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RESUMO 
 
 
O presente trabalho aborda a questão dos riscos relacionados com a segurança alimentar nos 
setores de Alimentos e Bebidas (A&B), da hotelaria de Florianópolis – SC. Seu objetivo geral  
foi investigar os riscos relacionados com a segurança alimentar dos turistas, a partir da 
avaliação das concepções técnicas e socioculturais de gestores e funcionários que atuam nos 
setores de Alimentos e Bebidas de hotéis categoria executiva do centro da cidade de 
Florianópolis, e análise das dificuldades existentes para adotar os critérios legais indicados  
para o setor ligado à produção de refeições. Os procedimentos metodológicos adotados foram: 
uso do método qualitativo com finalidade exploratória, documental e etnográfica. Na coleta 
dos dados foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas, observação não participante e estudo 
documental. Os dados foram analisados através de técnicas de análise descritiva 
argumentativa com o apoio de referencial teórico relacionado ao tema, como também através 
da análise  do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). Como resultados da pesquisa constatamos 
a existência de muitas dificuldades para a aplicação dos métodos indicados de controle de 
qualidade higiênico-sanitária na produção de refeições. Foi possível perceber a inexistência de 
uma política de qualidade voltada para a garantia da segurança alimentar; a falta de 
treinamentos formais na maioria dos hotéis envolvidos, bem como problemas de estruturas 
físicas inadequadas. Dentre os informantes, existe uma tendência a minimizar a 
responsabilidade de seu papel como manipulador de alimento com relação à segurança 
alimentar. São muitos os riscos encontrados que comprometem o serviço, refletindo na 
ausência de um controle maior sobre todo o processo que envolve a produção de refeições 
seguras. 
 
 
 
Palavras-chave: Segurança Alimentar; Hotelaria; Setor de Alimentos & Bebidas. 
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ABSTRACT 

 
 
This research studies the question of the risks related with the food safety in the sections of 
Foods and Drinks at the hotel business of Florianópolis – SC. It’s general objective was to 
investigate the risks related with the tourists’s food safety, evaluating the  sociocultural and 
techniques conceptions of managers and employees who work in the sections of Food and 
Drinks at  the executive category hotels situated in downtown of Florianópolis, and analyzing 
the difficulties to implant the indicated legal criterions for the  meals production area. The 
methodologics procedures had been: use of the qualitative method with exploratory, 
documentary and ethnography purpose. To colect the informations it had been used half-
structuralized interviews, nonparticipant observation and documentary study. The 
informations had been analyzed with the techniques of argumentative descriptive analysis 
with the support of the theory related to the subject, and also with the analysis of the Discurso 
do Sujeito Coletivo (DSC). As results of the research we evidence the existence of many 
difficulties to apply the indicated methods of hygienical-sanitary quality control in  the meals 
production. It was possible to realize the inexistence of a quality politics to guarantee the food 
safety; the lack of formal training in the majority of the involved hotels, as well as problems 
of inadequate physical structures. The informants have a tendency to minimize their 
responsability as a food handler related to the food safety. There are many risks that 
compromise the service, reflecting in the failure of a control on all the process that involves 
the production of safe meals. 
 
 
Key-words: Food Safety; Hotel Business; Section of Foods and Drinks 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Justificativa/ Problema 
 

 

O fenômeno turístico apresenta-se como uma atividade mundial de grande relevância 

econômica e social, gerando receitas e empregos. Segundo a Organização Mundial do 

Turismo – OMT (1999), é previsto para o ano de 2020 a chegada de 1.561 milhões de turistas 

internacionais em todo o mundo, representando uma taxa de crescimento médio anual de 

4,1%. 

 

De acordo com Beni (2003, p.23), “o turismo já é o mais importante setor da economia 

mundial no total de bens e serviços de exportação”. O turismo constitui-se como uma 

atividade de destaque no mundo pós-industrial, crescendo significativamente e impulsionando 

o setor de serviços. Paralelamente a esse crescimento, o setor de hotelaria teve uma grande 

expansão, adequando-se à demanda. O desenvolvimento do setor e consequentemente a 

competitividade gerada entre as empresas, cria a necessidade da busca pela excelência na 

qualidade de seus serviços.  

 

A qualidade precisa estar associada a todos os processos envolvidos na atividade 

hoteleira, pois como o hotel presta variados serviços durante a estada do hóspede é importante 

que todos os setores e as pessoas neles envolvidas tenham como objetivo a qualidade total 

para a completa satisfação do cliente. A empresa precisa direcionar seus esforços para a 

satisfação das necessidades dos clientes, pois estes, quando satisfeitos, são sinônimos de 

lucratividade e maior participação da organização no mercado. A gestão hoteleira deve 

antecipar-se aos fatos, agindo de forma preventiva para evitar erros.  

 

Tal questão é particularmente importante no setor de Alimentos e Bebidas para 

garantir ao hóspede uma alimentação segura sob o ponto de vista higiênico-sanitário, 

promovendo assim a manutenção da saúde. Garantir a qualidade da alimentação servida, 

atentando para todas as etapas que envolvem a produção de refeições, que vão desde a  

escolha do fornecedor, a recepção dos produtos, o armazenamento, o preparo, a manutenção e 
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a distribuição corretos, passa a ser uma ferramenta para aumentar a produtividade do setor e a 

satisfação dos clientes. 

 

Segundo a World Tourism Organization – WTO1 (1991), a segurança alimentar, e, por 

conseguinte a prevenção de doença de origem alimentar, deveria ser a principal preocupação e 

a maior responsabilidade de todo serviço de alimentação de estabelecimentos turísticos. 

Práticas alimentares anti-higiênicas que permitem o aparecimento de doenças de origem 

alimentar são inadmissíveis na indústria da hospitalidade e são inclusive prejudiciais àqueles 

estabelecimentos que possam ser associados a algum princípio de doença e pode resultar na 

perda da confiança do público, perda nos rendimentos e em processo judicial. 

 

Segundo Silva Jr (1995), a Organização Mundial da Saúde cita que mais de 60% dos 

casos de doenças de origem alimentar foram decorrentes de técnicas inadequadas de 

processamento e por alimentos contaminados servidos em restaurantes. Sendo assim, a 

produção de refeições de forma segura e com qualidade deve ser um dos principais objetivos 

das empresas, conscientizadas com a importância para a saúde do consumidor, e o valor 

competitivo que isto representa para a organização. A implementação de programas visando a 

garantia da qualidade dos produtos, assim como a segurança alimentar, deve ser apoiada em 

regras fundamentais, válidas a todas as empresas que lidam diretamente com a preparação de 

alimentos. 

 

Nos países industrializados, a porcentagem de pessoas sofrendo de doenças 

alimentares tem sido relatada como sendo acima de 30%. Nos Estados Unidos da América 

(EUA), por exemplo, 76 milhões de casos de doenças veiculadas por alimentos, resultando em 

325.000  mil hospitalizações, e 5.000 mil mortes, são estimados para ocorrer a cada ano. Nos 

países em desenvolvimento, mesmo com registros não tão bem documentados, as doenças 

alimentares ocorrem em grande amplitude. A contaminação alimentar produz um enorme 

custo social e econômico nos sistemas de saúde. Nos EUA, as doenças representam acima de 

U$ 35 bilhões anualmente (1997) em custos com medicamentos e perda de produtividade 

(WHO2, 2004). 

                                                 
1 Organização Mundial do Turismo. Tradução própria. 
2 World Health Organization (Organização Mundial da Saúde). Tradução própria. 
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Segundo Rêgo et al.(2001, p.23) “a segurança alimentar é o acesso assegurado do 

indivíduo a alimentos inócuos, em quantidade necessária que satisfaçam as suas necessidades 

nutricionais considerando seus hábitos alimentares, de modo a garantir uma vida saudável”. 

 

Nesse sentido, entendemos a segurança alimentar como um conceito que envolve os 

fatores relacionados às condições de acesso aos alimentos na quantidade necessária para 

suprir as necessidades pessoais, assim como aqueles relacionados à qualidade dos alimentos, 

englobando seus valores nutricionais, sensoriais, físico-químicos e higiênicos. É importante 

ressaltar que a saúde tem como um dos seus fatores determinantes a alimentação, a qual 

depende da qualidade sanitária e do valor nutritivo dos alimentos que ingerimos. 

 

De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação 

– FAO (apud RÊGO et al., 2001, p.23) “as doenças de origem alimentar vêm aumentando 

gradualmente em países em desenvolvimento”. Esta discussão sobre o incremento do número 

de casos no mundo se faz importante considerando a questão da expansão do turismo, 

destacando que a ocorrência de alimentos contaminados representa risco para a saúde do 

consumidor, assim como prejuízos econômicos para a empresa, além do comprometimento de 

sua imagem. 

 

Acreditamos que a alimentação contaminada é a principal causa de doenças em   

turistas (estima-se que de 20% a 50% de todos os viajantes sofrem de problemas 

gastrointestinais como diarréia), assim como a população local. Entretanto, somente uma 

pequena porcentagem de doenças de origem alimentar é geralmente reconhecida e registrada, 

com a proporção entre o real e os casos notificados sendo de 100 para 1. Estatísticas 

disponíveis indicam que a maioria de todas as doenças de origem alimentar está associada 

com refeições consumidas fora de casa (World Tourism Organization - WTO, 1991)3. 

 

A garantia de qualidade na alimentação é o objetivo dos consumidores do mundo 

inteiro e observa-se um crescente nível de exigência das pessoas com relação a este assunto, 

como conseqüência da maior disponibilidade de informação sobre seus direitos, sobre os 

efeitos da falta de higiene na alimentação, e dos instrumentos de fiscalização e punição de que 

dispõe a legislação. 

