerando-se a necessidade de mão-de-obra especializada, como também as infra-

estruturas condizentes com as exigências do mercado consumidor, o poder público se insere 

nesse contexto, oferecendo as condições necessárias no que diz respeito à criação de políticas 

voltadas para o setor, políticas estas que contemplem a questão do emprego e estruturas que 

viabilizem o crescimento do turismo no Estado.   

As principais transformações que ocorreram nos últimos anos no setor turístico 

estão ligadas à globalização da economia, aos avanços tecnológicos, às mudanças nas 
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condições de ofertas e demanda e aos problemas ecológicos. Essas mudanças trouxeram 

novas oportunidades e ameaças para todos os segmentos produtivos, inclusive para o hoteleiro 

e por isso a empresa hoteleira precisa buscar continuamente a competitividade. É importante 

lembrar que competitividade atualmente é sinônimo de sobrevivência e está relacionada à 

capacidade da empresa formular e implementar estratégias que lhe permitam conservar ou 

ampliar uma posição sustentável no mercado. E uma das estratégias está na qualidade dos 

serviços oferecidos, que passam pela questão da qualificação profissional dos trabalhadores 

do ramo hoteleiro.      

 Diante do exposto, faz-se necessário um estudo que investigue como se dá o 

processo de formação e capacitação dos profissionais ligados à rede hoteleira, para  averiguar 

se as políticas públicas voltadas para  profissionalização da mão-de-obra neste setor estão 

realmente contemplando as necessidades do mercado e, se este, por sua vez, absorve a força 

de trabalho formada por tais programas.  



35
4 AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL NA DEFINIÇÃO DO ESPAÇO 

TURÍSTICO

Neste capitulo, faremos um levantamento das políticas públicas voltadas para a 

promoção do desenvolvimento do turismo no âmbito nacional e as que contemplam a região 

Nordeste. Vamos utilizar o conceito de políticas públicas, turismo e espaço turístico, como 

suportes teóricos metodológicos norteadores deste capítulo. 

É nas políticas públicas que se concebe a ação do Estado, orientada pelo interesse 

geral da sociedade. Segundo Höfling (2001, p. 31), pode-se entender a noção de políticas 

públicas como “o Estado em ação (...) é o Estado implantando um projeto de governo, através 

de seus programas, de projetos e ações voltadas para setores específicos da sociedade.” 

Por turismo, aqui se elegeu como sendo “um ato praticado pelos turistas, os quais 

obedecem a motivações diversas, que variam em função da personalidade de cada um, do seu 

cotidiano, do seu tipo de trabalho, do seu nível de escolaridade, da sua posição dentro da 

sociedade, da sua visão de mundo, da sua cultura e dos seus anseios”. Ruschmann, (1997, p. 

68).

As motivações dos turistas também são reforçadas pelo espaço turístico, aqui 

entendido, segundo Santos (1985 p. 49), como um espaço geográfico e que constitui, portanto, 

“uma realidade objetiva, um produto social em permanente processo de transformação”, do 

qual se pretende usufruir, e que apresenta ou tem as infra-estruturas necessárias para uma boa 

estada turística. Vale aqui salientar que o espaço turístico, como todo espaço geográfico, não 

pode ser definido por fronteiras euclidianas, mesmo porque um dos seus elementos básicos 

lhe é externo – a demanda. 

Posto isto, no turismo, cabe ao Estado construir a infra-estrutura de acesso e a 

infra-estrutura básica urbana, promovendo uma superestrutura jurídico-administrativa, como 
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secretarias e órgãos similares, cujo papel será de planejar e controlar os investimentos que o 

Estado realize. Cabe ainda ao Estado permitir que a iniciativa privada se encarregue de 

construir os equipamentos e prestar os serviços, e que os mesmos retornem na forma de 

benefícios para toda a sociedade. 

4.1  O turismo e as políticas públicas no Brasil – uma reflexão 

No Brasil, só a partir de 1964, já na conjuntura do regime de exceção, implantado 

pelo golpe militar, é que o turismo passou a ser entendido como uma atividade organizada, 

ano em que a Divisão de Turismo e Certames do Ministério da Indústria e Comércio reuniu 

informações sobre a história e as facilidades infra-estruturais do país, elaborando a partir 

desse levantamento o mapeamento das possibilidades de crescimento da atividade no país3.

Na análise de PAIVA (1991, p. 21), “ esse período inaugura efetivamente as ações 

do governo voltadas para o desenvolvimento da atividade turística, tanto em nível nacional 

como regional, criando instituições de especial relevo para dinamizar e congregar os 

interesses dos diversos segmentos do setor do turismo,...”, como Conselho Nacional de 

Turismo (CNTUR), o Sistema Nacional de Turismo e a Empresa Brasileira de Turismo 

(EMBRATUR), através do Decreto-Lei nº 55 de 13 de maio novembro de 1966, congregando 

órgãos federais, estaduais, municipais, juntamente com a iniciativa privada.  

As condições para que a atividade turística pudesse desenvolver-se e funcionar 

foram fornecidas pelo Estado. Primeiro em função da formalização de uma política voltada 

para o setor e depois pela ação do governo no sentido de criar condições urbanas adequadas 

para o desenvolvimento da atividade, como: sistema viário e de transporte, comunicação, 

saneamento, rede de esgotos, equipamentos públicos, condições de segurança etc. 

3 Vale salientar que em nível regional, segundo PAIVA (1991: 21), já em 1931 encontrava-se 
legislação acerca da atividade turística no Distrito Federal, quando foi promulgado o Decreto 3.816, 
estabelecendo a temporada de turismo. 
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O período do regime de exceção foi caracterizado pelo estabelecimento de várias 

leis e decretos, com o objetivo de aperfeiçoar os mecanismos de incentivo, regulação e 

organização da atividade turística, como também para a criação de várias linhas de 

financiamento para o desenvolvimento de infra-estrutura urbana e turística. Como por 

exemplo, o Fundo Geral do Turismo (FUNGETUR), em 1971, o Fundo de Investimento 

Setorial do Turismo (FISET), em 1974, além da abertura de facilidades de financiamento 

através do Fundo de Investimentos do Nordeste (FINOR) e do Fundo de Investimentos da 

Amazônia (FINAM), que cobriam até 50% do valor dos investimentos ligados à atividade 

turística.

A partir de 1974, a EMBRATUR efetivou convênios com as superintendências de 

desenvolvimento regionais para aprovação dos pleitos de projetos turísticos, como também 

convênios com os Bancos de Desenvolvimento, o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste, 

entre outros bancos regionais de desenvolvimento. 

Dando continuidade a tais políticas, em 1979, a EMBRATUR agilizou estudos 

objetivando um conhecimento mais amplo e sistematizado da oferta turística brasileira. Esse 

esforço do poder público na melhoria da infra-estrutura urbana e turística teve fundamental 

importância para a efetivação dessa atividade, repercutindo favoravelmente na performance

do turismo, apresentando resultados positivos no que se refere à atração, tanto de turistas 

como de investidores para o setor. 

No período de 1994 a 2001, foram lançados programas de desenvolvimento 

turístico para o Nordeste e para a Amazônia e também foram abertas novas fontes de 

financiamento para os investidores, sendo duas de abrangência nacional, através do Banco 

Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do FUNGETUR, além de 

linhas específicas para as regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste. 
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Para o Nordeste, através de recursos do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), gerenciado pelo Banco do Nordeste, está sendo desenvolvido o 

Programa de Ação do Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR), voltado para dotar a 

região de infra-estrutura urbana e turística, quesitos indispensáveis para o desenvolvimento da 

atividade turística na região. Esse programa foi desmembrado em duas fases, o PRODETUR I 

e II. Num primeiro momento, os investimentos se concentram na implantação e melhoria da 

infra-estrutura básica e turística, enquanto que, no segundo momento, o foco se constitui na 

consolidação das localidades que já receberam investimentos, no intuito de garantir sua 

sustentabilidade enquanto destino turístico. 

Com a criação do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo4, observou-

se à celebração de uma estratégica aliança com a iniciativa privada. Em 1995, são 

estabelecidos as diretrizes e programas da Política Nacional de Turismo para o período 1996-

1999, determinando quatro macro-estratégias para o desenvolvimento da atividade no país, a 

saber:

“Ordenamento, desenvolvimento e promoção da atividade pela 

articulação entre o governo e a iniciativa privada;  Implantação de 

infra-estrutura básica e infra-estrutura turística adequadas às 

potencialidades regionais;  Qualificação profissional dos recursos 

humanos envolvidos no setor; e  Descentralização da gestão turística 

por intermédio do fortalecimento dos órgãos delegados estaduais, 

municipalização  do  turismo  e  terceirização  de  atividades   para   
o   setor  privado”  ( Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, 
1994)

 Com a finalidade de viabilizar a implantação das quatro macro-estratégias, são 

desenvolvidos e implementados vários programas como: Programa de Geração de 

Oportunidades de Negócios, Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT), 

Capacitação de Recursos Humanos, Programas de Infra-estruturas Básica e Turística, 

4 Com a criação do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, a partir de 1994, a 
EMBRATUR passa à condição de autarquia, vinculada a este ministério, com as funções de formular, 
coordenar, executar e fazer executar a Política Nacional de Turismo. 
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Programa Nacional de Financiamento do Turismo, Prodetur-Nordeste, Prodetur-Amazônia 

Legal – Centro Oeste, Prodetur-Sul, dentre outros, também campanhas publicitárias 

veiculadas no Brasil e no exterior, participação em feiras e eventos nacionais e internacionais, 

e um novo direcionamento na classificação da rede hoteleira nacional, no sentido de se adotar 

um padrão compatível com os exigidos no mercado internacional. Estas foram às maneiras 

encontradas pelo governo para redimensionar as ações para o turismo. 

Os objetivos esperados com a implementação dessa política são a efetivação do 

Brasil como destinação turística, incentivando o turismo doméstico e o turismo internacional 

receptivo e a criação de produtos diversificados e, acima de tudo, procurando agregar 

diferenciais e oferecer aos consumidores preços alinhados com os praticados no mercado 

mundial. 

Apesar dessas medidas, ainda é muito pequena a participação do Brasil no turismo 

mundial, segundo dados da Organização Mundial do Turismo (OMT), não figurando entre os 

15 mais procurados destinos turísticos do mundo. Essa pequena representatividade se deve às 

deficiências internas ainda observadas, inclusive à reprodução na atividade das contradições 

próprias do crescimento tardio e dependente da economia nacional, como também à 

oligopolização do turismo em termos internacionais, pois conforme a Organização Mundial 

do Turismo (OMT), cerca de 80% da receita gerada pelo turismo no mundo é apropriada 

pelos países desenvolvidos. 

Além destes aspectos, deve-se considerar os efeitos negativos da descontinuidade e 

do descompasso das políticas públicas praticadas no Brasil. No que se refere mais diretamente 

à atividade turística, pode-se colocar como conseqüências dessa prática, além das constantes 

alterações das competências e atribuições da EMBRATUR -  atualmente apenas com a função 

de promover a imagem do país no exterior -, o complexo conjunto de relações que atinge as 
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três esferas do poder público (federal, estadual e municipal), como também a iniciativa 

privada.

A inexpressiva participação do Brasil nas estatísticas relativas ao turismo mundial 

provocou algumas mudanças. Esperava-se, a partir da implementação plena das quatro macro-

estratégias para o setor, alcançar em 1999 as seguintes metas: elevar o ingresso de turistas 

estrangeiros no país, no ano de 1999, para três milhões e oitocentos mil, o que representaria 

um crescimento, com relação ao ano de 1995, na ordem de 180 %; aumentar a entrada de 

moeda externa de US$ 1,95 bilhões, em 1994, para 4 bilhões em 1999, portanto um 

crescimento de cerca de 205 %.Com relação à participação da PEA no setor, o país esperava 

aumentar de 9% para 11% (Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo).

Como se pode perceber, as metas a serem alcançadas pela Política Nacional de 

Turismo foram bastante ousadas, muito embora as recentes medidas do governo, acenando 

para os cortes nos gastos públicos, põem em risco o alcance destas metas, confirmando o 

caráter de descontinuidade que ao longo da história brasileira sempre caracterizou as políticas 

públicas no país. Resta saber qual é o alcance da proposta do governo federal para a Política 

Nacional de Turismo. 

 4.2 - A política de desenvolvimento da atividade turística para o Nordeste 

Nas três últimas décadas do século XX, a Política Nacional de Turismo vem 

implementando medidas voltadas sobretudo para o desenvolvimento desta atividade no 

Nordeste brasileiro. Em conseqüência, o litoral nordestino tem sido paulatinamente ocupado 

por infra-estruturas turísticas, voltadas para a captação de demanda interna e externa. 

Contando com potencial turístico centrado nas belezas cênicas de seu litoral, nos 

fatores históricos e culturais, a região tem buscado no turismo uma solução econômica viável 

para amenizar os graves problemas sociais que a afligem. Diante disso, os governos locais, 

cientes da necessidade de investir na atividade, colocam-se à frente da iniciativa privada e 
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assumem o papel de empreendedores, oferecendo a infra-estrutura e direcionando o 

processo de desenvolvimento do turismo em escala regional. 

Dessa forma, surgem na Região os “Mega-projetos Turísticos”, cuja característica 

principal é a participação determinante do setor público, desde a idealização até a 

implementação do empreendimento. 

Por se originarem da iniciativa pública, esses mega-projetos diferem de outros 

grandes empreendimentos turísticos encontrados ao longo do litoral brasileiro. Observa-se a 

existência de duas orientações distintas, em termos da ocupação turística da costa brasileira: 

uma relativa à ocupação do litoral sul-sudeste do Brasil, onde se multiplicam 

empreendimentos originados da iniciativa privada, como Beto Carrero World, em Santa 

Catarina, e a Riviera de São Lourenço, em São Paulo, e outros correspondentes aos mega-

projetos instalados no Nordeste onde o poder público se coloca como principal empreendedor, 

tais como: Projeto Linha Verde, na Bahia; Projeto Costa Dourada, no Ceará e Projeto Via 

Costeira, no Rio Grande do Norte. 

Estes projetos, levados a cabo pelos respectivos governos estaduais, comprovam a 

consolidação da política de mega-projetos turísticos no litoral nordestino, como também a 

disposição de transformar estes espaços em destinações turísticas de alcance nacional e 

internacional.

O Banco do Nordeste, como agente financeiro do Governo Federal, desenvolveu 

um programa de Pólos de Turismo integrado nos nove estados nordestinos. No Rio Grande do 

Norte, é criado o “Pólo de Turismo Costa das Dunas” que envolve atualmente 16 municípios 

(Arês, Baía Formosa, Canguaretama, Ceará-Mirim, Extremoz, Maxaranguape, Natal, Nísia 

Floresta, Parnamirim, Pedra Grande, Rio do Fogo, São Gonçalo do Amarante, São Miguel do 

Gostoso, Senador Geogino Avelino, Tibau do Sul e Touros). Esta política vem consolidar o 

espaço do litoral leste do Estado como um pólo turístico.  
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Mapa 05 – Pólo de turismo Costa das Dunas 

Nessa perspectiva, como é evidenciado por Paiva (1995 p, 27-35), para as regiões 

“esquecidas” por outras atividades econômicas capazes de gerar oportunidades de emprego e 

renda para suas populações e que dispõem de condições para se efetivarem como destinações 

turísticas, a atividade turística tem se manifestado de modo particularmente significativo para 

o crescimento dessas regiões, em razão de determinadas condições, quais sejam: possibilidade 

de expansão da receita contrariamente às exportações tradicionais, efeitos multiplicadores

sobre outras atividades econômicas, capacidade de gerar empregos, curta maturação de 

retorno dos investimentos em turismo - comparando-se com outros projetos econômicos - 

possibilidades de corrigir desequilíbrios regionais internos, mediante a redistribuição de renda 

promovida por esta atividade, e modernização para atender a demanda crescente por serviços 

e produtos, impulsionada pelo turismo.
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5 TURISMO, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO SETOR 

HOTELEIRO

Em virtude de sua própria necessidade de expansão, o mundo das mercadorias, 

principalmente da mercadoria-dinheiro, foi criando uma série de novas necessidades, portanto 

de novos ramos da atividade econômica, para produzir e reproduzir a acumulação do capital. 

É nesta conjuntura que emerge o segmento do turismo. E é no segundo pós-guerra, como 

coloca Rabahy (1990, p. 12), que  “a evolução de uma série de acontecimentos econômicos e 

sociais do mundo moderno transformou o turismo em uma importante atividade econômica 

mundial”.   

Hoje o turismo é a atividade econômica que mais cresce no mundo, fazendo com 

que “... ocupe lugar entre os três segmentos mais importantes do comércio internacional, 

juntamente com o petróleo e a indústria automobilística” Trigo (1993 p. 65). Isso explica a 

crescente apologia de alguns autores acerca do turismo como uma indústria, a chamada 

“indústria sem chaminé”.   

Efetivamente, para muitos países, o turismo é a maior fonte de renda e o setor mais 

forte na geração de postos de trabalho. Segundo NaisbitT (1994, p. 116), “as expectativas de 

crescimento do turismo global são de 6,1% a 23 %, o que corresponde a mais do que o 

crescimento da economia mundial”. Ele afirma ainda que, no período 1990-1993, os 

empregos gerados pelo turismo cresceram mais rapidamente do que os postos de trabalho na 

economia em geral. 

Portanto, não se pode negar o crescimento do turismo e a sua viabilidade para o 

crescimento de regiões subdesenvolvidas. No entanto, a tarefa de dimensionar com precisão a 

participação dessa atividade nas economias dos vários países é praticamente impossível, pois:  

“A importância do setor de turismo é de difícil compreensão por pelo 

menos três razões. Primeira, não existe uma definição aceita do que 
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constitui essa indústria; qualquer definição corre o risco de 

superestimar ou subestimar a atividade econômica. Segunda, o 

turismo é um negócio em que muitas atividades (...) e receitas (...) se 

prestam bem aos praticantes da economia informal. (...) Terceira, o 

turismo internacional sofre de diferenças espantosas nos dados de 
diferentes países.” segundo Naisbitt (1994: 117): 

No entanto, os estudos sobre o turismo esquecem de considerar essa dificuldade 

em precisar a repercussão que pode ter essa atividade, quando colocam o turismo enquanto 

“solução” para a situação de subdesenvolvimento de certas regiões, posição baseada no 

crescimento desse setor. Ademais, devemos refletir sobre os desequilíbrios existentes entre os 

espaços geográficos ditos de vocações turísticas, e que o turismo, como outra atividade 

econômica, está inserido na lógica própria da internacionalização do capital. Logo, existe a 

contradição que è inerente do sistema capitalista. 

Isso significa que há um desequilíbrio em relação aos países menos 

desenvolvidos, e que o turismo, como outras atividades econômicas, está inserido na lógica 

própria da internacionalização do capital. Também neste segmento, observa-se a manutenção 

das relações de dependência CENTRO versus PERIFERIA, onde as regiões menos 

desenvolvidas integram-se ao mercado, participando com menor força e levando desvantagens 

nas relações internacionais de troca. 

No caso do Brasil, as políticas postas em prática, no campo do trabalho, 

caracterizam-se pela limitação, fragmentação, apontando para resultados pontuais e paliativos, 

situação que é agravada a partir do alinhamento e da subordinação do país aos postulados 

neoliberais, que resultou num aumento significativo do número de excluídos do mercado de 

trabalho formal e conseqüente crescimento do setor informal, que cumpriu com o papel de 

reduzir os impactos do desemprego estrutural. 

No Nordeste, em razão do modelo de desenvolvimento excludente posto em 

prática no país, a expansão econômica não trouxe mudanças substanciais no que se refere ao 
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aumento da oferta de postos de trabalho, nem na melhoria das condições de vida da 

população, transformando-se essa região num pólo emissor de mão-de-obra para outras 

regiões. Com o incremento da atividade turística na região, o Nordeste ganha nova 

configuração, transparecendo principalmente as localidades eleitas, como destinações 

turísticas. No entanto, apesar do incremento que vem gerando, a atividade turística, no 

Nordeste brasileiro, ainda não foi capaz de alterar o quadro social de pobreza e espoliação, 

características da região.

Negar o crescimento da oferta de emprego e ocupação com o incremento da 

atividade turística no Nordeste é uma falácia, mas afirmar que, diante das características dessa 

atividade, eminentemente prestadora de serviços, cresceu o subemprego, a sub-remuneração, 

a precarização das relações e condições de trabalho e a informalidade na forma de empregos e 

negócios não fixos e sem nenhum registro, como: garçons, guias, recepcionistas, vendedores e 

prestadores de serviços ambulantes, bugueiros, balseiros etc, é uma verdade incontestável. 

Além do mais, o setor turístico formal utiliza-se de mão-de-obra muitas vezes desqualificada, 

o que compromete os serviços prestados neste setor da economia. 

Posto isto, verifica-se que a questão do trabalho na atividade turística sofre, como 

todas as outras atividades, os desconfortos das políticas neoliberais. Desta forma, a menor 

geração de empregos, a redução da participação relativa do emprego na indústria, a ampliação 

da precarização e a retração dos empregos formais provocam e continuarão provocando 

problemas suplementares a um mercado de trabalho historicamente heterogêneo, desigual e 

excludente.

Os marcos teóricos apresentados não pretendem esgotar o debate em torno da 

temática, mas proporcionar uma visão mais ampla do contexto que está determinando as 

conseqüentes transformações no mundo do trabalho, principalmente no segmento turístico. 

Subsidiar a partir daqui uma melhor reflexão sobre a questão do trabalho no segmento 
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hoteleiro, destacando a formação e capacitação dos trabalhadores deste setor na economia 

local, propósito deste estudo. 

5.1 Uma reflexão sobre a expansão da atividade turística e do setor hoteleiro de 

Natal/RN

A atividade turística na cidade do Natal vem ter seu boom após a construção da 

Via Costeira, no fim dos anos 70, que liga a praia de Areia Preta, próxima ao centro, à praia 

de Ponta Negra, extremo Sul da cidade. Até então, o turismo se dava de forma bastante 

embrionária. A construção da Via Costeira foi mal vista pelos ambientalistas e moradores 

locais, que alegavam em primeiro plano o comprometimento ambiental, pois haveria uma 

grande agressão vegetal e dunar na sua construção. O manifesto da população e dos 

ambientalistas surtiu efeito. O projeto original foi modificado e a construção da Via foi 

idealizada não mais cortando as dunas e, sim margeando o litoral. 

Diante dos protestos da população, o então governador Tarcísio Maia contratou o 

escritório do arquiteto Luis Forte Neto, de Curitiba, para a elaboração do projeto Parque das 

Dunas/Via Costeira. Sua proposta inicial previa, originalmente, a construção de cinco 

unidades hoteleiras de categoria cinco estrelas. Cada um teria 400 unidades habitacionais, 

além de unidades residenciais, um centro de convenções e a residência oficial do governador 

do Estado, a instalação de uns campings, clubes e colônias de férias, unidades de saúde, 

recreação, educação, cultura, comércio, padarias, confeitarias, transportes e força de 

segurança, segundo o decreto 7.538 de 19 de janeiro de 1979. 

No governo de Lavoisier Maia, as obras tiveram início com a construção das pistas 

de rolamento e, na extremidade próxima à praia de Areia Preta, começou a edificação da casa 

oficial do governador; na outra extremidade, já em Ponta Negra, foi dado início à construção 

do centro de convenções de Natal. 
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As obras citadas acima e o centro de convenções somente ficaram prontos por 

completo no governo de José Agripino Maia (1984). E a construção que seria a casa oficial do 

governador causou protestos da população, por ser uma obra faraônica, tendo sido 

transformada em um hotel-escola, destinado a preparar mão-de-obra qualificada para o 

mercado turístico que começava a despontar. Este prédio recebe hoje a denominação Hotel-

Escola Barreira Roxa.

Por questões técnicas e financeiras, o projeto original foi alterado em 1983 e, no 

lugar da construção de cinco hotéis categoria cinco estrelas, foram construídos doze hotéis de 

três, quatro e cinco estrelas5 e a Via foi construída recebendo o nome de Avenida Governador 

Dinarte Mariz. Hoje, o chamado complexo Via Costeira conta com um projeto de construção 

de um total de mais de vinte hotéis.  

Junto à onda da conquista do El Dourado - o turista -, no final dos anos oitenta, 

início dos anos noventa, o governo do estado em parceria com o governo federal dá inicio a 

construção da Rota do Sol, uma rodovia que liga Ponta Negra às demais praias do litoral sul 

do Estado. Possibilitando assim, uma maior oferta de atrativos turísticos, visto que, o litoral 

sul do Estado dispõe de belíssimas praias.  

Afora estes empreendimentos, tem-se outro investimento de diversas naturezas 

relacionados com o desenvolvimento do setor turístico em nosso Estado. Entre eles podemos 

citar o Pólo Costa das Dunas, um programa financiado pelo Banco do Nordeste, que tem 

como meta desenvolver o turismo de forma organizada e menos predatória. 

É importante salientar que os primeiros hotéis de grande porte em Natal foram o 

Hotel Reis Magos, localizado na Praia do Meio, anos sessenta, e o Hotel Ducal Palace, no 

centro da cidade, anos setenta; ambos foram construídos não com intuito turístico, mas para 

5 A classificação dos meios de hospedagem encontra-se em reformulação 
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alojar os políticos e empresários que vinham para Natal. Nesse período, estes equipamentos 

supriam a demanda de hospedagem na cidade. 

A partir dos meados dos anos oitenta, verifica-se um crescimento considerado dos 

empreendimentos hoteleiros em Natal, principalmente na Via Costeira e na Praia de Ponta 

Negra, onde se registra um crescimento anual em torno de 7,5%, conforme dados da 

Secretaria Estadual de Turismo (SECTUR,1990). 

Os empreendimentos hoteleiros também são verificados em áreas centrais como: 

Bairro de Petrópolis, Tirol, Ribeira, Alecrim, Cidade Alta, Lagoa Nova e uma certa 

proliferação de meios de hospedagem de pequeno porte na Cidade da Esperança, bairro onde 

se localiza o Terminal Rodoviário da Cidade.  

Com os incentivos para o desenvolvimento do turismo em nosso Estado, observa-

se a proliferação de restaurantes, pousadas, albergues e hotéis.

Sendo a cidade do Natal conhecida como a Cidade do Sol, a Praia de Ponta Negra 

desponta como o celeiro turístico da cidade, concentrando o maior número de equipamentos 

turísticos da cidade e, conseqüentemente, o espaço mais festejado pelos turistas. 

Explicitadas as condições de infra-estrutura no espaço geográfico, assim 

caracteriza-se o turismo e o crescimento hoteleiro em Natal. O turismo passa a ser um 

possível instrumento de desenvolvimento socioeconômico, devido aos recursos destinados à 

atividade e suas ações estruturadas para realizações diversas.  Com o advento desta atividade, 

foi necessária a criação de instituições que proporcionassem a formação e qualificação da 

mão-de-obra que ora se inseria neste setor de atividade. 
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5.2 Formação e capacitação do setor hoteleiro 

5.2.1  Refletindo sobre a atividade hoteleira 

No turismo, vário são os fatores que levam os turistas a realizar suas viagens e, ao 

retornar a sua cidade de origem, divulgar o lugar visitado; entre eles, estão os serviços 

oferecidos pelos meios de hospedagem - os hotéis6 -, que também são responsáveis pela 

absorção de grande parte da mão-de-obra do segmento turístico.  