                                                 
3 Organização Mundial do Turismo 
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O setor de Alimentos & Bebidas de um hotel pode ser considerado uma Unidade de 

Alimentação e Nutrição (UAN) e segundo Guimarães et al. (2001, p.12) “tem a finalidade de 

oferecer alimentos saborosos e com condições higiênico-sanitárias satisfatórias, 

proporcionando uma refeição saudável a quem se alimenta”. O comprometimento de toda a 

equipe responsável por este setor é de grande importância a fim de garantir uma refeição 

nutritiva e saudável. Os cuidados com a produção das refeições oferecidas aos turistas devem 

ser constantes, possibilitando que os mesmos desfrutem os prazeres da sua viagem sem o 

imprevisto de uma intoxicação alimentar, visto que toda a alegria, emoção e expectativas 

durante a sua estada são subitamente desfeitos se o viajante ficar doente em decorrência de 

alguma alimentação imprópria. Consideramos que garantir a segurança alimentar dos turistas 

é necessário, pois os problemas provenientes de uma alimentação sem qualidade higiênico-

sanitária são prejudiciais tanto para os clientes como para a empresa hoteleira. 

 

Diante deste cenário, observa-se também o crescimento nos níveis de consciência e de 

cobrança dos consumidores, como também se expande a ação esclarecedora e fiscalizadora de 

diversas entidades, governamentais e não governamentais. Sendo assim, é fundamental que os 

setores de Alimentos & Bebidas das empresas hoteleiras busquem o aperfeiçoamento 

contínuo de seus produtos e processos, a fim de fornecer uma alimentação dentro dos critérios 

higiênico-sanitários para que o cliente não seja exposto a nenhum tipo de alimento 

potencialmente perigoso resultante de processamento inadequado. 

 

Levando em consideração os estudos e considerações acima, a importância desta 

temática para as áreas do Turismo e Hotelaria, da Nutrição, bem como a experiência 

profissional de quatorze (14) anos trabalhando na área de produção de refeições, a qual 

contribuiu para embasar alguns pressupostos adquiridos durante todos estes anos,  

construímos uma proposta de pesquisa  tendo como base os seguintes questionamentos4: 

 

1) Nos serviços de Alimentos e Bebidas localizados em hotéis, os profissionais conhecem e  

utilizam os critérios legais de controle higiênico-sanitário na produção de alimentos para 

garantir a segurança alimentar dos turistas? 

                                                 
4 Após a qualificação, considerando os resultados preliminares apresentados e algumas sugestões da banca, 
foram refeitas as perguntas ou questionamentos da pesquisa. É importante ressaltar que estas modificações 
envolveram ajustes de conteúdo e o acréscimo de perguntas. 
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2) Nestes serviços, as concepções técnicas e socioculturais de gestores e funcionários 

influenciam o processo que envolve o controle higiênico-sanitário do setor? 

 

3) As atividades realizadas são compatíveis com os discursos de gestores e funcionários? 

 

4) Que riscos potenciais à segurança alimentar podem ser identificados na realidade 

pesquisada? 

 

A partir dessas questões foi construído o objetivo geral que permeou o estudo em 

questão: 

   

• Investigar os riscos potenciais turísticos relacionados com a segurança 

alimentar a partir das concepções técnicas e socioculturais de gestores e 

funcionários e as dificuldades existentes para a adoção dos critérios legais de 

produção de refeições nos setores de Alimentos e Bebidas de alguns hotéis 

categoria executiva de Florianópolis – SC. 

 

Como objetivos específicos destacamos: 

 

• Desenvolver argumentos teóricos para caracterizar os critérios legais de 

segurança alimentar indicados para os serviços de Alimentos e Bebidas; 

• Identificar as concepções relacionadas à segurança alimentar que permeiam a 

fala de gestores e funcionários dos locais analisados; 

• Estabelecer e interpretar os riscos que ocorrem na relação entre o discurso e a 

atividade real dos funcionários entrevistados; 

• Analisar as características dos locais com relação aos aspectos higiênico-

sanitários dos manipuladores, matéria-prima, equipamentos e utensílios, 

instalações físicas e ambientais. 

Procedimentos Metodológicos 
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Esta pesquisa se caracterizou como um estudo do tipo qualitativo com abordagem 

etnográfica5, que segundo nossos objetivos adotou um caráter exploratório para coleta dos 

dados. Segundo Gil (1991), o caráter exploratório tem como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses.  

 

De acordo com Haguette (1997), a pesquisa qualitativa está voltada para uma 

compreensão profunda de certos fenômenos sociais apoiados no pressuposto de maior 

relevância do aspecto subjetivo da ação social. A abordagem etnográfica utilizada aqui foi 

adaptada, e teve como objetivo primordial a descrição das características de fenômenos de 

nosso interesse a partir de um “olhar” antropológico, observando-se os sentidos e significados 

do que nos propomos a investigar.  

 

 

Universo do Estudo 

 

 

A população investigada compreendeu funcionários de quatro (4) hotéis da cidade de 

Florianópolis que são conveniados com a UNIVALI, situados na região central da cidade, 

caracterizando-se como hotéis de categoria “executivo”, e que contam com um setor de 

Alimentos e Bebidas estruturado para servir café da manhã, almoço e jantar. Os dados foram 

coletados entre agosto de 2002 a maio de 2003, quando foram entrevistadas dezenove (19) 

pessoas , sendo que todas faziam parte do quadro de funcionários do setor de Alimentos e 

Bebidas (A&B).   

 

Foram investigados hotéis do centro da cidade pelo fato de possuírem uma taxa de 

ocupação regular durante o ano inteiro (devido ao turismo de negócios e eventos), e com isso 

terem condições de manter o setor de A&B em funcionamento sem a redução do quadro de 

funcionários em função da sazonalidade. O fato de serem hotéis conveniados com a 

UNIVALI foi levado em conta por nos proporcionar acesso irrestrito às suas dependências, 

visto que outros hotéis quando consultados previamente sobre a possibilidade da realização da 

pesquisa, nos negaram este acesso. 

 
                                                 
5 Não foi realizada a pesquisa etnográfica “pura”, mas sim o uso de algumas técnicas e instrumentos para a 
coleta de informação em ambiente profissional. 
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Técnicas e Instrumentos de Coleta de Dados 

 

Os dados coletados caracterizam-se como primários e secundários. Os dados primários 

foram obtidos por meio de técnicas de entrevistas semi-estruturadas e observação não 

participante. As entrevistas foram agendadas previamente com a gerência dos hotéis, quando 

foi entregue um formulário solicitando permissão para a coleta de dados (Anexo A), e antes 

de iniciá-las explicamos os objetivos da pesquisa, e informamos à respeito da garantia de 

anonimato, de acordo com a comissão de Ética em Pesquisa da UNIVALI6. Foram 

entrevistados os funcionários do setor de A&B, sendo que o número de informantes e suas 

respectivas funções encontram-se descritas no quadro a seguir. Para a realização destas 

entrevistas utilizou-se gravador para registro das falas, e um roteiro de perguntas elaborado 

pela autora (Apêndice A). 

 

Quadro 01. Número de entrevistados segundo a função exercida nos hotéis pesquisados. 
Fpólis, 2003. 
Informante 

 

Hotel 

Gerente 

de A&B 

 

Cozi-

nheiro 

Auxiliar 

de 

Cozinha 

 

Mâitre 

 

Gar-

çom 

Auxiliar 

de 

Garçom 

 

Garço-

nete 

 

Total 

A  1 4     5 

B 1 1 1  2 2  7 

C  1 1 1 1  1 5 

D 1 1      2 

TOTAL 2 4 6 1 3 2 1 19 

Fonte: própria autora. 

Apresentamos em anexo (Anexo B) o exemplo de uma entrevista, dentre as 19 

realizadas para a obtenção dos dados do estudo. O informante em questão atende aos critérios 

estabelecidos para participação no estudo, ou seja, trabalha no setor de Alimentos & Bebidas 

de um hotel localizado no centro da cidade de Florianópolis. Para evitar a identificação do 

mesmo adotou-se um pseudônimo para ele, e lhe foi informado sobre sua garantia de 

anonimato. 

 
                                                 
6 Antes do início da pesquisa, a mestranda procurou elaborar uma apresentação para gestores e funcionários, a 
fim de atender os critérios de respeito às questões éticas do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) 
ao qual a UNIVALI está vinculada desde 1997. A partir desta data através da resolução nº109 / CONSEPE / 99 
se aprovou o regulamento do CEP/ UNIVALI destinado a supervisionar qualquer proposta de pesquisa que 
envolva seres humanos, animais e biossegurança (UNIVALI, 2002). 



 15 

Além das entrevistas também fizemos algumas observações, esse tipo de observação 

não participante ficou diretamente ligado ao objeto de estudo, visto que através dela 

procuramos perceber a rotina de trabalho dos locais pesquisados. Segundo Richardson (1999), 

nesse tipo de observação o investigador, baseado nos objetivos da pesquisa, e por meio de seu 

roteiro de observação, procura ver e registrar o máximo de ocorrências que interessam ao seu 

trabalho. Para realização desta etapa fez-se o preenchimento de um roteiro de observação 

(Apêndice B), baseado em modelos de check-list higiênico-sanitário descritos por Silva Jr 

(2002, p.136), e Arruda (1997, p.101). Através destas observações, foi possível analisar a 

estrutura do ambiente, o fluxo de trabalho e as condições de higiene pessoal dos 

manipuladores. 