Com a evolução dos meios de transporte e o crescimento das cidades, o número de 

viajantes aumentou e com eles os estabelecimentos hoteleiros. Após a primeira guerra 

mundial, o mundo experimentou modificações que repercutiram sobre a hotelaria. As mais 

importantes foram: a regulamentação das férias dos trabalhadores, o crescimento do poder 

aquisitivo da classe operária e o desenvolvimento dos meios de transporte. O processo de 

automação, mais acelerado a partir dos anos 70, foi também um dos fatores de crescimento 

dos serviços hoteleiros, além, evidentemente, da melhora sensível dos meios de comunicação. 

No negócio turístico, os hotéis têm uma função de consumidores e distribuidores

de bens e serviços, pois são responsáveis pelo aumento da demanda de uma infinidade de 

produtos. Eles são responsáveis também pela criação indireta de vários postos de trabalhos, 

visto que alguns serviços oferecidos pelos hotéis necessitam ser adquirido em outras 

empresas, como por exemplo, às agências de viagens, os guias e locadoras de automóveis. 

Mas o que vem a ser um hotel?, Segundo a Associação Brasileira da Indústria de 

Hotéis – ABIH, que exerce a função de órgão consultivo e técnico no estudo dos problemas 

da classe - e procura incrementar o desenvolvimento da hotelaria nacional, promovendo e 

divulgando o turismo em todas as suas manifestações - define hotel como sendo: "a pessoa 

jurídica que explora ou administra meios de hospedagem existentes no país, em nome próprio 

6
No século XIII, surgiram na Suíça as primeiras normas públicas, para reger a hotelaria. A partir daí estabeleceram-se horários 

de funcionamento, preços e quartos diferenciados. 
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ou de terceiros e que se diferencia dos demais meios de hospedagem pelo seu porte e 

serviços oferecidos". Já meio de hospedagem é o estabelecimento de uso coletivo que oferece 

aos hóspedes bens e serviços que resultam no bem-estar dos seus consumidores. Nesse 

contexto, é que a EMBRATUR estabeleceu a classificação dos meios de hospedagem. 

5.2.2  Meios de hospedagem e sua nomenclatura 

Os meios de hospedagem, no caso dos hotéis, têm uma classificação oficial feita 

pela EMBRATUR, que segue um padrão de qualidade de serviços, conforme regulamento do 

sistema oficial de classificação de meios de hospedagem. Esse regulamento estabelece nos 

seus artigos: 

Art. 2º - Fica instituído o Sistema Oficial de Classificação dos 

Meios de Hospedagem com o objetivo de regular o processo e os 

critérios pelos quais os meios de hospedagem poderão: 

I - Obter a chancela oficial pela classificação e utilizar os símbolos 

que a representam; 

II - Ser distribuídos, caso classificados pelas diferentes categorias de 

conforto e atendimento, conforme os padrões de instalações e 

serviços que apresentem. 

Ademais, o regulamento também estabelece que os meios de hospedagem são 

definidos por categorias, como explicitado abaixo: 

Art. 11 - Atendidas as disposições deste Regulamento e da matriz de 

classificação aplicável, os meios de hospedagem serão classificados 

em categorias representadas por símbolos.

Explicitando ainda que os hotéis incorporaram: 

Art. 23 - Os símbolos oficiais que indicarem a classificação do 

estabelecimento serão representados na placa da qual constará  a 

categoria da classificação atribuída e no certificado de classificação 

emitidos pela EMBRATUR, em modelo idêntico para todo o território 

nacional.

Art. 24 - O meio de hospedagem deverá, obrigatoriamente, afixar a 

placa de classificação que lhe for atribuída, na fachada principal do 

estabelecimento, junto à porta de entrada, em local de máxima 
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visibilidade para o hóspede, devendo seus elementos indicativos 

ser reproduzidos  também:

I - nos impressos fixados nas Unidades Habitacionais - UH, ou 

entregues aos hóspedes; 

II - no material de propaganda e divulgação do meio de hospedagem.

Art. 25 - Todos os meios de hospedagem classificados nas categorias 

Super Luxo, Luxo, Superior e Turístico deverão ser submetidos à 

avaliação, em critérios, aspectos e parâmetros definidos pelo 

Conselho Técnico Nacional, anualmente, quando será emitido novo 

certificado de classificação. 

Art. 26 - Todos os meios de hospedagem classificados nas categorias 

Econômico  e Simples deverão ser submetidos à avaliação, em 

critérios, aspectos e parâmetros definidos pelo Conselho Técnico 

Nacional, a cada dois anos, quando será emitido novo certificado de 

classificação.

O sistema de classificação hoteleira sempre foi uma preocupação para os que se 

dedicam à atividade turística. É através da classificação que o usuário do hotel pode distinguir 

o tipo de acomodação que o espera e o tipo de serviço que vai ter. 

Na verdade, a classificação funciona como uma padronização, para que o meio de 

hospedagem se apresente ao seu público de forma clara, apresentando já na placa de entrada 

um pouco do que é. Não que a similaridade tenha que ser perfeita entre os hotéis da mesma 

categoria, mas as exigências mínimas quanto a equipamentos e serviços estarão presentes. 

O objetivo geral desse sistema de classificação é estabelecer o processo e os 

critérios pelos quais os meios de hospedagem poderão obter a chancela do Governo Federal 

para seus símbolos classificatórios. 

Especificamente, o regulamento estabelece o conceito de empresa hoteleira, os 

tipos e categorias em que se classificam os estabelecimentos, os registros e padrões 

diferenciados de conforto e serviços para as categorias previstas, os registros exigidos para a 

operação e o funcionamento dos estabelecimentos com as condições para a contratação dos 

serviços de hospedagem. 
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Os itens que são observados nos meios de hospedagem são: posturas legais, 

segurança, saúde/higiene, conservação/manutenção e atendimento ao hóspede. Dos hotéis 

serão exigidos, de forma mais detalhada e rigorosa, critérios quanto à portaria/recepção, 

circulação, setor habitacional, áreas sociais, conservação, alimentos e bebidas, lazer, 

instalações para convenções, escritórios virtuais e serviços adicionais. 

Dentro de cada item, são especificados aspectos dos serviços prestados, os 

sistemas de gestão adotados, as instalações e equipamentos disponíveis e os aspectos 

construtivos das áreas. 

5.2.3  Hotel: estrutura e organização 

A definição da estrutura de um hotel deve contemplar métodos de racionalização 

dos esforços, na busca de melhor produtividade. Já a organização hoteleira deve criar 

condições para que os funcionários canalizem as suas energias, para produzir cada vez mais, 

dentro do objetivo principal da empresa, sem desperdícios de tempo, insumos e de pessoal. 

Do ponto de vista estrutural, a organização nos hotéis pode ser classificada como 

familiar ou profissional. Na estrutura familiar, o dono do hotel exerce as funções de direção e 

gerência; os principais cargos operacionais são exercidos pelos demais familiares e só são 

contratados empregados para funções consideradas subalternas, como limpeza, cozinha, 

segurança, etc. 

Nos hotéis com mais de 80 UH, é indispensável uma administração profissional 

para que os serviços fluam normalmente. Nesses casos, há uma maior divisão de tarefas. 

A estrutura dos hotéis de tamanho médio, na classificação brasileira (entre 80 e 

200UH), é composta por: Diretoria, Gerência Geral, Gerência Executiva; Controladoria; 

Recepção; Portaria e Reservas; Marketing e Vendas; Alimentos e Bebidas; Governança; 

Compras e Almoxarifado e Recursos Humanos.  
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A Diretoria é composta pelos proprietários ou acionistas. É ela quem estabelece 

a filosofia e os objetivos a serem atingidos pelo Hotel (ou a Cadeia de Hotéis). A Gerência 

Geral dirige o hotel no dia-a-dia, em nome dos proprietários. 

Existe uma estrutura, intermediária entre a familiar e a profissional, chamada de 

transição, que é bastante usada no interior, em cidades de menor porte e em hotéis que têm 

entre 40 e 80 Unidades Habitacionais (UH). Nessa estrutura, há uma passagem gradual da 

gerência das mãos do proprietário para o executivo. Isto se dá devido ao crescimento da 

empresa e à necessidade de manutenção do padrão de qualidade e do atendimento 

personalizado, que geralmente caracterizam os hotéis familiares. 

O hotel é uma organização complexa e que desempenha múltiplas tarefas 

destinadas ao bem estar dos seus hóspedes, contribuindo para dinamizar a economia, em um 

raio de influência muitas vezes bem maior que as fronteiras do território onde está inserido. 

5.3  Capacitação no turismo – hotelaria 

Dentro do mundo do trabalho, existem algumas maneiras de inserção dos 

trabalhadores no mercado,  tais como: formação, reciclagem, atualização e capacitação.  

A questão da formação e capacitação profissional será enfocada na ótica de que a 

formação profissional, segundo o Diagnóstico da Formação Profissional (1999, p. 87), “ é a 

primeira etapa pela qual um indivíduo tem contato com uma determinada profissão, que 

pretende seguir ”. E capacitação, segundo Sena (1998 p. 23), “ é habilitar para o desempenho 

de uma função, é qualificar a pessoa para determinado trabalho”. Portanto, capacitação não é 

só um processo de atualizar o trabalhador e, sim formá-lo em uma atividade que possa exercer 

com habilidade e competência, diante das exigências do mercado.  Tanto a formação como as 

capacitações têm que ser oferecidas por instituições públicas e/ou privadas e os profissionais 

que ministram os cursos devem ter um conhecimento cientifico e acadêmico de sua missão. 

(Diagnóstico da Formação Profissional, 1999 p. 40). 
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A formação profissional em turismo no Brasil não é tão recente. Os primeiros 

cursos datam de 1971, embora ainda se encontrem em fase de desenvolvimento. Este setor da 

economia teve seu crescimento no final da década de 80, passando por uma fase de aceleração 

nos meados dos anos 90 e entrou no século XXI já consolidado como um dos setores 

econômicos que mais crescem no país. Porém, segundo Ansarah, (2002, p. 12) 

“ a qualidade do turismo brasileiro ainda é muito ruim porque nosso 

ensino é ruim, nossas instituições são fracas e o país insiste nas 

relações corporativistas, de “compadrismo” ou “amizade”,  nas 

quais impera a complacência com o amadorismo e com a 

incompetência. Ou entendemos a importância da excelência no 

turismo ( em todas as áreas produtivas) ou será muito difícil 

deixarmos a situação de subdesenvolvimento e fornecedores de 

serviços de “segunda linha”.

No turismo, dado seu caráter de prestação de serviços, a qualidade depende, quase 

sempre, da especialização e da motivação do elemento humano para satisfazer o cliente, 

exigindo um processo de inovação constante. 

Para o desenvolvimento deste setor, no sentido de se caracterizar como uma oferta 

de qualidade, faz-se necessária uma formação profissional bastante qualificada. Como o 

turismo é uma atividade de utilização intensa de capital humano, só o ensino e a formação 

profissional especializada poderão responder aos desafios que o setor enfrenta. 

Uma localidade, que tem no turismo uma das suas fontes de geração de emprego e 

renda, necessita se preparar para lidar e conviver com o público visitante – o turista – pois 

segundo Petrocchi (1998, p. 182), “os turistas são hóspedes da comunidade local, têm  contato 

com as pessoas da região que, por sua vez, se propõem a lhes prestar serviços: hospedagem, 

alimentação, informações, ligações telefônicas, transportes, atendimento comercial, lazer, 

esporte etc.”

Quando esses turistas voltam para suas localidades de origem, levam uma 

impressão sobre o lugar visitado e esta impressão é um dos fatores que vão consolidar o 
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turismo deste lugar. Por conseqüência, o turismo tem que combater o despreparo de quem 

presta serviços aos visitantes. E é neste contexto que surge a necessidade dos empreendedores 

e do poder público buscarem e oferecerem as condições necessárias para que o profissional 

procure meios para desenvolver suas atividades, de maneira que satisfaça aos anseios dos 

turistas.

Dentro deste panorama, Petrocchi (1998, p.183) sugere que o poder público e os 

empresários adotem, em conjunto, um programa de formação profissional que tenha como 

ênfase maior os seguintes pontos: formação de profissionais especificamente da área do 

turismo, formação de profissionais de outros setores, mas que se relacionem com o turismo,  e  

formar um exército de reserva preparado para necessidades futuras.   

A realidade do turismo no Brasil, em particular no Rio Grande do Norte e, no caso 

em estudo Natal, mostra uma quantidade grande de equipamentos turísticos, onde 

predominam pequenas empresas com estrutura familiar. Essa dimensão e essa característica 

prejudicam o desenvolvimento de um processo de capacitação de pessoal, seja em nível 

gerencial, seja em nível operacional. Para agravar ainda mais, existe uma enorme diferença no 

fluxo de turistas na alta e na baixa temporada, criando mobilizações e desmobilizações de 

quadros de funcionários. A descontinuidade da equipe joga por terra as esperanças de ganhos 

em qualidade na mão-de-obra empregada. 

Estes fatores são muitas vezes responsáveis pela falta de especialização no setor e, 

em conseqüência, pela a baixa qualidade dos serviços prestados, o que se torna uma ameaça 

para a manutenção do turismo em determinadas localidades. Neste sentido, Petrocchi (1998, 

p.183), sugere a elaboração de um programa de formação profissional baseado em dois 

pontos: análise sistemática e profunda das necessidades do setor turístico e a participação 

efetiva das empresas, dos representantes dos trabalhadores e dos órgãos públicos na 

elaboração dos programas de formação.  
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É importante a união entre os segmentos citados para otimização de recursos e 

para configurar um pensamento único sobre a importância e necessidade do profissionalismo 

e formação profissional, pois muitas vezes o futuro do turismo, em determinadas localidades, 

passa por esta questão.

A necessidade e a importância da capacitação profissional para a vida dos 

trabalhadores se dá em função das possibilidades de acesso a novos e/ou permanência nos 

postos de trabalhos, uma vez que as profissões se modernizam praticamente a cada dia em 

função do avanço da tecnologia e também porque o mercado, que é competitivo, exige desta 

mão-de-obra uma formação mais condizente com a realidade globalizada. 

A capacitação possibilita à pessoa se preparar tanto para o mercado de trabalho 

formal, como para o mercado informal, oferecendo-lhe alternativas de trabalho e renda, pelas 

opções de atividades que correspondam às necessidades e à realidade atualizada do mundo do 

trabalho.

No processo de capacitação, é importante que as instituições formadoras destes 

profissionais trabalhem as habilidades básicas e específicas de gestão, ou seja, além de 

aprender e se aprofundar em determinada profissão, a pessoa deverá ser estimulada a exercitar 

competências como: apresentação pessoal, auto-estima, comunicação, relacionamentos 

interpessoais, capacidade de gerenciar, tomar decisões, saber trabalhar em equipe, 

criatividade, além de outros fatores que serão de extrema importância para sua permanência 

num mercado de trabalho tão competitivo.  

Para atender às mais avançadas tecnologias que deverão ser aplicadas no mercado 

de turismo, o futuro profissional terá que se preparar adequadamente. Segundo Ansarah 

(2002, p. 60), 

 “as principais características do perfil do profissional em turismo 

são: aprender a aprender e ter uma ampla formação cultural, ser 
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criativo e inovador, ser consciente da ênfase que se deve dar a um 

serviço de qualidade e de que o cliente é a pessoa mais importante, 

dominar todas as funções operacionais do setor, ser um líder e tomar 

decisões em todos os níveis, ter conhecimento teórico e prático para 

satisfazer às exigências da demanda, ter conhecimento de relações 

públicas e saber outros idiomas”. 

A evolução do mundo do trabalho leva à competitividade e os vários segmentos do 

mercado turístico exigem profissionais especializados e possuidores de um conhecimento que 

satisfaça à necessidade imediata do turista.   

Um perfil do profissional do turismo feito por Ruschmann (1989, p. 123 – 32) 

coloca que “O profissional tem para si a responsabilidade de importante parcela da felicidade 

das pessoas”. Portanto, a satisfação do turista é essencial para o sucesso de qualquer 

empreendimento ou atuação, o que pressupõe que quanto mais preparado estiver o 

profissional deste setor, maior será a felicidade do turista e, conseqüentemente, o aumento 

desta atividade.

 Com base nestas discussões, pretendemos investigar as políticas públicas de 

formação e capacitação voltadas para os meios de hospedagem – os hotéis – e a situação dos 

trabalhadores em relação às atividades por eles desenvolvidas, considerando-se a sua 

formação profissional. Para isso, deveremos nos preocupar em investigar as políticas públicas 

direcionadas à formação e capacitação de mão-de-obra no setor hoteleiro, analisar como essas 

políticas se inserem no processo do emprego/trabalho e como a mão-de-obra submetida a 

esses programas tem se inserido nesse processo. Este é o nosso objetivo maior.  
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6 HOTÉIS: TERRITORIALIZAÇÃO E DESTERRITORIALIZAÇÃO 

 A temática do turismo, e em particular a questão dos meios de hospedagem - no 

caso os hotéis –, vem atraindo pesquisadores das mais distintas formações: administradores, 

economista, sociólogos, arquitetos e geógrafos, os quais encontram neste segmento do 

turismo uma temática cada vez mais rica e complexa para investigar. Do ponto de vista da 

Geografia, é possível relacionarmos a temática dos hotéis com conceitos do saber geográfico, 

como natureza, paisagem, lugar e território. Vamos fazer uma reflexão sobre o que 

entendemos a respeito da ligação território – hotéis. Para tanto, necessário se faz que 

entendamos o conceito de território para, em seguida, discutirmos as territorialidades e 

desterritorialidades dos hotéis. 

Em se falando de “território”, nos vem à mente a idéia de poder, aspecto mais 

evidente na literatura sobre o assunto. Raffestin (1993), por exemplo, afirma que: "o território 

se forma a partir do espaço; é o resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático 

(ator que realiza um programa) em qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço, concreta ou 

abstratamente (por exemplo, pela abstração), o ator territorializa o espaço". O sentido do 

poder é expresso pelo autor mais claramente em seguida, quando ele coloca que: "o território 

é um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, e que, por 

conseqüência, revela relações de poder". Já Andrade (1994, p.213) coloca que o território 

atrela-se ao poder público, estatal, ao poder das grandes empresas. Souza (1995), vem 

corroborar com este pensamento, quando diz que: "o território é fundamentalmente um espaço 

definido e delimitado por e a partir de relações de poder". O que este autor nos mostra é o 

caráter de flexibilidade do que possa ser o território. Para ele:  

"o território é um campo de forças, uma teia ou rede de relações 

sociais que, a par de sua complexidade interna, define, ao mesmo 

tempo, um limite, uma alteridade: a diferença entre 'nós' (o grupo, os 
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membros da coletividade ou 'comunidade', os insiders) e os 'outros' 

(os de fora, os estranhos, os outsiders)".  

Num sentido mais claro, os territórios são construídos e desconstruídos 

socialmente, ou seja, podem ter um caráter definitivo ou não, dependendo da necessidade de 

reprodução do espaço pelo capital. 

Andrade (1994) confirma estes pensamentos e ainda mostra uma diferenciação 

entre território, espaço e lugar, colocando a força do poder publico, estatal e das grandes 

empresas como detentores e responsáveis pela territorialidade e desterritorialidade, quando 

fala que:

“O conceito de território não deve ser confundido com o de espaço 

ou de lugar, estando muito ligado à idéia de domínio ou de gestão de 

uma determinada área. Assim, deve-se ligar sempre a idéia de 

território à idéia de poder, quer se faça referência ao poder público, 

estatal, quer ao poder das grandes empresas que estendem seus 

tentáculos por grandes áreas territoriais, ignorando as fronteiras 

políticas”.

Também ressalta Andrade (1994) a importância de escalacionar, ou seja, 

determinar escalas quando examinamos o problema da territorialidade no Brasil (aqui, coloco 

um grifo, não só no Brasil, mas em nível mundial), admitindo-se uma escala nacional, uma 

regional e estadual e uma local. É de interesse deste trabalho a preocupação não só com o 

território constituído pelo Estado, fruto de políticas públicas administrativas, mas o território 

criado e recriado pelas empresas ligadas ao traide turístico, neste caso meios de hospedagem. 

Pois como coloca Barros (1999, p. 34) “O turismo é um consumidor de paisagens e territórios 

por excelência, comoditizando-se, preparando-os para torná-los produtos consumíveis”.   

Os conceitos de território evidenciados visam subsidiar a análise do espaço onde 

estão inseridos os resultados de políticas públicas voltadas para a capacitação e qualificação 

profissional da mão-de-obra, dos meios de hospedagem, localizados no bairro de Ponta 

Negra/Natal, lócus de nosso estudo.
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As atividades do turismo, em particular os empreendimentos hoteleiros, são 

indutores de profundas alterações na paisagem, determinam e detêm poder nos territórios em 

que se instrumentalizam, além de configurar uma realidade social muitas vezes destoante da 

realidade local ou dos atores que contribuem para manutenção deste território, neste caso, os 

trabalhadores. Quando falamos que os empreendimentos hoteleiros provocam alterações e 

criam uma realidade social diferente dos trabalhadores e/ou da população local, estamos nos 

remetendo às estruturas físicas e serviços oferecidos pelos hotéis, que não condizem muitas 

vezes com a realidade local e nem com o cotidiano dos trabalhadores. 

Sobre esta questão, Knafou (1999) fala, por exemplo, das territorialidades distintas 

que se confrontam nos lugares turísticos: "a territorialidade sedentária dos que aí vivem 

freqüentemente e a territorialidade nômade dos que só passam, mas que não têm menos 

necessidade de se apropriar, mesmo fugidiamente, dos territórios que freqüentam". Neste 

contexto, a territorialidade sedentária está intimamente ligada aos trabalhadores que, 

juntamente com o capital, reproduzem este lugar na territorialidade dos hotéis, e a 

territorialidade nômade relaciona-se com os turistas que contribuem para a formação eficaz 

deste território, posto que é ele um elemento variável, porém permanente. 

Esse tipo de conflito denominado de territorialidades distintas desvincula o 

trabalhador de sua realidade vivencial, visto que este território tem uma função 

eminentemente de oferecer prazer e satisfação que, segundo Knafou, podemos chamar de 

detentores de território nômade – os turistas. Isto é facilmente percebido em Ponta Negra, 

especificamente nos empreendimentos hoteleiros, onde os hotéis, com seus traços 

arquitetônicos oferecem serviços e produtos muitas vezes destoantes para a realidade da 

população que neles trabalham. Esta realidade muitas vezes nos leva a ter uma sensação de 

invasão do lugar, só compensada e/ou tolerada pelos benefícios financeiros oriundos da 

passagem do turista. Além dessa territorialidade distinta, encontramos também uma 
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territorialidade antagônica: trabalho e prazer, pois enquanto, os hotéis são territórios de 

lazer, prazer e descanso para o turista que se beneficia desses serviços, para aquele que 

trabalha, é território de labor e cansaço, nada mais. 

Ainda no que se refere à Ponta Negra, especificamente à área que compreende o 

início da Via Costeira, na Avenida Roberto Freire, sentido Morro do Careca espaço que 

chamamos de território dos hotéis provoca uma desterritorialidade no sentido de que este 

espaço, antes ocupado por residências e/ou espaços vazios de especulação imobiliária, agora 

se configura como um território de meios de hospedagem. Percebe-se nesta área que a maioria 

das residências e espaços vazios foram construídos, transformados e/ou adaptados para servir 

de meios de hospedagem, configurando desta forma uma nova relação de poder antes exercida 

por moradores e proprietários dos terrenos vazios que agora são transferidas para o mercado 

hoteleiro, desvinculando esta área de um território residencial para um território considerado 

apto aos empreendimentos relacionados com hospedagens.  

Esta desterritorialização se configura também nas relações pessoais que antes eram 

pautadas em relações de convivência residencial e agora está vinculada a uma relação de 

trabalho, onde as pessoas não mais se identificam com o lugar como algo que traduz 

afetividade e vizinhança ou como um espaço de veraneio doméstico, que antes envolvia este 

lugar e, sim, com o trabalho, que passa a ter uma característica bem mais definida e delineada, 

confirmando que as relações agora se dão através dos empreendimentos dos meios de 

hospedagem – os hotéis.   

Desta forma, temos uma territorialidade dos hotéis e uma desterritorialização 

residencial ocasionadas pelo setor turístico que, nas últimas décadas, passa a se configurar 

como um dos setores da economia responsável pela absorção de uma grande parcela de mão-

de-obra, afirmando-se assim como uma necessidade para o desenvolvimento econômico do 

nosso Estado, em particular, Natal. 
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A espacialização da cidade de Natal, nos anos 80, ocorreu paralelamente ao 

crescimento econômico, destacando-se o desenvolvimento do turismo no Estado do Rio 

Grande do Norte, baseado no binômio "Sol e Mar". Na atualidade, o turismo é uma das 

atividades econômicas que mais crescem no mundo. No Brasil, essa tendência ganha corpo, a 

partir dos anos 1960, com a criação da Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR), que 

tornou o turismo uma atividade oficial, objetivando dotar a referida atividade de um caráter 

racional, através de um planejamento mais cuidadoso e uma política voltada para o setor.  

O Nordeste, nos anos 80, passa a se projetar no cenário nacional como uma  região 

turística, "paraíso tropical". Com uma faixa litorânea de, aproximadamente, 3.300 Km de 

extensão, sol quase o ano inteiro, o Nordeste passa a produzir e socializar imagens turísticas 

da região, utilizando-se do mar e do mesmo sol que antes era apontado como "castigo". 

Assim, sua projeção se dá através de um cenário turístico difundido por seus governantes, 

apoiado por um poderoso "marketing". A região se caracteriza, na atualidade, não mais pela 

pobreza, mas pelos seus atrativos turísticos, sobretudo litorâneos, com suas praias ensolaradas 

de grandes belezas naturais. Daí, para o planejamento e organização do turismo, o Nordeste 

"concede" o sol e o mar como a matéria prima essencial para a composição de uma paisagem 

perfeita a ser contemplada pelo olhar do turista. Nos anos de 1980 e 1990, a região recebeu 

alguns projetos urbano-turísticos como Rota do Sol -RN, Cabo Branco - PB, Costa Dourada - 

AL/PE e Linha Verde - BA/SE - e outros estão sendo implantados. O turismo passa então a se 

destacar como uma grande fonte de renda para a região.  

Para viabilizar o turismo, o governo do Rio Grande do Norte, em 1978, implantou 

o Plano Urbano Turístico para a construção da Via Costeira, através da Secretaria Estadual de 

Planejamento (SEPLAN). A Via Costeira é considerada o marco de desenvolvimento do 

turismo em Natal. Mas é nos anos 80 que a cidade começa a ganhar notoriedade em relação 

ao turismo regional e nacional. Nesse período, Natal, assim como as áreas litorâneas do 
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Estado, incorpora-se ao Programa para o Desenvolvimento do Turismo no Nordeste 

(PRODETUR-NE). A partir daí, o desenvolvimento do turismo, não só em Natal, mas nas 

áreas litorâneas, vem sendo fomentado pelo Projeto Rota do Sol, que faz parte do 

PRODETUR-NE. Este programa tem como meta principal montar uma infra-estrutura 

satisfatória para o empreendimento de atividades turísticas e consolidar um pólo turístico no 

Estado.