 

Por fim, os dados secundários foram obtidos por meio do estudo bibliográfico da 

literatura específica e dos documentos relativos aos códigos dos padrões higiênico-sanitários 

determinados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 

 

Análise e Interpretação dos Resultados 
 

 

Após os procedimentos de coleta dos dados documentais e das observações, estes 

foram analisados por meio da aplicação das técnicas de análise descritiva argumentativa com 

o apoio de referencial teórico relacionado ao tema tratado. Para as entrevistas foi realizada 

uma análise dos discursos dos informantes, utilizando o modelo do “Discurso do Sujeito 

Coletivo (DSC)” de Lefèvre, Lefèvre e Teixeira (2000), em que se descreveu e analisou as 

representações e/ou concepções relacionadas aos objetivos da pesquisa. Segundo Santil (2001, 

p.83), neste modelo de análise são considerados os seguintes princípios: 

 

1. Coerência, visto que o DSC é uma agregação ou soma de pedaços de 
depoimentos que formam um todo discursivo coerente, em que cada uma das 
partes pode ser reconhecida enquanto um constituinte de um todo; 
2. Discurso com posicionamento próprio, distinto, original, específico 
frente ao tema que se está pesquisando; 
3. Distinção entre o DSC, quando a pesquisa apresenta mais de um DSC. 
Sendo que esta distinção pode ter dois critérios: diferença ou 
complementaridade. Quando os discursos são diferentes a apresentação deles 
é feita em separado, quando os discursos são complementares os 
pesquisadores devem avaliar como melhor representariam a confirmação dos 
objetivos, se reunidos ou separados; 
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4. Produção de uma artificialidade natural, uma vez que o DSC é 
construído a partir de seleção das várias falas semelhantes ou repetidas pelos 
informantes participantes. 

 

Para se chegar ao DSC considerando os princípios adotados, foram observadas as 

idéias centrais, as expressões chave e a ancoragem contida nas entrevistas procurando 

caracterizar o que foi dito com o que foi observado. Segundo Lefèvre e Lefèvre (2003, p.17), 

 

As expressões-chave (ECH) são pedaços, trechos ou transcrições literais do 
discurso, que devem ser sublinhadas, iluminadas, coloridas pelo pesquisador, 
e que revelam a essência do depoimento ou, mais precisamente, do conteúdo 
discursivo dos segmentos em que se divide o depoimento (que, em geral, 
correspondem às questões de pesquisa” [...] “ a idéia central (IC) é um nome 
ou expressão lingüística que revela e descreve, da maneira mais sintética, 
precisa e fidedigna possível, o sentido de cada um dos discursos analisados e 
de cada conjunto homogêneo de ECH, que vai dar nascimento, 
posteriormente, ao DSC. 
 

Os autores também citam que a ancoragem é uma manifestação de uma teoria, 

ideologia ou crença que o informante manifesta, e “quase todo discurso tem uma ancoragem 

na medida em que está quase sempre alicerçado em pressupostos, teorias, conceitos e 

hipóteses”(p.18). A partir destas figuras metodológicas  chegamos ao DSC, ou seja, à soma 

dos discursos de todos os informantes do estudo. Na interpretação destes discursos é que se 

produziram as respostas aos objetivos deste estudo. 

 

Apresentamos a seguir, para exemplificar, um quadro demonstrativo da análise 

realizada sobre a entrevista citada anteriormente, cujo exemplo encontra-se no anexo B. Para 

cada entrevista  foi elaborado este modelo de análise metodológica, e a partir do Discurso de 

cada informante, foi montado o Discurso do Sujeito Coletivo - DSC geral, juntando todas as 

falas para uma avaliação sobre as concepções dos informantes sobre a Segurança Alimentar. 

 

QUADRO 02 – Análise Metodológica da Entrevista 
Entrevista Informante 

Expressões-Chave 
(Ligadas a segurança alimentar) 

- Cursos de manipulação de alimentos 

- Riscos de contaminação 

- Alimentos bem armazenados 

- Quanto mais limpo melhor 

Idéia Central 
O treinamento, os cuidados de armazenamento 

e exposição dos alimentos mais a higiene 

pessoal são responsáveis pela segurança 

alimentar. 
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- Unha bem cortada 

- Lavar as mãos 

- Não misturar um alimento com outro 

- Tudo separado 

- Bem resfriado 

- Temperatura ambiente 

- Pessoa especializada 

- Alimento bem saudável 

- Que não tenha perigo de contaminar 

- Não tem reclamação 

Ancoragem 
-Treinamento 
-Senso comum 

 

Discurso 
“Trabalho aqui há oito meses. Recebi um 

treinamento sobre manipulação de alimentos, 

não muito aprofundado, só de algumas horas. 

Tem que ter muito cuidado com os alimentos, 

lavando-os, e armazenando-os bem, sob 

refrigeração ou congelamento. A higiene 

pessoal é quanto mais limpo melhor, com unha 

bem cortada e lavar bem as mãos. Não se deve 

misturar um alimento com o outro, cada 

alimento deve ser manipulado no seu lugar, e 

não usar o mesmo utensílio para alimentos 

diferentes. Não deixar o alimento muito tempo 

exposto a temperatura ambiente. Para controlar 

melhor os riscos de contaminação, deveria ter 

uma pessoa especializada. Não conheço o 

método APPCC. Para mim segurança alimentar 

é o alimento bem saudável, sem perigo de 

contaminar ninguém. Não temos reclamações 

dos hóspedes”. 

Fonte: própria autora. 

 

Vale ressaltar neste momento a fala de Geertz (1989) sobre a importância de unir o 

que faz “sentido” ao informante com o que tem “significado” para o pesquisador, sempre 

recordando a necessidade de unir todo o conhecimento sobre o fenômeno investigado, que 

seja importante para a confirmação dos objetivos propostos. 

 

Levando em consideração esta crença, procuramos realizar toda esta caminhada 

teórico-metodológica ao longo da pesquisa, para construir esta dissertação e apresentá-la com 

a configuração descrita abaixo: 
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Capítulo 1 – Turismo e Hospitalidade – com  considerações conceituais sobre turismo 

e hospitalidade, sua importância enquanto atividade em grande expansão e de relevância no 

contexto da sociedade global. Apresenta-se o turismo no Brasil e principalmente em 

Florianópolis, como fator de destaque na geração de receitas e empregos. Aliado a este 

crescimento do setor, se descreve o desenvolvimento da hospitalidade através dos tempos, e 

sua interface com o fornecimento de serviços com elevado padrão de qualidade. 

 

Capítulo 2 – Segurança Turística – cujo tema constitui-se como uma das condições 

básicas para que haja o desenvolvimento da atividade turística. Neste capítulo, além das 

considerações conceituais sobre segurança turística e os riscos potenciais que podem afetar os 

turistas, se destacam os fatores que envolvem a segurança hoteleira, tanto para a proteção dos 

hóspedes quanto dos funcionários do hotel. 

 

Capítulo 3 – Alimentação e Legislação - neste tópico são apresentadas as 

considerações teóricas sobre a alimentação, sua relação com a manutenção e promoção da 

saúde, e os simbolismos que envolvem o ato alimentar. Aborda também a legislação que trata 

da segurança alimentar, e as considerações teóricas sobre este tema. 

 

Capítulo 4 – Segurança Alimentar: Discursos e Práticas - neste capítulo são 

desenvolvidos tópicos que respondem as questões relacionadas com o tema da pesquisa, e 

paralelamente apresenta os resultados alcançados com a mesma. Também é apresentado um 

modelo de análise do Discurso do Sujeito Coletivo, assim como a relação entre os discursos e 

as atividades reais encontradas na prática. Destacam-se então os riscos potenciais 

identificados na pesquisa relacionados à segurança alimentar dos hóspedes, e as dificuldades 

encontradas para que o setor aplique os métodos recomendados para o controle de qualidade. 
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CAPÍTULO 1 – TURISMO E HOSPITALIDADE 

 

 

1.1 Considerações Conceituais sobre Turismo  

 

 

A atividade turística, pela sua complexidade e possibilidade de envolver diferentes 

abordagens interdisciplinares e multidisciplinares, dificulta uma definição precisa e definitiva 

sobre o fenômeno “turismo”.  

 

Para Beni (1998, p.40), “o fato de o turismo encontrar-se ligado, praticamente, a quase 

todos os setores da atividade humana é a principal causa da grande variedade de conceitos”. O 

autor (2001, p.34) também identifica no campo acadêmico, nas empresas e nos órgãos 

governamentais, três tendências para a definição de turismo: a econômica, a técnica e a 

holística. E afirma que na esfera holística as definições abrangem a essência total do assunto. 

Na opinião de Boullón (1998), a falta de teóricos no turismo contribui para que surjam 

definições elaboradas sem levar em consideração a totalidade do contexto que o fenômeno 

turismo engloba.  

 

Talvez pelo fato de o turismo ser uma área relativamente nova, envolvendo diferentes 

áreas do conhecimento, existam várias definições fragmentadas sem o devido 

aprofundamento. Mas sem dúvida é um fenômeno social que tendo grande expansão nos 

últimos anos,  necessita ter seu estudo ampliado sob diferentes óticas. Nesse contexto, torna-

se importante apresentar a seguir as diferentes linhas de pensamento a respeito da atividade 

turística. 

 

Goeldner, Ritchie e McIntosh (2002), abordam o tema de forma clara quando afirmam 

que é difícil definir turismo de uma forma significativa e que seja amplamente aceita, basta 

observar seus aspectos multidimensionais e suas interações com outras atividades. Os autores 

também afirmam que a maioria dos estudos sobre o turismo era conduzida com propósitos 

específicos, utilizando definições operacionais limitadas para enquadrar-se em necessidades 

definidas de pesquisadores ou membros de governos, sendo que estes estudos não 

englobavam uma abordagem de sistemas. Consequentemente, muitas definições de “turismo” 

e “turista” são baseadas na distância viajada, na quantidade de tempo de estada e no propósito 
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da viagem, dificultando a coleta de informações estatísticas que os estudiosos possam utilizar 

para formar bancos de dados, descrever os fenômenos turísticos e fazer análises. 