O marketing turístico deste programa consiste em divulgar as belezas potiguares, 

como o sol e o mar, para que pessoas de outros lugares do país e do exterior visitem o Estado 

e o divulguem para outras pessoas, expandindo, assim, o marketing e eles próprios voltem à 

terra potiguar. Essa propaganda tem dado certo, pois, de acordo com as estatísticas da 

Empresa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo Receptivo, o que mais tem contribuído 

para o aumento da demanda de turistas é a divulgação feita pelos que visitam o Estado. 

Fora o marketing, projetos de infra-estrutura são criados para implementar a 

pavimentação de ruas, reurbanização da orla marítima, saneamento básico, sinalização do 

trânsito (entre outros), para viabilizar o crescimento do turismo e, conseqüentemente, da 

economia. 

Assim, desde a década de 1980, a cidade de Natal apresenta, de forma mais 

acentuada, mudanças na sua paisagem. Dá para perceber, entre outras coisas, no seu 

crescimento físico, que a verticalização tornou-se uma realidade, bem como a forte presença 

de estabelecimentos comerciais ligados ao turismo, como hotéis, pousadas, bares, restaurantes 

e similares.  

Como o turismo privilegiou as áreas do litoral, foram os bairros de praias urbanas 

da cidade de Natal que receberam os maiores incentivos de infra-estrutura, do setor público e 

privado. Desses bairros, Ponta Negra, situado na Região Administrativa Sul, é o espaço onde 

os investimentos relacionados ao turismo estão mais presentes, com reflexos espaciais 
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marcantes, contando com vários hotéis, bares, restaurantes e casas de shows. É o bairro que, 

com sua praia de águas claras e o Morro do Careca, tem sido produzido para atrair turistas dos 

mais variados lugares do Brasil e do mundo e surpreendentemente tem contribuído para que 

muitas dessas pessoas decidam migrar para Natal, escolhendo Ponta Negra como lugar para 

viver.

Essas pessoas, que fixam residência em Natal, normalmente são aposentadas e, 

quando não, optam em desenvolver atividades relacionadas ao turismo – bares, restaurantes, 

boates, agências de viagens, locadoras de veículos e, muitas vezes, se tornam proprietários 

dos meios de hospedagem que vêm fortalecer o chamado território dos hotéis, aqui já 

mencionado. 
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7 A REALIDADE SÓCIO-CAPACITACIONAL DOS ATORES SOCIAIS 
ENVOLVIDOS NA ATIVIDADE HOTELEIRA DE PONTA NEGRA/RN.

7.1  Caracterização do trabalhador inserido no segmento hoteleiro 

Para uma melhor análise do processo de inserção do trabalhador no mercado de 

trabalho dos meios de hospedagem, necessário se fez realizar um levantamento do perfil deste 

trabalhador, para que se pudesse diagnosticar quem é este trabalhador e, diante destes dados, 

permitir que fosse feita a análise socioeconômica deste indivíduo. 

Quanto ao local de nascimento, a TABELA 01, mostra que dos 29 (vinte e nove) 

entrevistados, 19 (dezenove) têm como local de nascimento a cidade do Natal; 06 (seis) 

nasceram em cidades interioranas do Estado do Rio Grande do Norte e 04 (quatro) nasceram 

em outras capitais brasileiras. Tal constatação permite afirmar que a contratação neste setor se 

faz em grande parte entre os habitantes da cidade de Natal, o que na perspectiva de geração de 

emprego e renda no setor é um fato favorável, visto que é ele o que mais cresce no Estado. 

Nessa perspectiva, Trigo (1993 p. 65), ao analisar a importância do turismo para a 

economia mundial, afirma que ele está entre os três maiores segmentos da economia, só 

perdendo para o petróleo e a indústria automobilística,  o que de certa forma está acontecendo 

no Rio Grande do Norte, e especialmente em Natal, onde a atividade se configura como  

importante na geração de divisas e na oferta de postos de trabalho e renda. 

                  TABELA 01 – LOCAL DO NASCIMENTO 

Local de nascimento Valor absoluto 

Natal 19

Interior do estado 06

Outra capital brasileira 04

Interior de outro estado 00

Outro país 00
Fonte: pesquisa realizada no mês de agosto de 2005. 

Outro fator analisado foi à questão da localização de moradia (TABELA 02) 

destes trabalhadores e o meio de transporte por eles utilizado para a ida ao trabalho. Ficou 
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evidenciado que 16 (dezesseis) moram na área onde trabalham, ou seja, na Zona Sul de 

Natal, e que os demais fixam moradia em áreas mais afastadas, como na Zona Norte, onde 

residem 06 (seis) dos entrevistados, em Parnamirim7, com 03 (três), na Zona Leste, 02 (dois), 

e na Zona Oeste, 02 (dois).

TABELA 02 – LOCAL DA MORADIA E MEIO DE TRANSPORTE 

Local de Moradia Valor
absoluto

Meio de transporte Valor
absoluto 

Zona Sul de Natal 16 Transporte coletivo 21
Zona Norte de Natal 06 Moto 02
Zona leste de Natal 02 Bicicletas 02
Zona oeste de Natal 02 Outros meios 04
Parnamirim 03

Fonte: pesquisa realizada no mês de agosto de 2005. 

Quando questionados sobre o meio de transporte utilizado (TABELA 02) para se 

deslocar até o local de trabalho, a grande maioria afirma utilizar o transporte coletivo, 

totalizando 21(vinte e um); dos demais, 02 (dois) usam moto, 02 (dois), bicicletas e 04 

(quatro) usam outros meios, como carona com familiares e/ou a pé, em função da 

proximidade do local em que trabalham.  

Confrontando os dados sobre local de moradia e função que exercem nos 

equipamentos de hospedagem – hotéis, observou-se que os trabalhadores que moram na Zona 

Norte da cidade, espaço onde reside uma grande parcela da população menos favorecida, em 

sua grande maioria desenvolvem atividades que exigem um menor grau de escolaridade e/ou 

qualificação, como: garçom, porteiro, cozinheiro, camareira e assistentes de serviços gerais 

(ASG).

Estes dados, quando comparados com os do setor de recursos humanos dos hotéis, 

nos leva a perceber que, além de outros fatores para contratação, a questão da localização da 

moradia também é determinante na hora de contratar o trabalhador, situação que é confirmada 

pelo setor de recrutamento. Quando seus responsáveis foram questionados se o local de 

7 Cidade vizinha a Natal, que integra a Região Metropolitana de Natal. 
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moradia influenciava na contratação, 12 (doze) dos 15 (quinze) gerentes do setor de 

recursos humanos dos hotéis investigados foram categóricos em afirmar que faziam questão 

que seus funcionários morassem nas proximidades, em função dos custos com o transporte e 

em relação ao horário, já que nos hotéis se trabalha com escalas e o fato dos funcionários 

morarem perto do local de trabalho facilita o cumprimento dos horários e barateia o custo com 

seu deslocamento. Este é, portanto, um fator que interferi na escolha daqueles que vão 

integrar o quadro de trabalhadores do hotel. 

Ao se trabalhar a faixa etária dos trabalhadores da hotelaria, deve-se ressaltar que a 

atividade turística no Rio Grande do Norte é recente, viveu seu boon só nos anos oitenta 

(CLEMENTINO, 1995), justamente quando o governo do Estado investiu na implantação da 

Via Costeira, dotando a cidade de meios de hospedagem, permitindo o desenvolvimento do 

turismo e hotelaria. O que de certa forma justifica a grande incidência de trabalhadores jovens 

neste segmento econômico, muito embora não se possa descartar a questão da rotatividade de 

mão-de-obra, artifício bastante utilizado pelo empresariado para diminuir seus custos e para 

contornar os problemas provocados pela sazonalidade que caracteriza o turismo no mundo 

inteiro.

Com relação à distribuição destes trabalhadores por faixa etária, (TABELA 03) 

chegou-se ao seguinte resultado: dos 29 entrevistados, 14 (quatorze) se encontram na faixa 

etária entre 16 (dezesseis) e 25 (vinte e cinco) anos, 11 (onze) entre 26 (vinte e seis) e 35 

(trinta e cinco) anos, e apenas 04 (quatro) estão na faixa etária acima de 40 (quarenta) anos. 

Outro dado que corrobora com esta realidade é o tempo de serviço dos entrevistados, onde 16 

(dezesseis) possuem menos de um ano na atividade, 08 (oito) têm até dois anos e apenas cinco 

trabalham há mais de cinco anos no mesmo estabelecimento. 
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TABELA 03 – FAIXA ETÁRIA 

Faixa etária Valor absoluto 
16 a 25 anos 14
26 a 35 anos 11
36 a 40 anos 00
Acima de 40 anos 04

       Fonte: pesquisa realizada no mês de agosto de 2005. 

Esta instabilidade nos postos de trabalho está relacionada a sazonalidade do setor, 

pois este ramo da economia trabalha com períodos de grande fluxo de turistas, a chamada 

“alta estação”, e com pequeno fluxo, denominado de “baixa estação”. Nos períodos da alta 

estação ocorre um grande volume de contratação, que muitas vezes é dispensada na baixa 

estação. Esta mobilização e desmobilização de quadro dos funcionários interfere na qualidade 

do trabalho, pois segundo Sena (1998 p. 31), quando se é qualificado para uma determinada 

atividade, o seu exercício é de extrema importância, já que o afastamento da atividade 

proporciona uma desqualificação mediante a rapidez das mudanças ocorridas no mundo do 

trabalho. Nesta linha de pensamento, Trigo (1995 p. 42) coloca que, “quanto mais tempo se 

atua numa área, maior probabilidade de se compreender o cliente e o mercado”. 

A grande participação da mão-de-obra feminina na atividade hoteleira foi 

constatada ao se verificar que 19 (dezenove) funcionários entrevistados são do sexo feminino 

e apenas 10 (dez) são do sexo masculino. (TABELA 04) Isto nos permite dizer que a 

atividade hoteleira no espaço em questão é uma atividade que absorve sobretudo a mão-de-

obra feminina. E mostra a inserção da mulher no mercado de trabalho dentro de uma 

perspectiva de aumento da renda familiar, visto que, quando interrogadas do porquê da 

escolha da atividade, 14 (catorze) delas afirmaram que a principal razão para estarem 

trabalhando era em função de contribuir para melhorar a renda da família.  
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TABELA 04 - SEXO 

Sexo Valor absoluto 

Masculino 10

Feminino 19

   Fonte: pesquisa realizada no mês de agosto de 2005. 

No que se refere ao estado civil dos entrevistados, (TABELA 05), a grande maioria, 

é solteira 16 (dezesseis); 09 (nove) são casados, 02 (dois), viúvos e 02 (dois) apresentam 

outras formas de relacionamento.  

TABELA 05 – ESTADO CIVIL 

Estado Civil Valor absoluto 
Solteiro 16
Casado 09
Viúvo 02
Outra forma de relacionamento 02

  Fonte: pesquisa realizada no mês de agosto de 2005. 

Quanto ao nível de escolaridade, (TABELA 06) percebemos que apesar da 

existência de vários cursos de nível superior na cidade, o preenchimento dos postos de 

trabalhos na rede hoteleira se dá em maior número com trabalhadores que possuem apenas o 

Ensino Médio completo. Foi verificado que 14 (catorze) dos entrevistados possuem apenas o 

Ensino Médio. No Ensino Superior, este número cai para 08 (oito) portadores de diplomas de 

graduação superior, enquanto que 04 (quatro) têm o Ensino Médio incompleto e 03 (três) o 

Ensino Fundamental incompleto. Estes dados permitem afirmar que a contratação da mão-de-

obra se dá, majoritariamente com portadores de diploma do Ensino Médio e esta opção se 

deve à questão salarial, pois quando perguntados sobre a compatibilidade do salário por eles 

auferidos, foram unânimes em afirmar que por só possuírem cursos em Nível Médio, o salário 

era compatível com o grau de escolaridade; se os mesmos possuíssem, porém, cursos em 

Nível Superior, o salário seria maior. No entanto, eles acreditam que teriam mais dificuldades 

em conseguir uma colocação, já que os proprietários dos hotéis não valorizam muito os 

profissionais com cursos superiores, principalmente se o curso for da área de hotelaria ou 
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turismo, preferindo os conhecimentos e habilidades conseguidos através do empirismo, ou 

seja, frutos da prática profissional. 

TABELA 06 – NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

Escolaridade Valor absoluto 
Analfabeto 00
Ensino fundamental Completo 00
Ensino Fundamental Incompleto 03
Ensino Médio Completo 14
Ensino Médio Incompleto 04
Ensino Superior Completo 08
Ensino Superior Incompleto 00
Outros 00

        Fonte: pesquisa realizada no mês de agosto de 2005. 

Mediante o exposto, temos um perfil do trabalhador com idade média entre 16 a 35 

anos; a maioria tem o Ensino Médio; é composto de solteiros; é em sua grande maioria do 

sexo feminino; muitos não possuem veículos e consideram o salário compatível diante do 

grau de instrução que têm. 

7.2 Atividades, satisfações e perspectivas dos trabalhadores da rede hoteleira. 

Na perspectiva de Castelli (1994 p. 45), a estrutura organizacional de um hotel de 

pequeno e médio porte pode ser classificada como familiar, intermediária ou profissional. 

Para este autor, estas estruturas normalmente atendem à seguinte classificação: 

A estrutura familiar compreende os empreendimentos com até 40 Unidades 

Habitacionais (UHs), as atividades administrativas e financeiras ficam a cargo dos familiares 

e as demais funções são confiadas a profissionais; na estrutura intermediária, há 

empreendimentos com até 80 UHs e já aparece a figura do funcionário dentro do quadro 

administrativo e financeiro; na estrutura profissional, que caracteriza os meios de hospedagem 

com mais de 80 UHs, há uma distribuição mais efetiva das funções relacionadas com 

profissionais das áreas, como: diretoria, gerência geral, gerência executiva, controladoria, 
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recepção, portaria e reservas, marketing e vendas, alimentos e bebidas, governança, compra 

e venda, almoxarifado e recursos humanos. 

O presente trabalho realizou pesquisa nos hotéis com estruturas relacionadas a 

estas características colocadas por Castelli, distribuindo os entrevistados em duas áreas: 

administrativa e operacional. Da primeira, foram entrevistados os ocupantes das seguintes 

funções: gerência, subgerência, gerência de recursos humanos, de alimentos e bebidas, de 

reservas e recepção. Entre os integrantes da área operacional, foram entrevistados 

representantes das funções: auxiliar administrativo, governança, costureiro, confeiteiro, 

marceneiro, mensageiro e garçom. 

Dos entrevistados inquiridos sobre o que os levou a escolher a atividade por eles 

desenvolvida no hotel, as respostas foram variadas: por ser uma atividade que permite contato 

com o público e com pessoas de outros lugares, pela influência familiar, por gostar da área do 

turismo, e ter possibilidade de crescimento dentro da empresa – hotel. No entanto, deve-se 

ressaltar que o maior número de entrevistados, 11(onze), afirmaram que estavam 

desempregados e que apareceu esta oportunidade de inserção no mercado de trabalho. 

Confrontando com a resposta dada por 10 (dez), dos 15 (quinze) responsáveis pelos hotéis, à 

pergunta feita ao setor responsável pelas contratações, verifica-se que a formação e 

qualificação profissional não são relevantes na hora da contratação, pois se percebe uma clara 

preferência na contratação de pessoas “limpas”8 dos vícios da atividade hoteleira. 

Diante desta afirmativa, percebe-se a não preocupação com a formação 

profissional e a qualificação da mão-de-obra dentro da atividade hoteleira, contrariando o que 

diz Ruschmann (1989 p. 129), “... quanto mais preparado for o profissional deste setor, maior 

será a felicidade do turista e, conseqüentemente, o aumento desta atividade”. 

8 Pessoas limpas, na linguagem utilizada pelos profissionais da hotelaria, refere-se a indivíduos que nunca 
trabalharam neste segmento e que não apresentam conhecimentos sobre ele, o que permite moldar-lhes segundo 
a “filosofia” do hotel. 
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Posto isto, verifica-se que o empreendedor do setor hoteleiro de Natal não tem 

uma visão empresarial, diante do mercado competitivo, principalmente o turístico, que requer 

toda uma atenção voltada para a qualidade dos serviços oferecidos, pois são esses serviços 

que vão qualificar a vinda e a estadia do turista na localidade, como satisfatória ou não, 

proporcionando a garantia e o crescimento da atividade turística no local.  

Diante do questionamento se sempre atuaram nesta área, apenas 06 (seis) disseram 

que sim; os demais, 23 (vinte e três), desenvolviam atividades do setor terciário, porém em 

outros ramos da economia como: comerciário, professora, motorista, recepcionista de clínica, 

costurava em casa, locadora de veículos, camareira de motel, e 08 (oito) responderam que era 

o primeiro emprego, corroborando assim com a preferência dos hotéis em contratarem 

“pessoas limpas”. 

Quando questionados por que ingressaram nesta atividade, 12 (doze) afirmaram 

que tinham qualificação, 06 (seis) por influência de amigos/família, 03 (três) por existir 

mercado para trabalhar e 08 (oito) por ter um certo conhecimento do serviço - experiência na 

atividade.  Percebe-se que a questão da formação profissional e a qualificação não é um 

fator preponderante para ser absorvido nos postos de trabalhos do segmento hoteleiro, posto 

que 17 (dezessete) trabalhadores colocaram justificativas que não estão relacionadas com a 

profissionalização deles junto ao setor em que estão inseridos, como também os 12 (doze) que 

responderam ter qualificação, na verdade são experiências adquiridas no decorrer da vida 

profissional, ou cursos e treinamentos realizados durante o exercício da atividade, pois antes 

do ingresso neste segmento não possuíam qualquer conhecimento da área. 

Apesar do ingresso na atividade hoteleira estar desassociada da qualificação 

profissional, dos 29 (vinte e nove) funcionários entrevistados, 24 (vinte e quatro) pretendem 

continuar na atividade, por considerarem uma atividade promissora e com mercado em amplo 
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crescimento. Este desejo é contraditório dentro da visão dos contratantes, visto que os 

setores responsáveis pelas contratações, afirmam que é “melhor fazer que comprar feito”. 

Nesta questão, ocorre uma contradição verificada entre os responsáveis pelo setor 

de recursos humanos e a vontade dos trabalhadores, já que os contratos ocorrem, 

normalmente, de uma forma em que a experiência e a qualificação não é quesito importante 

na contratação. Isto induz a se dizer que a inserção no segmento hoteleiro se dá 

prioritariamente fora dos padrões da administração, fazendo com que o trabalhador venha 

adquirir o conhecimento profissional no exercício da atividade, descaracterizando desta forma 

a função da qualificação profissional e comprometendo os serviços prestados por este 

segmento. Fonseca (2005, p.153) vem corroborar com esta pratica não administrativa dos 

nossos empresários, quando fala da questão da qualidade do trabalho no segmento do turismo: 

“... se a empresa quer ser competitiva neste segmento turístico, deve investir no trabalhador, 

pois a qualidade do serviço prestado é um dos diferenciais do produto turístico e, portanto, do 

destino turístico”. Fonseca (2005, p. 152) ainda coloca que “os empregadores não estão 

dispostos a investir na qualificação dos seus trabalhadores....o poder público estadual é quem 

tem propiciado condições para qualificação dos trabalhadores do setor...” 

A atividade do turismo passa pela questão da sazonalidade, identificada como uma 

flutuação entre o período da “alta estação” e “baixa estação”, e esta flutuação é responsável 

pelo aumento e redução tanto da oferta de postos de trabalhos, como da carga de trabalho para 

os funcionários do segmento. Isto foi verificado quando perguntamos se havia variação no 

ritmo de trabalho e todos afirmaram que, no “período das férias (alta estação), o fluxo de 

turista aumenta” e, conseqüentemente, o trabalho e a oferta de novos postos seguem o mesmo 

ritmo; já no “período pós-carnaval (baixa estação), ocorre uma redução” nos serviços e 

aparecem as demissões no setor. Qualificando assim uma instabilidade de ganho para o 

empresário e de emprego para o trabalhador, neste setor em função da sazonalidade. 
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Ao serem interrogados sobre a existência de outra fonte de renda paralela à 

atividade por eles exercida no hotel, apenas 05 (cinco) disseram ter uma outra fonte para 

complementar a renda, e desenvolvem atividades como: funcionário público estadual, moto 

boy, venda de perfume e de artesanato. O número de trabalhadores que desenvolve outra 

atividade se apresenta pequeno, em função da jornada de trabalho ser em forma de escala e 

não seguir uma seqüência semanal, impossibilitando, assim que os trabalhadores possam 

exercer uma outra atividade, pois a maioria gostaria de ter outra fonte de renda para 

complementar seu ganho.  

Apesar da precarização das condições de trabalho observadas nos hotéis, 

principalmente em relação a horários, condições de trabalho e salários, e conforme estudo 

realizado pela a OMT (1998), onde aborda algumas características de precarização do 

trabalho no segmento da hotelaria, assumidas pelos trabalhadores como: grande número de 

trabalhadores temporários; elevado número de mão-de-obra feminina nos postos de trabalho 

inferiores e baixo percentual nos cargos superiores, baixa remuneração, se comparado com 

outros setores da economia e elevado número de horas de trabalho e baixo grau de 

sindicalização. Dos entrevistados, 18 (dezoito) avaliaram como “boas às condições de 

trabalho” para eles oferecidas pelos empreendedores hoteleiros; 07 (sete) consideram 

“ótimas” e apenas 04 (quatro) acham “regular”. Vale aqui salientar que, na hora de 

responderem a esta questão os trabalhadores expressavam uma fisionomia de insatisfação, 

porém, ao registrarem suas respostas se colocam como satisfeitos. Ilustrando assim um receio 

de responder o que é observado por nos, e pelos estudos da OMT. 

Sobre a questão da sindicalização destes profissionais, o que se verificou foi a não 

credibilidade destes trabalhadores com os seus sindicatos, visto que 16 (dezesseis) deles não 

são sindicalizados e, entre os motivos alegados para a não sindicalização, está a omissão do 

sindicato diante de questões por eles reivindicadas como: horário de trabalho, condições de 
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trabalho, desvio de função, férias e questões salariais. Os 13 (treze) que são sindicalizados o 

fizeram por exigência do hotel, para a efetivação da contratação. Este item vem fortalece o 

estudo anteriormente citado e feito pela OMT, onde coloca a baixa sindicalização dos 

trabalhadores entre uma das precarização do trabalho no segmento da hotelaria. 

7.3 Hotelaria e qualificação profissional 

O crescimento do turismo e a sua viabilidade para o crescimento de regiões 

subdesenvolvidas é um fator já comprovado em vários estudos, porém existe um fator que vai 

determinar esta viabilidade que não são apenas os fatores históricos, religiosos ou naturais, e 

sim a questão da qualidade dos serviços oferecidos nas localidades onde o turismo é 

explorado.

No caso em estudo, os serviços oferecidos pelos meios de hospedagem são fatores 

consolidadores das permanências e futuras visitas dos turistas em uma determinada área. 

Segundo Petrocchi (1998, p. 182), “os turistas são hóspedes da comunidade local, têm contato 

com pessoas da região que, por sua vez, propõem-se a lhes prestar serviços: hospedagem, 

alimentação, informação, ligações telefônicas, transporte, atendimento comercial, lazer, 

esporte etc”. E se estes serviços não são oferecidos dentro dos padrões de exigências do 

turista, esta área estará fadada ao esquecimento enquanto atrativo turístico, pois o turista, 

quando visita um local, leva com ele não só a impressão do visual, mais também os serviços 

oferecidos.

Dentro desta perspectiva, necessário se faz que os profissionais do segmento 

hoteleiro tenham cursos de formação e capacitação profissional relacionados com as áreas em 

que atuam, proporcionando assim um retorno do turista e a garantia de continuidade da 

atividade.
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Diante do exposto, perguntamos aos nossos entrevistados se tinham cursos na 

área em que atuam; 22 (vinte e dois) responderam sim e 07 (sete) não, possuem cursos de 

formação em suas áreas de atuação. Observa-se, portanto, que nestas respostas existe uma 

análise a ser feita com a questão por que ingressaram nesta atividade, uma vez que uma 

maioria (17 dezessete) não mencionou a questão da qualificação, como condição para 

exercício da atividade por ele desenvolvida. Neste caso a formação e qualificação se dão 

muitas vezes no próprio hotel, através de cursos dados por gerentes de áreas, ou cursos 

realizados após a contratação, o que vai também corroborar com o que eles chamam de 

contratar pessoas “limpas”, sem experiência no trade turístico. Nota-se, porém, que o 

empresário deste setor prefere “fazer” o profissional a contratar um que tenha cursos dentro 

do segmento dos hotéis. 

Dentre as instituições que oferecem cursos voltados para a área do turismo, 

especificamente para hotelaria, as instituições apontadas como as de melhor desempenho 

foram as instituições que formam trabalhadores em nível técnico, como o Serviço Nacional do 

Comércio - SENAC e o Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte - 

CEFET-RN, em nível superior, fica evidenciado que as instituições privadas têm um destaque 

na qualidade dos cursos oferecidos, pois a Universidade Potiguar – UnP e a Faculdade de 

Natal - FAL estão à frente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, quando 

avaliadas pelos entrevistados, tanto na visão dos funcionários enquanto alunos dos cursos 

oferecidos, como do setor de recrutamento de pessoal na hora de avaliar os currículos dos 

candidatos a vagas. 

Apesar de uma certa parte dos profissionais que lecionam nas instituições 

formadoras de mão-de-obra para o segmento hoteleiro, principalmente em nível médio, serem 

pessoas sem uma formação acadêmica, os entrevistados são unânimes em afirmar que a parte 

teórica dos cursos é ótima, mas a parte prática em todos os níveis fica muito a desejar, 
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dificultando desta forma o desempenho satisfatório do profissional que está se formando. 

Segundo eles, a parte prática nos cursos facilitaria muito mais no entendimento e no 

desenvolvimento de suas funções e, conseqüentemente, estariam desempenhando e 

oferecendo um serviço de melhor qualidade. 

O período dos cursos realizados pelos profissionais estão todos entre os anos de 

2000 a 2005, com maior ênfase no ano de 2004, quando 18 (dezoito) trabalhadores realizaram 

seus cursos. Este fato, confrontado com o período em que o funcionário está nesta atividade, 

nos permite afirmar que a atividade hoteleira possui uma mão-de-obra sem estabilidade, pois 

boa parte dos entrevistados tem menos de um ano na atividade.  

Dentro desta mesma seção foi questionado se os cursos realizados teriam 

contribuído para sua contratação; 9 (nove) responderam que não, pois já trabalhavam no hotel 

quando realizaram e/ou concluíram os referidos cursos e 13 (treze) colocaram que ocorreram 

mudanças de função e/ou trabalho, porém sem aumento salarial. Quanto às expectativas em 

relação aos cursos, 14 (quatorze) afirmaram que foram atendidas satisfatoriamente, enquanto 

08 (oito) responderam que os conteúdos foram fracos e que faltou a parte prática. 

As respostas obtidas nos questionários e as conversas informais com os 

trabalhadores do segmento, tanto os da área administrativa quanto operacional, permitem 

afirmar que o critério mais importante na contratação de funcionários é a falta de experiência 

e a possibilidade de se “formar” o indivíduo segundo a “filosofia” do estabelecimento, sem os 

vícios trazidos de outros hotéis. Pode-se afirmar ainda que a formação profissional é um 

critério pouco relevante, particularmente quando este profissional tem nível superior, o que 

poderia representar salários maiores. 