 

À luz da complexidade e da diversidade presentes no turismo, Serrano, Bruhns e 

Luchiari (2000), concordam que foram criadas várias definições, conforme a disciplina a que 

seus autores pertençam, e afirmam que o turismo como fenômeno social influencia todos os 

níveis da sociedade. De fato, com a globalização e o desenvolvimento dos meios de 

transporte, o turismo passou a ser um objeto de consumo da atualidade. Além do turismo de 

massa, desenvolveu-se também um turismo mais diferenciado, com a procura por locais 

inusitados e exclusivos, ligados principalmente à natureza, história e cultura. 

 

Estamos assistindo ao crescimento deste turismo diferenciado, o que vai ao encontro 

das afirmações dos autores citados acima, sobre a influência do fenômeno em todos os níveis, 

e principalmente o crescimento da segmentação do mercado. Como exemplo, podemos citar o 

surgimento de turismo para terceira idade, para gays, para grupos com objetivos em comum, 

como os observadores de pássaros, e vários outros. 

 

Diante de várias definições Sancho (2001, p.3), cita a Organização Mundial do 

Turismo (OMT) que determina : “ o turismo compreende as atividades realizadas pelas 

pessoas durante suas viagens e estadas em lugares diferentes do seu entorno habitual, por um 

período consecutivo inferior a um ano, por lazer, negócios ou outros”. 

 

Apresentamos a seguir as definições de outros autores que se dedicam ao estudo do 

fenômeno turístico: 

 

Barretto (2000), apresenta o turismo como uma movimentação de pessoas, sendo um 

fenômeno que envolve, antes de qualquer coisa, gente. É um ramo das ciências sociais e não 

das ciências econômicas, e transcende a esfera das meras relações da balança comercial. A 

autora (1995) também afirma que para o homem comum o turismo é uma possibilidade de 

entretenimento, para intelectuais é uma forma de adquirir conhecimento, para os trabalhadores 

uma oportunidade de empregos, e para os grandes empresários uma fonte de lucros. 

 

Dias (2003), define o turismo como uma atividade que envolve o movimento 

constante de pessoas, que se deslocam de um local de origem a um destino e vice-versa. O 
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deslocamento e a permanência das pessoas longe de seu local de moradia provocam profundas 

alterações econômicas, políticas, culturais, sociais e ambientais numa proporção que poucos 

fenômenos sociais conseguiram gerar ao longo da história da humanidade. Essa atividade 

complexa tornou-se atualmente, do ponto de vista econômico, a maior do planeta, suplantando 

setores tradicionais, tais como a indústria automobilística, a eletrônica e a petrolífera. 

 

Para McIntosh e Gupta (apud LAGE e MILONE, 2000, p. 26), “ o turismo, de forma 

ampla, é assumido como a ciência, a arte e a atividade de atrair, transportar e alojar visitantes, 

a fim de satisfazer suas necessidades e seus desejos”.  

 

Podemos questionar esta definição de turismo como “ciência”, mas por outro lado a 

afirmação de atividade voltada ao objetivo de satisfazer as necessidades e desejos das pessoas 

é válida, pois pode-se avaliar que o turismo lida com sensações, com o imaginário, e para 

termos um cliente satisfeito é importante esta preocupação com suas necessidades e  seus 

desejos atendidos. 

 

Krippendorf (2000, p.16) afirma que “o turismo funciona como terapia da sociedade, 

como válvula que faz manter o funcionamento do mundo de todos os dias” [...] “é uma 

válvula de escape que permite o relaxamento das tensões, a orientação das vias socialmente 

inofensivas e das esperanças irrealizadas”.  

 

Sua definição demonstra a preocupação com o fator humano no turismo, sugerindo 

uma atividade relacionada com a qualidade de vida. Destacamos assim a estreita relação entre 

a tendência atual da busca por uma maior qualidade de vida e o crescimento do turismo como 

oportunidade para extravasar esta necessidade. 

 

Segundo Souza (apud BOIA, 2000), o turismo é composto por três elementos ou 

aspectos principais: viagem, lazer e consumo. Para Bóia (2000) este conceito deve ser 

ampliado, pois o turismo é a viagem de lazer com objetivos de descanso e aperfeiçoamento 

pessoal, na qual se consomem certos serviços. Questionamos estas definições no sentido de 

pensar o turismo não somente para momentos de lazer, mas sim acrescentar o turismo de 

negócios, e de eventos, que tem se tornado atualmente uma das maiores fontes de renda para 

os empreendimentos hoteleiros, garantindo uma taxa satisfatória de ocupação nos hotéis 
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durante todo o ano. Lembrando que este tipo de turismo faz crescer também todos os serviços 

a ele agregados. 

 

Procurando levar em conta os diferentes grupos que participam do setor turístico e que 

por ele são afetados, Goeldner, Ritchie e McIntosh (2002, p.23) definem o turismo como “a 

soma de fenômenos e relações originados da interação de turistas, empresas, governos locais e 

comunidades anfitriãs, no processo de atrair e receber turistas e outros visitantes". 

 

Esta definição apresenta um fator muito importante na prática do turismo, que é a 

participação dos órgãos públicos (governo) e comunidade, pois no nosso entender o 

desenvolvimento turístico de um determinado local só pode ser completo se todos os setores 

estiverem envolvidos, cada qual cumprindo seu papel. 

 

Relacionando o turismo atual com uma rica e grandiosa indústria envolvida em todos 

os setores da economia mundial, Lage e Milone ( 2000, p.26 ), o classificam como “uma 

atividade socioeconômica, pois gera a produção de bens e serviços para o homem visando a 

satisfação de diversas necessidades básicas e secundárias” [...] “ o turismo moderno não 

precisa ter um conceito absoluto, mas importa no conhecimento do mecanismo dinâmico que 

integra”. Destacamos aqui a visão do turismo enquanto atividade econômica de grande 

importância, e sem sombra de dúvida gerando oportunidades e renda. Esta questão também é 

reforçada na opinião do autor citado a seguir, o que demonstra a importância do fenômeno em 

nível mundial. 

 

Trigo (2000) apresenta o turismo como uma atividade sofisticada, que movimenta 

bilhões de dólares e atinge centenas de milhões de pessoas. Em sua obra de 1998, afirma que 

até o ano de 2005 o turismo gerará 144 milhões de empregos em todo o mundo. Na opinião do 

autor, o turismo mundial terá um grande desenvolvimento nos próximos anos, inclusive 

contribuindo para isso o aumento do tempo livre das pessoas e o aperfeiçoamento da área 

tecnológica facilitando as viagens. 

 

Percebemos então que o conceito de turismo pode ser apresentado sob várias óticas e 

linhas de conhecimento devido à sua complexidade, mas que sem dúvida tornou-se uma 

atividade que vem ganhando importância cada vez maior no âmbito do desenvolvimento 
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socioeconômico dos países. Constitui-se como um elemento de destaque no mundo pós-

industrial, crescendo significativamente e impulsionando a economia mundial. 

 

O fenômeno turístico apresenta-se como uma atividade de grande relevância 

econômica e social, gerando receitas e empregos. Segundo Goeldner, Ritchie e McIntosh 

(2002, p.19) “devido a sua expansão, o turismo passou de uma atividade restrita as camadas 

mais ricas da população para uma acessibilidade de massa, envolvendo milhões de pessoas”. 

Estima-se que atualmente a atividade turística se caracteriza como um dos componentes 

fundamentais de consumo dos países desenvolvidos. Cada vez mais a viagem é considerada 

como necessidade básica do indivíduo, e esta tendência que existe para viajar está 

progressivamente sendo incorporada também nos países em vias de desenvolvimento. 

Conforme dados do Instituto Brasileiro de Turismo -EMBRATUR (2000), o Brasil 

contabilizou 20 bilhões de dólares com o turismo, o que representou 4% do PIB. Este 

fenômeno consolidou-se como uma importante atividade econômica que gera divisas, novos 

investimentos e aumento na oportunidade de empregos, contribuindo para o desenvolvimento 

nacional. 

 

A globalização e suas profundas transformações sociais, políticas e econômicas 

contribuíram para este incremento nas atividades turísticas. Segundo Lage &  Milone (2000), 

o acelerado progresso tecnológico, o crescimento dos meios de transporte e o avanço notável 

das comunicações reduziram as distâncias de maneira significativa e permitiram que um 

número maior de indivíduos pudesse deslocar-se para diferentes regiões do mundo em 

questão de horas. Considerando-se ainda que o tempo livre para o lazer colocado à disposição 

das pessoas tem aumentado, observamos que o número de pessoas que viajam tem crescido 

nos últimos anos.  

 

De acordo com Trigo (1998), o crescimento do lazer e do turismo aconteceu mais 

intensamente após as décadas de 1970 e 1980 em plena era pós-industrial, quando iniciou a 

predominância do setor de serviços e novas tecnologias, induzindo a um estilo de vida 

marcado pelo conforto e pelo bem-estar. O autor faz uma discussão sobre a valorização que as 

pessoas passaram a dar para as atividades ligadas ao lazer, ao entretenimento, e sendo assim a 

viagem tornou-se uma prática social e até mesmo uma necessidade para algumas camadas da 

sociedade. 
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Dentre as várias motivações para realizar uma viagem podemos citar: mudança de 

ambiente, espiritualidade, prestígio social e enriquecimento cultural, mas como “pano de 

fundo” para todas estas razões existe a busca por uma melhor qualidade de vida, que 

atualmente está tão presente nas necessidades do homem moderno. Tendo em vista que viajar 

emociona e fascina, um número crescente de turistas está viajando pelo mundo, atraídos por 

uma variedade de opções de destinações. O modelo de sociedade urbana que apresenta uma 

monotonia do cotidiano, faz surgir, entre outras coisas, o desejo de evasão desta rotina. Cada 

vez mais um número maior de pessoas vê na viagem uma maneira de escapar do stress diário, 

de recuperar-se física e mentalmente do desgaste causado pelo trabalho repetitivo, desfrutar 

de momentos de liberdade, entrar em contato com a natureza e viver novas experiências. 