7.4 Renda dos trabalhadores do setor hoteleiro

O piso salarial dos trabalhadores da rede hoteleira é definido pelo sindicato da 

categoria e pelos sindicatos das atividades atreladas ao turismo, como sindicato dos 
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bugueiros, dos garçons, segurança, entre outros, e tem como base o salário comercial 

determinado pelo clube de diretores lojista (CDL). (TABELA 07) 

Com base nas respostas dadas, dos trabalhadores do segmento hoteleiro, 12 (doze) 

recebem de um a dois salários mínimos, 13 (treze) têm como salário uma média entre dois a 

quatro salários mínimos e apenas 04 (quatro) recebem de quatro a seis salários mínimos. 

TABELA 07 – RENDA SALARIAL 

Salário mínimo Valor absoluto 
Menos de um salário mínimo 00
De um a dois salários mínimos 12
Mais de dois a quatro salários mínimos 13
Mais de quatro a seis salários mínimos 04
Mais de seis a oito salários mínimos 00
Mais de oito salários mínimos 00

      Fonte: pesquisa realizada no mês de agosto de 2005. 

Dos entrevistados, 21(vinte e um) disseram que o salário é compatível com a sua 

função e 08 (oito) responderam que não. Entre as justificativas desta negativa, estava a 

questão de que na carteira profissional havia a contratação para uma determinada função e na 

prática exercia-se outra. Outra justificativa dada foi que o salário estava abaixo do 

estabelecido pelo sindicato. 

Quando interrogados se o salário auferido no hotel era a sua renda principal, 22 

(vinte e dois) responderam sim, pois este salário é para o sustento apenas deles, 07 (sete) 

disseram que para complementar a sua renda desenvolviam outra atividade paralela a do 

hotel, como funcionário público estadual, moto boy, venda de perfume e de artesanato.  

No que se refere à variação da renda mensal auferida pelos trabalhadores, 14 

(quatorze) colocaram que ocorre esta variação somente no período da alta estação, devido às 

“caixinhas” dadas pelos turistas e às horas extras que são obrigados a fazer; 15 responderam 

que a sua renda não varia nem mesmo na alta estação, pois não têm contato com os hóspedes 

e que, para o desenvolvimento de suas atividades, não necessitam de horas extras. 
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7.5 Relação empresa X formação e capacitação profissional.

Dentro das prerrogativas da administração, um dos fatores de grande importância 

para a contratação de um trabalhador é a qualificação profissional relacionada ao cargo 

pretendido pelo candidato e oferecido pela empresa. Neste sentido, perguntou-se ao 

responsável pelo setor de recursos humanos dos hotéis qual o critério na hora da contratação, 

considerando-se dois fatores: a experiência e a qualificação profissional. Dos 15 (quinze) 

gerentes de recursos humanos dos hotéis entrevistados, 10 (dez) responderam que a 

contratação se dá pela experiência, pois o conhecimento na área hoteleira é muito importante 

diante da necessidade que se tem de profissionais conhecedores deste segmento; e ainda 

alegaram que curso não qualifica ninguém. Os 05 (cinco) que responderam que a qualificação 

é o principal critério para a contratação, fizeram ressalvas, como: gosto de “fazer” o 

funcionário; funcionário só com as teorias nos possibilita moldá-los. Vê-se assim que, mesmo 

os hotéis que optam por contratar pessoas que tenham qualificação, o fazem com a intenção 

de adaptá-los dentro das normas da empresa, desconsiderando de certa forma o aprendizado 

ora adquirido no curso. 

Reforçando esta visão, numa pergunta que se fez sobre a existência de situações 

em que a contratação se dava sem o funcionário ter experiência e qualificação profissional, 10 

afirmaram que sim, e justificaram suas respostas dizendo que é “bem melhor contratar 

funcionários sem qualificação e/ou experiência, pois o hotel tem mais possibilidades de 

“moldá-lo” e “prepará-lo” dentro da filosofia do mesmo, e que os hotéis realizam 

capacitações para os funcionários, dada por gerentes”. 

Os termos moldar, preparar e limpa, utilizados pelos setores de recursos humanos 

nas respostas, corresponde a uma linguagem bastante utilizada no meio hoteleiro, e refere-se a 

indivíduos que nunca trabalharam neste segmento e que não apresentam conhecimentos sobre 

ele, o que permite moldar-lhes segundo a “filosofia” do hotel.  
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Quando perguntados se todos os funcionários tinham cursos dentro de suas áreas 

de atuação, quatorze responderam que não e que muitas vezes o conhecimento é melhor do 

que os cursos oferecidos, pois estes estão fora da realidade local, ou não existe curso na área. 

O único hotel que colocou que todos os funcionários tinham cursos em sua área de atuação, 

foi devido à exigência da rede do hotel. 

Dentre os hotéis entrevistados, 08 (oito) não buscam, nas instituições que oferecem 

cursos profissionalizante ou de qualificação, funcionários para o preenchimento do seu quadro 

funcional. Alegam que mesmo antes da necessidade da contratação, já existem muitos 

currículos para análise e posteriormente contratação e que também utilizam a prática de 

“fazer” o trabalhador.  07 (sete) responderam que sim; vão às instituições formadoras de mão-

de-obra na busca de funcionários que executem funções básicas como: garçom, camareira, 

copeiro, mensageiro, entre outras de serviços gerais. Verifica-se nesta resposta que as funções 

que requerem menos estudo, em relação a outras desempenhadas dentro dos hotéis, são 

aquelas que os hotéis buscam nas instituições formadoras de mão-de-obra, vendo-se assim 

uma tendência à desvalorização dos demais cursos. 

Foi perguntado ao setor de recursos humanos qual a avaliação deles em relação aos 

cursos que oferecem formação e qualificação para a área de hotelaria. Percebeu-se, pelas 

respostas, que mesmo sem se utilizarem muito destas instituições para a contratação de 

funcionários, a avaliação é positiva, visto que 13 (treze) colocaram como bom o conceito dos 

cursos, 01 (um) acha regular e outro considera péssimo, achando que os cursos generalizam 

os conteúdos e não focalizam a realidade local. O conceito bom e regular se deve à falta de 

aulas práticas, inovações metodológicas e mais conhecimento da parte teórica e prática dos 

professores (instrutores) que ministram os cursos, pois muitas vezes são ex-funcionários de 

hotéis que estão afastados das funções há um tempo considerável, não possuem curso superior 

na área em que lecionam e não se preocupam em buscar novos conhecimentos. Os professores 



81

(instrutores) não percebem que os serviços oferecidos pelos hotéis acompanham uma 

exigência na qualidade, tanto quando, na velocidade das informações e que eles necessitam 

estar antenados com os novos conceitos, conhecimentos e tecnologias do segmento. 

Após a pergunta sobre a avaliação dos cursos oferecidos, perguntou-se se o hotel 

influenciava ou interferia na estrutura curricular dos cursos; 12 (doze) disseram que não, pois 

estas estruturações normalmente são feitas com base em estudos e exigências do “mercado”. 

Vale ressaltar que este mercado provavelmente não é o nosso, já que uma maioria coloca que 

os cursos não são voltados para a realidade local e que os cursos, da forma como se 

encontram, dão para suprir a necessidade imediata do hotel; pois se for necessário, 

“moldamos o funcionário conforme nossa precisão”. Os 03 (três) que se colocaram como 

hotéis que dão sugestões na estrutura curricular dos cursos, o fazem para facilitar e auxiliar o 

trabalho do setor de recursos humanos dos hotéis, pois eles sugerem dentro das necessidades 

pelas quais o hotel passa.

Segundo respostas, as instituições que oferecem cursos em nível técnico ou básico, 

são as que formam as melhores mãos-de-obra para o mercado, como: SENAC, SEBRAE e 

CEFETRN. Já as instituições em nível superior ficam muitas a desejar. Dentro de uma 

classificação dos cursos superiores feita pelo setor de recursos humanos, os melhores cursos 

que são oferecidos pelas instituições de ensino superior seguem a seguinte classificação: 

Universidade Potiguar – UnP,  Faculdade de Natal – FAL e a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte – UFRN. Nas demais faltam profissionais de áreas especificas para ministrar 

suas disciplinas e isto acaba comprometendo o curso no todo. 

Quando relacionamos a questão da contratação com direitos dos trabalhadores, 

perguntamos sobre a sindicalização dos funcionários, pois se acredita que o direito ao 

sindicato é uma dever de todo trabalhador. Os responsáveis pelo setor de recursos humanos 
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dos hotéis foram unânimes em colocar que a sindicalização do trabalhador é um direito e, 

como tal, eles – hotéis – não põem obstáculos para sua filiação. 

O turismo sobrevive em função da visitação dos turistas e que são os clientes que 

vão julgar o lugar e os serviços oferecidos pelos equipamentos turísticos da localidade. Dentro 

desta lógica, perguntamos ao setor de recursos humanos se havia algum tipo de reclamação 

dos turistas em relação aos serviços oferecidos pelo hotel. Foi respondido que os turistas 

reclamam do atendimento, no que diz respeito a informações e orientações turísticas da 

cidade. Outra reclamação é a falta de conhecimento de uma língua estrangeira, como o Inglês 

ou Espanhol, visto que a nossa cidade recebe vários turistas estrangeiros. 

A reclamação dos turistas condiz com a preocupação dos hotéis, pois quando 

inquiridos sobre que cursos poderiam ser oferecidos pelas instituições para melhorar e 

facilitar o atendimento e a qualidade dos serviços oferecidos por eles, os entrevistados 

colocaram que as instituições ligadas à capacitação e qualificação de profissionais do 

segmento hoteleiro deveriam criar cursos de idiomas voltados para o atendimento ao turista, 

como também cursos de relações humanas, não só no nível de clientes, mas como se dão às 

relações entre os funcionários das empresas, ou seja, entre os funcionários do próprio hotel. 

Outra necessidade apontada foi a de um curso com ênfase na cultural da cidade, estado e 

região, pois se percebe uma falta grande, por parte dos funcionários, de um conhecimento da 

cultura local e nacional. 

A preocupação com os cursos de língua e com um curso voltado para as questões 

culturais da cidade e do país, por parte dos hotéis, se deve ao fato do aumento do turista 

estrangeiro na cidade, principalmente vindo da Europa. Este turista tem a curiosidade de 

conhecer a cultura e a história do local em que visita. 

Para a maioria dos gerentes de recursos humanos entrevistados, 09 (nove), as 

instituições voltadas para formação, capacitação e qualificação dos profissionais no ramo do 
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turismo e, neste caso, os hotéis, cumprem com suas funções, enquanto formadoras de mãos-

de-obra. Vale aqui ressaltar a contradição destes gerentes diante de tal avaliação, visto que a 

maioria dos hotéis não valoriza a mão-de-obra qualificada, preferindo moldá-las dentro de 

suas filosofias.

Nesta mesma visão, 08 (oito) responsáveis pelas contratações, responderam que 

essas instituições não cumprem com seus papéis, que seria o de formar mão-de-obra 

qualificada para o mercado hoteleiro da cidade. Eles alegaram o despreparo de alguns 

professores, pois boa parte destes professores, que por sinal são chamados de instrutores, 

eram funcionários de destaque em suas áreas de atuação e que por isto são chamados para 

ministrar disciplinas ou cursos sem ter nenhuma formação acadêmica e pedagógica, ou 

mesmo teórica, do que estão fazendo, comprometendo desta forma a formação profissional 

dos que buscam uma qualificação para ser inserido no mercado de trabalho.   
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

Neste capítulo serão apresentadas as principais conclusões e recomendações que 

parecem significativas para aqueles pesquisadores que se interessam e pretendem enveredar 

no estudo sobre a temática, ou ainda para os órgãos públicos e a iniciativa privada envolvidos 

com o turismo, para a adoção de políticas para o segmento da hotelaria. 

O crescimento turístico é a expressão, em Natal, de um processo de redefinição das 

práticas sociais, culturais e econômicas pelo qual o Nordeste Brasileiro vem se desenhando 

desde as ultimas décadas do século passado. 

Dentro da perspectiva do mundo do trabalho, a questão da formação e capacitação 

profissional é peça de fundamental importância para que o trabalhador se insira no mercado. 

Diante desta prerrogativa, e em função do crescimento da atividade turística no Nordeste do 

Brasil, os governos federal, estadual e municipal criaram políticas públicas para atender às 

necessidades deste setor da economia, políticas essas voltadas para infra-estruturas físicas e 

capacitação de pessoal dentro de uma visão de parceria com instituições privadas. 

Considerando-se que a atividade turística é hoje um das principais atividades de 

geração de emprego e renda no Estado do Rio Grande do Norte, principalmente na cidade de 

Natal, nos propomos a averiguar a questão da formação e capacitação dos trabalhadores do 

segmento da hotelaria na praia de Ponta Negra, por entendermos que é neste espaço que se 

caracteriza o desenvolvimento da atividade turística da cidade.  

No que diz respeito à emergência das atividades turísticas na cidade de Natal, 

observa-se que está num contexto marcado por transformações na distribuição da população 

do Estado entre os espaços urbano e rural e pelas transformações observadas no mundo do 

trabalho, onde, a partir da década de setenta, no bojo do crescimento do terciário, Natal passa 

a viver as transformações impulsionadas pela emergência do turismo que começa a se 

configurar na região. Só a partir dos anos oitenta é que passaram a ocorrer mudanças 
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significativas que dinamizaram a economia local e que contribuíram para a diversificação 

de atividades voltadas para o atendimento do crescente número de turistas que passam a 

visitar Natal.  A característica desta atividade, eminentemente prestadora de serviços e o fato 

de Natal, enquanto capital do Estado, ser historicamente uma região absorvedora de grandes 

massas de migrantes, contribuíram para que o desenvolvimento do turismo em Natal fosse 

acompanhado pelo crescimento e diversificação de uma vasta rede de serviços e comércio, 

entre eles o surgimento de um grande número de meios de hospedagem - hotéis. 