 

Beni (2003) destaca que o novo crescimento econômico e a prosperidade mundial 

promoveram o aumento do turismo de negócios e o crescimento discreto, porém constante, do 

número de famílias que poupam para “ver o mundo”. O autor também afirma que a 

globalização facilitou o acesso em amplitude mundial dos produtos, das instalações e dos 

serviços turísticos. 

 

O fenômeno da globalização determinou uma nova ordem no padrão de 

relacionamento econômico entre os países, quebrando barreiras e impulsionando a produção 

de bens e serviços, o comércio e as empresas, para uma esfera da competitividade global. 

Com os avanços tecnológicos, o desenvolvimento das comunicações e dos transportes, o 

surgimento de novos costumes, novos valores e hábitos emergentes, o turismo teve uma 

expansão em escala mundial, e ficou reconhecido como uma atividade dinâmica, próspera e 

de grande importância econômica no contexto da sociedade global. Paralelamente ao processo 

de mundialização do capital, o turismo se transformou em um fenômeno social característico 

da sociedade pós-industrial, e que está presente na vida de todos que participam dela. 

 

Segundo Naisbitt (1994, p.9), 

 

 À medida que o mundo se integra economicamente, as suas partes 
componentes estão se tornando mais numerosas, menores e mais 
importantes. De uma só vez, a economia global está crescendo, enquanto o 
tamanho das partes está encolhendo. É justamente na e pela economia 
terceirizada que as telecomunicações fornecem a infra-estrutura necessária 
para a realização da mundialização, em todos os seus níveis, especialmente 
no que tange aos serviços financeiros e de turismo; atividades estas 
expressas no contexto da globalização econômica. 
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O turismo possibilitou que países emergentes prosperassem em função de se tornarem 

locais de grande atividade turística, e com isso se integrassem à economia mundial. O 

crescimento e o desenvolvimento do turismo foram muito rápidos na sociedade pós-industrial. 

Não resta dúvida sobre seu impacto socioeconômico em nível mundial, movimentando um 

volume significativo de recursos, gerando empregos e tornando-se, em muitos países, a 

atividade econômica principal.  

 

De acordo com Beni (2003, p.18), 

 

Considerando os efeitos ampliadores da globalização, surgiram estratégias 
globais para identificar, desenvolver e comercializar o turismo de base local 
em clusters e redes corporativas de empresas, como, por exemplo, 
operadoras turísticas, empresas de transporte aéreo, cadeias hoteleiras e um 
pool promocional de pequenas e médias empresas agregadas à cadeia 
produtiva do turismo. 
 

As pessoas passaram a ocupar seu tempo livre para o lazer que interliga-se com as 

atividades englobadas pelo turismo, e faz deste um fenômeno de massa. O turismo deixou de 

ser restrito aos setores mais ricos da sociedade e tornou-se acessível a uma grande parte da 

população. Vários são os motivos pelos quais as pessoas viajam, e em sua evolução histórica 

o homem sempre tem procurado a diversidade e a variedade de paisagens, de climas, de 

modos de vida, de culturas e de civilizações. As motivações de viajar são também 

influenciadas pela cultura e pelo imaginário do turista, e atualmente diversificaram-se muito 

os tipos de turismo, pois são realizados por diversos segmentos da sociedade, como por 

exemplo, por grupos étnicos, por faixa etária, por grupos com mesma atividade profissional, 

etc. Surgiram as várias modalidades de turismo tais como : turismo religioso, de compras, de 

negócios, de aventura, cultural, etc.  

 

Salienta-se também que no turismo existe um poderoso esquema de promoção e 

marketing cujo objetivo é vender o “produto turístico”, e que promete satisfação garantida 

para os que o compram, oferecendo muito conforto, muita natureza, descontração e liberdade, 

ou seja, lugares paradisíacos que contrastam com a rotina habitual das pessoas. 

 

Ampliou-se o universo potencial do turismo, e este é considerado um dos setores da 

atividade econômica que mais está exposto às alterações produzidas na sociedade e aquele 
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que melhor as reflete. O que se observa é que cada período de mudança na sociedade acarreta 

em transformações no turismo e vão influenciar nas atividades relacionadas a ele, seja com 

relação à oferta ou à procura. Como exemplo, podemos citar o ataque terrorista ao World 

Trade Center e ao Pentágono, em 11 de setembro de 2001, e suas conseqüências negativas no 

turismo mundial.  

 

À medida que o turismo cresce em todo o mundo, aumentam também as preocupações 

com a sustentabilidade, pois o meio ambiente é o núcleo do produto turístico. Assim como a 

atividade turística tem o poder de promover o desenvolvimento socioeconômico de uma 

determinada destinação, também tem o poder de destruí-la caso não seja feito  planejamento e 

gestão do turismo de forma eficiente. 

 

A compatibilização do desenvolvimento do turismo com a preservação do meio 

ambiente é um aspecto importante a se levantar, por ser um grande desafio desta atividade. A 

consciência de respeitar o meio ambiente tem crescido gradativamente, e contribuído para que 

os locais com uma adequada preservação ambiental sejam cada vez mais procurados pelos 

turistas.  

 

Segundo Trigo (1998, p.25), 

 

 O surgimento da consciência de que a exploração irracional, baseada 
exclusivamente  nas regras  de  mercado, pode  trazer  prejuízos irreparáveis 
a regiões geográficas e a grupos humanos tornou possível a criação de 
legislações específicas, regulamentações turísticas e serviços de fiscalização 
em vários países do mundo. Ao lado da repressão institucional, surgiram 
programas de prevenção e educação para os turistas e os próprios nativos das 
localidades turísticas, nos quais se aprende que o conservacionismo é 
necessário para garantir a permanente exploração sustentável do local. 
Aprendeu-se também que a preservação ambiental e cultural não é 
incompatível com o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida de 
seus habitantes. 

 

Percebe-se que as sociedades que conseguirem preservar a sua identidade cultural e o 

seu entorno, manter ecossistemas locais, e conservar a biodiversidade, estarão agregando 

valores ambientais aos seus produtos turísticos, e sendo assim estarão aptas para competir no 

mercado global. 

 

De acordo com Ruschmann (1997, p.17),  
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 O turismo “brando”, ecológico, naturalista, personalizado e realizado em 
grupos pequenos de pessoas tende a caracterizar os fluxos turísticos do 
futuro. As atividades seletivas em equipamentos qualitativamente 
estruturados, tanto nos serviços prestados como em sua arquitetura e em seu 
tamanho, constituem o potencial dos movimentos turísticos para o próximo 
milênio. 

 

Um setor que teve um dos maiores índices de crescimento nos últimos anos foi o do 

entretenimento, e suas perspectivas de contribuição para a economia mundial no futuro são 

bastante animadoras, pois as mudanças que estão ocorrendo estão relacionadas com a 

transformação da produção industrial para a produção cultural. De acordo com Rifkin (2001), 

um comércio de ponta no futuro envolverá o marketing de um vasto arranjo de experiências 

culturais em vez de apenas os tradicionais bens e serviços industriais.  O autor (p.6) afirma 

que “ a viagem e o turismo global, parques e cidades temáticos, centros de entretenimento, 

[...] estão se tornando rapidamente o centro de um novo hipercapitalismo que comercializa o 

acesso a experiências culturais”. 

 

Na nova economia global todas as atividades culturais estão em ascensão, e os 

analistas econômicos falam em uma transição da economia industrial para uma economia da 

experiência. Neste sentido, as atividades turísticas e o entretenimento terão papel fundamental 

na conjuntura econômica global. 

 

“A expressão mais visível e poderosa da nova economia da experiência é o turismo 

global – uma forma de produção cultural que emergiu das margens da vida econômica apenas 

meio século atrás para se tornar uma das maiores indústrias no mundo” (Id.Ibid., p.118). 

 

Os negócios fundamentados nas emoções, na fantasia e na cultura constituem-se na 

grande tendência atual, e quando realizados com um planejamento adequado e eficiente 

tendem a desempenhar um papel de destaque na nova economia. Sendo assim, o turismo 

apresenta-se com um potencial para crescer cada vez mais. 

 

Na discussão das tendências sobre o turismo, Beni (2003, p.46) as identifica como: 

 

• O aumento do tráfego turístico internacional; 
• A destacada ampliação do turismo interno nos respectivos países, com a 

banalização das viagens; 
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• A reafirmação do caráter fundamental das viagens: necessidade de 
repouso; trocar idéias; reencontrar-se em família ou com amigos; 

• A permanência da trilogia do verão: longas estadias, de pelo menos duas 
semanas, a atração do sol e a necessidade de espairar; 

• A persistência da residência secundária com ampliação de prazos de 
financiamento e como meio de investimento; 

• A recomposição das férias intergerações; 
• A concessão necessária que o turista se faz com o retorno às suas origens 

e à família tribal, apesar de restrições eventuais, como, por exemplo, a 
necessidade simultânea de encontro e de independência; 

• A consolidação do turismo social, estabelecendo novas concepções de 
viagem e de equipamentos, instalações, alojamentos, e legislação 
específica para seus segmentos;  

• O crescimento do turismo de jovens no segmento do turismo social, com 
a ampliação dos albergues da juventude, campings e pousadas, com a 
regulação para o mochileiro e o caronista  pelos incentivos de transporte, 
alimentação e alojamento a eles oferecidos; 

• A expansão dos convênios e programas de turismo associativo no 
segmento do turismo social nos intercâmbios de instalações hoteleiras e 
extra-hoteleiras em destinos turísticos direcionados para diferentes 
categorias profissionais, órgãos de classe e sindicatos de trabalhadores; 

• A exigência crescente da qualidade dos serviços e do conforto, que 
implica uma segmentação maior da demanda, uma diferenciação nos 
serviços e uma supergestão em cadeia; 

• A globalização do consumo nos mercados regionais comuns em zonas 
de livre comércio. 

 

O potencial de crescimento do setor turístico é grande, e neste tempo de mudanças 

contínuas no mundo globalizado, é importante que o planejamento do turismo seja feito de 

forma responsável, comprometido com a sociedade e com a sustentabilidade, e atento às 

tendências de comportamento e de mercado. 

 

 

1.2 Considerações Conceituais sobre Hospitalidade 

 

 

Desde os primórdios da humanidade a idéia de hospitalidade esteve presente nas 

relações sociais. De caráter subjetivo, a hospitalidade pode ser analisada sob a visão das 

relações interpessoais e informais, como também na área profissional.  

 

Hospitalidade, de acordo com Houaiss e Villar (2001, p.235), significa a “boa 

acolhida, amabilidade, gentileza”. A palavra hospitalidade, segundo Walker (2002, p.4) deriva 
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de hospice (asilo, albergue), uma antiga palavra francesa que significa “dar ajuda/abrigo aos 

viajantes”, oferecer pousada, abrigo e segurança. 

 

Grinover (in DIAS, 2002, p.26), esclarece que a palavra hospitalidade está “calcada na 

palavra latina hospitalitas, ela mesma derivada de hospitalis, que designava a hospedagem 

gratuita e a atitude caridosa oferecidas aos indigentes e aos viajantes acolhidos nos conventos, 

hospícios e hospitais”. Dias (idem., p.98) afirma ainda que “hospitalidade provém da palavra 

latina hospitalitas-atis, e traduz-se como: o ato de acolher, hospedar; a qualidade do 

hospitaleiro; boa acolhida; recepção; tratamento afável, cortês, amabilidade; gentileza”. 

Enfim, uma série de termos e significados que tentam traduzir a boa recepção e acolhida do 

que chegam a algum lugar após a saída de seu espaço cotidiano e conhecido. 

 

Herroz (in ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN DE INSTITUCIONES, 

1992, p. 98) que também aborda a palavra hospitalidade segundo sua etimologia derivada do 

latim hospitalitas, vai além da boa recepção. Para este autor a hospitalidade é uma, 

 

[...] virtude que se executa em peregrinos, necessitados e desvalidos, 
recolhendo-lhes e prestando-lhes a devida assistência a suas necessidades, 
hospitaleiro é quem acolhe com tratamento carinhoso a quem recebe em sua 
casa e também se diz da casa que é hospitaleira. Se observa que a 
hospitalidade tem relação com a caridade e o amor ao próximo, combinado 
com o aspecto concreto de recepção ou acolhida, e atribuída 
preferencialmente ao estrangeiro ou estranho, ao desconhecido, ao viajante, 
ao visitante.7 

 

A história nos mostra que na época dos Impérios Grego e Romano, as longas viagens 

entre as regiões fizeram surgir a necessidade de acomodações ao longo do caminho, e foram 

surgindo locais próprios para os viajantes passarem a noite, as estalagens e tavernas. Naquela 

época também existia o hábito de as famílias abrigarem pessoas amigas que estavam em 

viagem, sendo que esta hospitalidade familiar era exercida geralmente para pessoas 

pertencentes a uma classe mais elevada, e os demais acabavam ficando hospedados nos 

estabelecimentos mais simples. As ordens religiosas da época também ofereciam 

acomodações em seus mosteiros e conventos, exercendo a hospitalidade gratuita e caridosa 

principalmente aos indigentes (DIAS, 1991). 

 

                                                 
7 Tradução própria 
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Castilla (in ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN DE INSTITUCIONES, 

1992, p.112) cita que antigamente a hospitalidade se exercia de diversas maneiras: 

 

Os gregos recebiam o estrangeiro em sua casa, o conduziam primeiro ao 
banheiro, para que se refrescassem um pouco e estivessem mais 
apresentáveis para a vida social. Posteriormente o introduziam na sala ou no 
quarto mais quentinho da casa onde acendiam a lareira. Ao redor desta 
lareira se desenvolvia grande parte da vida da família”8 

 

Para Chon e Sparrowe (2003, p.1) a hospitalidade é encontrada desde os primeiros 

centros da civilização, como a Mesopotâmia, nas referências bíblicas de lavar os pés dos 

hóspedes, e ressaltam que “o conceito de hospitalidade, no entanto, permaneceu o mesmo ao 

longo da história: satisfazer e servir os hóspedes”. Embora seja real que na Bíblia se destaca a 

hospitalidade, segundo alguns levantamentos históricos de Silva e Feder (2004) esta 

hospitalidade era oferecida para os denominados homens livres pertencentes às castas nobres 

do Mundo Grego. Não havia hospitalidade e auxílio para servos, mulheres e vencidos em 

guerra.  

 

Muitas histórias também sobre hospitalidade e amparo podem ser lidas nos textos da 

Ilíada e Odisséia, com descrições que confirmam a brutalidade com estranhos e a boa 

recepção aos poderosos senhores. E por que o destaque a este ponto da questão? Para que se 

compreenda a ambigüidade dos sentidos e significados deste termo, bem como a própria 

evolução do mesmo e a criação da hospitalidade não gratuita. (HOBSBAWM, 1995) 

 

De acordo com Foster (1994, p.3) “no século XVIII, as tavernas européias começaram 

a combinar hospedagem com serviço de comida e bebida”. O autor afirma que como estas 

acomodações eram inadequadas para os aristocratas, sentiu-se a necessidade de melhorá-las, 

surgindo locais com quartos e banheiros privativos. “Os novos e elegantes estabelecimentos 

adotaram a palavra francesa hôtel, que significa mansão, e suas tarifas excediam os recursos 

dos cidadãos comuns” (id.ibid.,p.3).9 

 

A palavra hotel, de origem francesa (hôtel), designava os edifícios públicos ou 

privados que eram grandes e luxuosos, e que se destacavam dos demais. Mais tarde este termo 

passou a ser usado para os locais que alugavam quartos. 
                                                 
8 Tradução própria. 
9 Tradução própria. 
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De acordo com Medlik & Ingram (2001, p.6, in DIAS, 2002, p.104), 

 

a palavra hotel passou a ser utilizada na Inglaterra com a introdução, em 
Londres, após 1760, do tipo de estabelecimento, então comum em Paris, 
denominado hôtel-garni, uma grande casa na qual os apartamentos eram 
alugados por dia, semana ou mês. Seu aparecimento representou uma 
mudança radical das formas tradicionais de acomodação de hóspedes, inns 
ou hospedarias similares, em algo mais luxuoso e mesmo ostentativo. 

 

O incremento dos meios de transportes, e consequentemente o aumento das viagens, 

bem como a existência de uma clientela mais exigente, contribuiu para surgir a necessidade de 

aperfeiçoar as formas de acomodação, exigindo uma maior qualidade dos estabelecimentos e 

favorecendo o crescimento deste setor. Segundo Walker (2002, p.16), “o século XIX 

testemunhou mais inovações no que se refere à hospitalidade do que em toda a história 

anterior conhecida”, introduzindo mudanças nos hábitos de viagem e alimentação. 

 

Segundo Dias (2002, p.103) “os avanços tecnológicos decorrentes da Revolução 

Industrial, que propiciaram o surgimento do trem e do navio a vapor, também favoreceram, no 

século XIX, o incremento de hotéis nas localidades servidas por esses meios – era a época do 

Grand Hôtel”. 

 

Nesta época expandiram-se novos e grandes estabelecimentos, ricamente mobiliados, 

oferecendo ambientes luxuosos e bem decorados. Houve um grande desenvolvimento do 

setor, surgindo a companhia hoteleira, e uma nova forma de administração, com vários 

estabelecimentos ligados a uma mesma gestão.  

 

No século XX o turismo teve uma grande expansão, cresceram as viagens de lazer e de 

negócios, e de acordo com Dias (2002, p.103) “surgiu uma nova classe de clientes: 

apressados, exigentes, modernos [...] e para atender às suas necessidades de alojamento, 

desenvolveu-se uma nova forma de hotelaria: o hotel de rede ou a cadeia hoteleira”. 

 

Atualmente os estabelecimentos hoteleiros apresentam-se sob vários tipos, como 

hotéis de lazer, econômicos, resorts, e muitas outras fórmulas, uma estratégia competitiva 

para atender a demanda e manter-se no mercado. A hospitalidade passou a ser caraterizada 

sob a ótica profissional, visando sempre o conceito de qualidade. 



 32 

 

Neste contexto de competitividade de mercado, Chon e Sparrowe (2003, p.91) 

afirmam que:  

Por causa do rápido crescimento econômico geral e do aumento da oferta, os 
hoteleiros tentaram se diferenciar no mercado oferecendo acomodações 
especializadas. Os hotéis não eram mais apenas um local para dormir. 
Atraíram também participantes de convenções, grupos de negócios e grupos 
com interesses especiais. 