Para que os meios de hospedagem desenvolva-se, no sentido de se caracterizar 

como um serviço de qualidade, faz-se necessária uma formação profissional bastante 

qualificada. Como o turismo é uma atividade de utilização intensa de capital humano, só a 

formação e a capacitação profissional especializada poderão responder aos desafios que o 

setor enfrenta. Para que esta formação e capacitação se efetuem, é necessário que os 

profissionais formadores dessa mão-de-obra tenham competência para desenvolver um 

trabalho de qualidade, pois, segundo o que se verificou neste trabalho, alguns dos “ditos” 

professores são pessoas que não têm formação na área e que exercem tal função simplesmente 

por serem bons profissionais no ramo ou por serem antigos na atividade. 

Verifica-se neste trabalho que a questão da formação e capacitação profissional, 

dentro do segmento da hotelaria no espaço de Ponta Negra, é algo que se configura como 

sendo um detalhe sem muita importância para o desenvolvimento deste segmento, fato 

comprovado diante das respostas dadas pelos gerentes dos setores responsáveis pela 

contratação dos trabalhadores, quando colocam que os contratos, em sua grande maioria se 

dão não pela qualificação profissional do trabalhador e sim pela sua experiência, existindo 

ainda casos em que os hotéis preferem contratar trabalhadores sem estes requisitos. Na visão 

de alguns hotéis, o funcionário tem que estar “limpo” dos vícios que se adquirem no 

desempenho das funções. 
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Todavia percebe-se que no interior dos hotéis são dados treinamentos para 

melhorar o desempenho dos funcionários, o que evidencia que os hotéis não dão credibilidade 

aos cursos que são ministrados pelas instituições responsáveis pela formação e capacitação 

dos trabalhadores deste segmento. Outro fator que corrobora com esta evidencia, diz respeito 

ao fato dos hotéis não procurarem trabalhadores nas instituições formadoras de mão-de-obra 

para o preenchimento do seu quadro profissional, preferindo selecionar pessoas alheias à 

atividade hoteleira, ou que tenham experiências, mesmo sem formação específica. 

Verifica-se também que os hotéis não interferem diante das instituições que 

oferecem cursos na área, no que diz respeito à criação de cursos, melhoramento dos cursos e 

na obrigatoriedade de contratar professores que tenham formação específica na área de 

hotelaria, o que valorizaria, desta forma, seus cursos e os futuros profissionais por eles 

colocados no mercado de trabalho.  

Embora o critério de formação e capacitação não seja um elemento determinador 

para que o indivíduo ocupe um posto de trabalho na hotelaria, verifica-se que a grande 

maioria dos trabalhadores possui formação na área. Vale aqui ressaltar que esta formação é, 

na sua grande maioria, composta de treinamentos realizados dentro dos hotéis e que, 

posteriormente, são realizados cursos em instituições que formam profissionais em nível 

técnico e/ou em nível médio, e também que esta formação ocorre quando o trabalhador já esta 

inserido no mercado de trabalho. 

A sazonalidade, aliada às relações de trabalho, está intimamente vinculada ao 

segmento do turismo e apresenta efeitos mais contundentes quando se trata de uma região 

onde o turismo está em desenvolvimento e se apresenta como alternativa de ocupação e renda 

para uma significativa parcela da população. Os resultados da pesquisa apontaram que 

praticamente todos os trabalhadores que desenvolvem atividades nos hotéis sofrem os efeitos 
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da sazonalidade, diminuindo ou aumentando o ritmo de trabalho em função do fluxo de 

turistas.

Verificamos também que o quadro dos funcionários dos hotéis entrevistados, no 

que se refere ao nível de escolaridade, tem grande ênfase no ensino médio e que os cursos de 

nível superior não são valorizados porque os salários pagos aos funcionários com esta 

formação são, na sua maioria, maior que os de nível médio ou técnico.  

Com base nos estudos e analises deste trabalho, podemos verificar que as políticas 

públicas existentes para a formação e capacitação do trabalhador na rede hoteleira não são 

valorizadas pelos setores de recursos humanos dos hotéis. Entretanto, o que se verifica é a 

falta de visão administrativa, se assim podemos dizer, visto que os setores responsáveis pelas 

contratações não priorizam os conhecimentos teóricos adquiridos no processo de formação do 

profissional, em detrimento do conhecimento empírico, ou de uma pratica sem formação 

acadêmica.   

Emergiram, no decorrer do trabalho, algumas questões que requerem uma 

abordagem mais específica e aprofundada e que não foram consideradas por extrapolarem os 

propósitos definidos para este trabalho. Assim, a seguir, apresentam-se algumas sugestões e 

recomendações para estudos futuros e ações políticas voltadas para esta temática. 

Tendo em vista que foi bastante significativo o número de trabalhadores que não 

são filiados aos seus sindicatos, sugere-se um trabalho para pesquisar qual a atuação destes 

sindicatos diante do processo de inserção dos trabalhadores nos hotéis. 

Outra sugestão é referente à inserção da mulher neste mercado de trabalho, visto 

que a maioria dos trabalhadores entrevistados é do sexo feminino e normalmente desempenha 

funções voltadas para o atendimento ao turista.  

Por fim, sugere-se uma política de conscientização para os empresários da rede 

hoteleira no que se refere à valorização do trabalhador portador de cursos de formação e 
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capacitação, visto que as praticas de contratação até então realizadas por eles comprometem 

os serviços prestados pelos hotéis aos turistas e, conseqüentemente, o desenvolvimento do 

turismo em nossa cidade. 

Com estas conclusões e sugestões extraídas dos resultados encontrados, procurou-

se atingir o objetivo do estudo que foi analisar se as políticas voltadas para a formação e 

capacitação dos trabalhadores em hotelaria estão atendendo às necessidades dos 

trabalhadores, empresários e à exigência do mercado.      
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ANEXO 01 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA - PPGE 
(MESTRADO)

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NO SETOR HOTELEIRO DE 

PONTA NEGRA, NATAL/RN : TURISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS 

QUESTIONÁRIO PARA FUNCIONÁRIOS 

ESTABELECIMENTO DE APLICAÇÃO:........................................................... 
DATA DE APLICAÇÃO:........................./................................... 

I – IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO E DA ATIVIDADE 

1. Local de nascimento 0.   Natal 
1. Interior do RN 
2. Outra capital brasileira 
3. Interior de outros estados 
4. Outro país 

2. Local de moradia.................................................................................................................

3. Qual o meio de transporte que utiliza para ir ao trabalho?.................................................. 

4. Idade 0. 16 a 20 1. 21 a 25 2. 26 a 30 
 3. 31 a 35 4. 36 a 40 5. + de 40 

5. Sexo 0. Masculino  1. Feminino 

6. Nível de escolaridade 0.   Analfabeto 
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1. Ensino Fundamental completo 
2. Ensino Fundamental incompleto 
3. Ensino Médio completo 
4. Ensino Médio incompleto 
5. Ensino Superior completo 
6. Ensino Superior incompleto 
7. Outros........................................................ 

7. Estado Civil 0. Solteiro. 
1. Casado   

   2. Viúvo   
3. Outros......................................................... 

II – DADOS SOBRE A ATIVIDADE DO SETOR HOTELEIRO 

8. Que atividade desenvolve no hotel?.................................................................................. 

9. O que levou a escolher esta atividade?............................................................................ 

10. Há quanto tempo desenvolve esta atividade neste hotel?.................................................. 

11. Sempre atuou nesta atividade?  0. Sim  1. Não 

11.1 Justifique:.......................................................................................................... 

12. Por que ingressou nesta atividade? 
0. Experiência anterior 
1. Influência de amigos e/ou parentes 
2. Existência de mercado 
3. Considera rentável 
4. Considera estável 
5. Tinha alguma qualificação para desempenha-la 
6. Conhecimento da atividade em outra localidade 
7. Outros (especificar) ..................................................................................................... 

13. Pretende continuar com esta atividade? 0. Sim  1. Não 
      13.1 Justifique:....................................................................................................................

14. Existem casos em que você é forçado a: 

0. Paralisar as atividades 
1. Diminuir ritmo de trabalho (baixa estação) 
2. Aumentar ritmo de trabalho (alta estação) 
3. Trocar de atividade 
4. Outros (especificar)...................................................................................................... 

14.1 Justifique:...................................................................................................................

15. Desenvolve outra atividade paralela? 0. Sim  1. Não 
      15.1 Caso positivo, qual atividade?..................................................................................... 
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      15.2 Se sim, por quê?..........................................................................................................

16. Como avalia situação de trabalho no hotel? 
0. Ótima 
1. Boa 
2. Regular 
3. Ruim 
4. Péssima 
5. Não respondeu 

17. Você é sindicalizado?    0. Sim  1. Não 
      17.1 Justifique....................................................................................................................

III– DADOS SOBRE A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

18. Você tem curso na área que atua?    0. Sim  1. Não. 
18.1 Caso positivo, qual.............................................................................................. 

 18.2 Onde fez?............................................................................................................ 

19. Se sim, como avalia o curso? 
0. Ótimo 
1. Bom 
2. Regular 
3. Ruim 
4. Péssimo 

     19.1 Justifique sua resposta.................................................................................................

20. Em que ano realizou o curso?........................................................................................ 
21. O curso contribui para sua inserção no mercado de trabalho na área de hospedagem? 
 0. Sim  1. Não 
 21.1 Em qualquer dos casos justifique:................................................................... 

22. O curso atendeu suas expectativas?        0. Sim  1. Não. 
   22.1 Em qualquer dos casos justifique:................................................................... 

23. Pretende fazer outros cursos?                     0. Sim  1. Não. 
   23.1 Em qualquer dos casos justifique:................................................................... 

24. Após o curso você, foi mais valorizado dentro do hotel?  0. Sim  1. Não. 
   24.1 Em qualquer dos casos justifique:................................................................. 

25. O hotel incentiva a realização de cursos de capacitação e atualização? 
 0. Sim  1. Não. 

26. Sente-se satisfeito em desenvolver esta atividade?   0. Sim  1. Não. 
      26.1 Em qualquer dos casos justifique:.............................................................................. 

IV– DADOS SOBRE RENDA 

27. Seu salário esta entre: 0. Menos de um salário mínimo. 
1. De um a dois salários mínimo. 
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2. Mais de dois a quatro salários mínimos. 
3. Mais de quatro a seis salários mínimos. 
4. Mais de seis a oito salários mínimos. 
5. Mais de oito a dez salários mínimos. 
6. Mais de dez. 

28. A renda auferida por você é compatível com o mercado/categoria?  0. Sim      1. Não. 
      28.1 Em qualquer dos casos justifique:............................................................................... 

29. A renda auferida na atividade se constitui na renda principal para sua família? 
0. Sim  1. Não 

      29.1 Em qualquer dos casos justifique:............................................................................... 

30. A renda auferida com a atividade é suficiente para sua manutenção e de sua família? 
 0. Sim  1. Não 

     30.1 Em caso negativo, qual a estratégia desenvolvida para completar a renda familiar? 
    .................................................................................................................................... 

31. Ocorre variação na renda mensal?   0. Sim  1. Não. 
    31.1 Em qualquer dos casos justifique:.............................................................................. 

32. Pretende continuar a desenvolver esta atividade?  0. Sim  1. Não. 
    32.1 Em qualquer dos casos justifique:............................................................................... 
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ANEXO 02 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA - PPGE 
(MESTRADO)

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NO SETOR HOTELEIRO DE 
PONTA NEGRA, NATAL/RN: TURISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS 

QUESTIONÁRIO PARA O SETOR PESSOAL/SRH 

ESTABELECIMENTO DE APLICAÇÃO:........................................................... 
DATA DE APLICAÇÃO:........................./................................... 

1. Quantos funcionários existem no quatro do hotel? ________ 

2. Que critério é mais importante na contratação dos funcionários? 

0. Pela qualificação (formação dentro da área) 
1. Pela experiência (não possui formação mais detém experiências) 

             2.1 Justifique.....................................................................................................................

3. Existem situações em que são contratados funcionários sem experiência e qualificação?                   
0. Sim 1. Não 

   3.1 Justifique....................................................................................................................

4. Todos os funcionários têm cursos voltados para a área de atuação?     0. Sim 1. Não 

4.1 Justifique............................................................................................................ 

5. O local de morada do funcionário influencia na contratação?              0. Sim 1. Não 

5.1 Justifique.....................................................................................................................

6. Para a contratação existe busca nas instituições que oferecem cursos para a área de 
turismo/hotelaria?                            0. Sim 1. Não 

6.1 Justifique.....................................................................................................................

7. Como o Setor de Recursos Humanos avalia os cursos voltados para a área de 
turismo/hotelaria? 
0. Ótimo     3. Ruim 
1. Bom      4. Péssimo 
2. Regular 
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7.1 justifique....................................................................................................... 

8. O hotel influencia na criação de cursos ou na grade curricular dos cursos oferecidos pelas 
instituições?                          0. Sim  1. Não 

      8.1 Justifique.....................................................................................................................

9. Que instituição promovem melhor qualificação profissional?.............................................. 
        ................................................................................................................................................

10. Há restrições para funcionários sindicalizados?                   0. Sim  1. Não 

      10.1 Justifique.....................................................................................................................

11. Existem reclamações dos hospedes com relação ao desempenho dos funcionários? 

11.1 Caso positivo, quais as mais constantes?............................................................  

12. Que cursos deveriam ser oferecidos para uma melhor qualificação profissional dos 
trabalhadores na hotelaria?........................................................................................................

13. Quais as principais deficiências observadas entre os funcionários do 
hotel?......................................................................................................................................... 

14. As instituições responsáveis pelo ensino profissional no turismo, no RN cumprem sua 
função? 0. Sim                             1. Não  Justifique:..................................................................
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