Amplia-se então uma concepção de hospitalidade profissional que se traduz na 

necessidade de atender da melhor forma possível o cliente, buscando junto ao quadro de 

funcionários do hotel pessoas com qualificação para oferecer o melhor de si, e que 

compreendam as necessidades dos hóspedes, apresentando um serviço de altíssima qualidade.  

 

Importante ressaltar que vários autores associam hospitalidade a questões mais 

abrangentes do que hospedagem e alimentação. Para Grinover (in DIAS, 2002, p.26), deve-se 

“ampliar a noção de hospitalidade, englobando a relação entre o espaço físico da cidade e seus 

habitantes, pois ela abrange não somente a acomodação, mas também a alimentação, o 

conforto e o acolhimento, proporcionando ao visitante a sensação de bem-estar”. 

 

Neste sentido mais amplo e avaliando a temática deste estudo se aceita a afirmação de 

Dias (2002, p.97) de que o conceito de hospitalidade envolve “desde a cidade e suas relações 

com a ecologia, a infra-estrutura, os bens e serviços, e os produtos culturais, até os negócios 

ligados à hospedagem, alimentação, lazer e entretenimento de moradores e turistas, mais 

diretamente”. Aqui o quesito alimentação deve ser destacado e visto à luz das cores, sabores, 

lembranças e odores dos alimentos oferecidos, bem como do controle higiênico-sanitário dos 

mesmos. 

 

Salientamos a importância de observar todos estes aspectos que envolvem a 

hospitalidade, a fim de poder exercê-la com uma sólida relação humana, contribuindo para o 

bem-estar de visitantes e moradores, que se traduz na capacidade de oferecer segurança 

avaliando-a como uma estratégia capaz de diminuir os riscos potenciais turísticos e 

consequentemente incrementar o turismo a partir de uma visão social mais responsável. 
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1.3 O turismo no Brasil 

 

 

O crescimento do mercado turístico mundial tem se apresentado em expansão e o 

Brasil também vem se destacando como um significativo pólo de turismo, pois nosso país tem 

um rico e imenso potencial que está cada vez mais sendo descoberto e divulgado em nível 

internacional. 

 

De acordo com Netto & Trigo (2003, p.93), “o turismo brasileiro está passando pela 

sua segunda fase de grande expansão. A primeira fase ocorreu nos primeiros anos da década 

de 1970, em plena ditadura militar, quando tecnoburocratas decidiram organizar o turismo 

nacional como uma das panacéias milagrosas para resolver os problemas do país” . Segundo 

os autores, nesta época implantou-se uma estrutura de financiamento hoteleiro, cursos 

superiores e técnicos de turismo e um marketing agressivo, mas apesar de todo o esforço esta 

primeira fase do turismo fracassou devido à recessão econômica e à falta de visão ambiental e 

técnica na gestão dos serviços turísticos. 

 

A segunda fase de crescimento do turismo, bem mais estruturada, iniciou-se com a 

abertura da economia e a estabilização da democracia, sendo que em 1996 a Embratur 

embasou a política nacional de turismo; houve um grande número de investimentos nacionais 

e estrangeiros em hotéis, parques temáticos e projetos ligados a entretenimento. Surgiram 

novos cursos como hotelaria, gastronomia e lazer somando-se aos cursos de turismo, e vários 

estados, municípios, empresas privadas e ONGs compreenderam a importância do turismo 

como fator de desenvolvimento. (id.ibid.p.94) 

 

Segundo o Ministério do Turismo (2003), os programas de desenvolvimento para o 

setor são: Programa Nacional de Financiamento e Promoção de Investimentos no Turismo; 

Programa Qualificação Profissional para o Turismo; Programa Promoção e Apoio à 

Comercialização dos Produtos Turísticos Brasileiros; Programa Roteiros Integrados do Brasil. 

 

De acordo com Sanovicz (2003), Presidente da EMBRATUR, as estratégias do órgão 

que preside passaram a ser as seguintes a partir de janeiro de 2003: 
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- Promoção do destino Brasil: intenção de formular uma política consistente de 

promoção e marketing para o mercado externo, com a participação em eventos de 

promoção ao redor do mundo; 

- Captação de novos turistas e eventos: criar uma agenda de workshops 

promocionais do Brasil, e apoiar a captação de novos congressos, convenções e 

feiras para o país; 

- Criação de novos produtos: trabalhar temas como compras, cultura, lazer, 

gastronomia, saúde e esportes; e trabalhar segmentos como seniors, gays, jovens, 

ecologistas, etc; 

- Criar e desenvolver uma base de dados gerenciais sobre o turismo nacional; 

- Buscar um modelo de gestão e novas fontes de recursos independentes do tesouro 

federal, identificadas como investimento em exportação. 

 

Como incentivo ao crescimento do turismo no Brasil, o governo brasileiro criou o 

Ministério do Turismo, reestruturou gerencialmente a EMBRATUR em três áreas, sendo 

estas: Lazer e Incentivos, Negócios e Eventos, Estudos e Pesquisa, e também foi reconstituído 

o Conselho Nacional de Turismo. 

 

Por outro lado, como contribuição da iniciativa privada para o desenvolvimento do 

turismo no Brasil podemos citar os investimentos de grandes cadeias internacionais de hotéis,  

a melhoria do sistema de transporte aéreo com a implantação de novas rotas de vôos charters, 

e o crescimento das operadoras e agências de viagens. 

 

Segundo Ruschmann (2002, p.163), “os investimentos no setor de turismo 

apresentaram um aumento razoável até o ano de 2002, assim como a atuação do governo no 

desenvolvimento do turismo, apesar de ainda ser bastante deficiente. Foram gastos U$ 6 

bilhões em investimentos privados para novos projetos turísticos”. Destaca-se o investimento 

do BID que juntamente com o governo federal e com alguns estados, contribuiu com mais de 

U$ 2 bilhões em obras de infra-estrutura básica e turística por todo o país. 

 

De fato, apesar de o Brasil apresentar uma oferta diferenciada com uma natureza 

riquíssima (ex: um vasto litoral, a floresta tropical da Amazônia, o Pantanal Mato-Grossense, 

a Chapada Diamantina, etc), patrimônios histórico-culturais, e vários outros atrativos, falta 

ainda uma infra-estrutura adequada, uma melhor capacitação dos recursos humanos, e um 
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melhor planejamento das políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável do 

turismo. Faz-se necessário que os atores do setor público, do setor privado e também da 

comunidade concentrem seus esforços na profissionalização, na preservação ambiental e na 

qualidade dos serviços, para garantir a competitividade no setor turístico. 

 

Considerando as novas metas da EMBRATUR já citadas, vigentes a partir deste ano, e 

com a criação do Ministério do Turismo e do Conselho Nacional do Turismo, esperamos que 

as políticas públicas realmente contribuam para ampliar o mercado de consumo turístico no 

país, colocando o Brasil em posições mais estratégicas no ranking das destinações turísticas, 

possibilitando o desenvolvimento de um turismo sustentável e com  participação social. 

 

Para Beni (2003, p.75), além das metas governamentais faz-se necessário um plano 

estratégico de turismo que permita atingir compromissos entre a iniciativa privada e o setor 

público, por meio de instrumentos que conduzam a : 

 

• Gestão compartilhada; 
• Participação mútua em custos; 
• Definição de programas e produtos de promoção turística que superem 

modos tradicionais de fazê-la; 
• Elaboração e promoção de produtos que conjuguem sua oferta com sua 

própria rentabilidade; 
• Percepção de que todo projeto de desenvolvimento local/regional 

desencadeia um processo de reconstrução/reapropriação de um 
determinado território, entendido este como o espaço apropriado. Tal 
processo implica nova ordenação territorial. O que se propõe é que essa 
reordenação territorial seja sustentável e alavancada a partir dos 
interesses coletivos da comunidade local e da região. 

 

Infelizmente tanto os setores governamentais quanto os privados não conseguem 

trabalhar com o turismo a partir de uma visão responsável com perspectivas de médio e longo 

prazo. Por isso, idéias como as sugeridas por Beni (idem) terminam engavetadas ou sendo 

meros instrumentos teóricos utilizados apenas na prática acadêmica. 
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1.4 O Turismo em Florianópolis - Santa Catarina 

 

 

O estado de Santa Catarina destaca-se como uma região que possui todas as 

características necessárias para o desenvolvimento da atividade turística, por apresentar uma 

natureza exuberante, uma diversidade de clima e vegetação, com serras, campos, vales e neve 

no planalto, praia e sol no litoral. Também se destacam as diferentes colonizações ( alemã, 

suíça, polonesa, italiana, açoriana, etc), que representam um atrativo cultural muito rico em 

tradições que ainda são mantidas nas diversas regiões do estado, com um calendário extenso 

de festas típicas. 

 

Segundo Silva (2000, p.17),  

 

A situação geográfica de Santa Catarina no Brasil e no Cone Sul da América 
confere-lhe uma posição privilegiada com relação ao turismo. Está muito 
próxima dos principais pólos emissivos nacionais e internacionais, as regiões 
brasileiras Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e dos países que apresentam o maior 
fluxo de turistas estrangeiros no Brasil – Argentina, Uruguai e Paraguai. 

 
 
Outras características marcantes que favorecem o turismo em Santa Catarina são: a 

gastronomia, o folclore, a arquitetura diversificada de suas cidades, a religiosidade, águas 

termais, entre outras possibilidades. Em função de todo este potencial, o estado tem se 

destacado como uma das destinações mais concorridas no turismo nacional. Sabe-se que o 

fluxo turístico em nosso estado está concentrado durante a temporada de verão, mas há opções 

de divertimento e lazer durante o ano inteiro.  

 

Destacando as principais regiões turísticas do estado, a Santa Catarina Turismo S/A 

(SANTUR, 2001) elaborou um guia intitulado Turismo o Ano Inteiro, que apresenta sete (7) 

opções de roteiros, sendo estes: 

 

• Roteiro 1: Litoral Norte, Costa Dourada, Costa Esmeralda; 

• Roteiro 2: Ilha de Santa  Catarina, Grande Florianópolis; 

• Roteiro 3: Litoral Sul, Roteiro da Imigração Italiana; 

• Roteiro 4: Joinville, Caminho dos Príncipes; 

• Roteiro 5: Blumenau, O Vale Europeu; 
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• Roteiro 6: Planalto Serrano; 

• Roteiro 7: Vale do Contestado; Oeste Catarinense. 

 

A seguir, apresentamos alguns roteiros de Santa Catarina divididos em recortes 

geográficos microregionais, cada um deles observando características específicas e tipos de 

turismo diferenciados. 
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Figura 01: Roteiro 1- Litoral Norte, Costa Dourada e Costa Esmeralda 
Fonte: SANTUR – Santa Catarina Turismo S/A (2001) 

 
Características: turismo de praias, algumas cidades com espaços históricos (São 

Francisco do Sul e Itajaí) e também nesta região (Penha) encontra-se o quinto maior parque 

temático do mundo (Beto Carrero World). 
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Figura 02: Roteiro 2 - Ilha de Santa Catarina e Grande Florianópolis 
Fonte: SANTUR – Santa Catarina Turismo S/A (2001) 
 

Características: o destaque desta região é a variedade, com o roteiro de praias 

associado com o turismo ecológico, turismo termal (Águas Mornas e Santo Amaro) e a 

primeira cidade de Santa Catarina com colonização alemã (São Pedro de Alcântara). Destaque 

para Florianópolis, capital do estado, com um dos mais importantes destinos turísticos do 

Brasil, e com boa infra-estrutura de serviços, entretenimento e lazer. 
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Figura 03: Roteiro 3 - Litoral Sul e Roteiro da Imigração Italiana 
Fonte: SANTUR – Santa Catarina Turismo S/A (2001) 
 

Características: a região se destaca pelas praias mas também com abertura para 

possibilidades relacionadas com o turismo cultural voltado para visitas a sambaquis, fazendas 

e termas (Gravatal). Destaque para a cidade histórica de Laguna; a colônia italiana 

(Urussanga, Orleans e Nova Veneza) onde se pratica o turismo de aldeia, com roteiro 

organizado de atrações históricas e boa oferta de produtos coloniais; e na divisa do Rio 

Grande do Sul encontram-se os cincos cânions dos parques Aparados da Serra e Serra Geral: 

Itaimbezinho, Fortaleza, Malacara, Faxinal e Três Irmãos. O acesso aos parques fica no 

município de Praia Grande. 
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Figura 04: Roteiro 4 - Joinville e Caminho dos Príncipes 
Fonte: SANTUR – Santa Catarina Turismo S/A (2001) 

 
Características: região com colonização européia (alemães, suíços, italianos, franceses...) 

que deixou marcas em quase todas as cidades, com uma forte característica cultural. Destaque 

também para o ecoturismo e atividades como canoagem, saltos de asa delta, etc. 
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Figura 05: Roteiro 5 - Blumenau e O Vale Europeu 
Fonte: SANTUR – Santa Catarina Turismo S/A (2001) 

 

Características: O Vale Europeu é conhecido como um pedaço da Alemanha no Brasil, 

com esta característica na arquitetura, culinária, artesanato e nas festas de outubro. Esta região 

também possui lagos, montanhas e cavernas, próprios para o ecoturismo e esportes ligados à 

natureza. Oura característica do local é o turismo de compras (Brusque), e o turismo religioso 

(Nova Trento e Brusque). 
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Figura 06: Roteiro 6 - Planalto Serrano 
Fonte: SANTUR – Santa Catarina Turismo S/A (2001) 

 

Características: região que vem se destacando com o turismo em ambiente rural voltado 

para o agroturismo, turismo ecológico de trilhas/ aventura, turismo rural, bem como um 

segmento bem especial que “vende” a idéia do turismo para conhecer o frio e as nevadas. 
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Figura 07: Roteiro 7 - Vale do Contestado e Oeste Catarinense 
Fonte: SANTUR – Santa Catarina Turismo S/A (2001) 

 

Características: Nesta região localizam-se as cidades que foram palco da Guerra do 

Contestado, cuja história permanece viva nos museus e monumentos. A colonização italiana 

predomina na região, que tem muitas atrações naturais e águas termais. As estâncias 

hidrominerais possuem infra-estrutura turística que funciona o ano inteiro e o cenário natural 

favorece atividades ecológicas. Destaca-se também a cidade de Treze Tílias, colonizada por 

tiroleses e que mantém suas tradições através da música e da arte. 
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Embora nos roteiros anteriores seja possível observar várias possibilidades, a 

sazonalidade ainda é um problema para cada região. Como contrapartida, alguns empresários 

e o próprio governo do estado vem buscando no turismo de eventos a saída para esses 

problemas. Agostini (2003 p.15), Diretor de Planejamento da SANTUR (Santa Catarina 

Turismo S/A), em entrevista ao jornal Diário Catarinense, afirmou que a “segmentação do 

mercado é uma das grandes saídas para controlar a questão da sazonalidade.” Ele destaca que 

foi criado um fórum catarinense para envolver todas as entidades ligadas à área de eventos e 

assim unir esforços em torno deste objetivo. 

 

A SANTUR (2004), órgão oficial de turismo no estado, realizou uma pesquisa sobre o 

crescimento do percentual de pessoas que vêm ao nosso estado para viagens de negócios, a 

qual revela que o número aumentou de 5,57% em 2001 para 9,29% em 2002. Isto representa 

um incremento na taxa de ocupação dos empreendimentos hoteleiros das cidades e maior 

movimentação nos restaurantes e áreas ligadas ao entretenimento, além da geração de novos 

empregos. Com relação à expansão da hotelaria em SC, a SANTUR cita que de 1999 a 2002 

houve um crescimento de 25% no número de leitos no estado. Em Florianópolis esse 

crescimento foi ainda maior, registrando aumento de 30% no mesmo período. 

 

Segundo pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisa (FIPE) a pedido da 

EMBRATUR (2002), sobre o “Perfil do Turismo Doméstico 2002”, Santa Catarina aparece 

entre os seis principais estados receptores de turistas, com uma taxa de 5,6%. Esses dados são 

confirmados por Pereira (2003, p.15), que demonstrou em estudo sobre o movimento turístico 

em Santa Catarina que o mesmo vem crescendo nos últimos anos, sendo este doméstico (o 

maior fluxo de turistas nacionais foi no ano de 2000), e internacional (maior afluência em 

2001). 

 

Nos dados da SANTUR (2004), Florianópolis registrou no ano de 2003 um 

movimento de 233.425 turistas nacionais e de 74.769 turistas estrangeiros, mantendo neste 

mesmo ano uma taxa de ocupação da rede hoteleira de 52,28%. A pesquisa da SANTUR 

sobre o motivo da viagem demonstrou que no ano de 2002 o fator turismo foi 96,28%, 

enquanto que no ano de 2003 foi de 91,25%. Com relação ao motivo da viagem ser negócios, 

houve um crescimento de 2002 (3,72%) para 2003, quando registrou 8,75%.  

Ainda que todo o estado ofereça muitas opções, é a capital Florianópolis que mais se 

consolida como pólo turístico da região sul do país, com muita publicidade de suas belezas 
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naturais. Esta vocação turística porém é bastante recente, algo que se iniciou nos anos de 1960 

e 1970, com o crescimento econômico e demográfico. A seguir apresentamos o mapa da 

cidade de Florianópolis. 
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Figura 08: Mapa da Cidade de Florianópolis 
Fonte: Pinheiro, 2002. 



 48 

Com relação ao desenvolvimento de Florianópolis, Pereira (2003, p.10) cita que: 
 

O despertar para as novas tendências de crescimento econômico e 
demográfico dos núcleos urbanos litorâneos, sobretudo o da capital, inicia-se 
lentamente nos anos 50 e prossegue nos anos 60 com a criação da 
Universidade Federal de Santa Catarina e a implantação do trecho 
catarinense da BR-101, concluído em 1971, que estimulam o 
desenvolvimento das principais cidades litorâneas. Na capital, o Estado 
assume o comando dos processos modernizantes, realizando investimento 
que modificam o perfil da cidade, aceleram a urbanização, reforçam o setor 
terciário e acrescentam novas funções à administração estadual e federal, 
dinamizando e implantando novos serviços. 
 

De acordo com Moraes (2001), atualmente a economia de Florianópolis baseia-se nas 

atividades de comércio e serviços, também com alguma expressão na indústria de 

transformação e nas atividades ligadas ao turismo.  

 

O turismo, além de gerar divisas através de estabelecimentos como hotéis, 
agências de viagens, restaurantes, bares, campings, também estimula uma 
economia informal com aluguéis de casas pelos próprios proprietários; o 
surgimento de novos vendedores ambulantes nas praias e a organização de 
passeios de barco pelos pescadores (Id.Ibid.,p.18). 

 

Para o Centro de Estudos, Cultura e Cidadania - CECCA (1997), Florianópolis, vem 

perdendo sua originalidade e agora vem tentando se firmar basicamente na atividade turística. 

As atividades turísticas em Florianópolis, ainda segundo o CECCA (idem) desenvolveram-se 

devido ao processo de planejamento ocorrido em 1970, amparado em ações governamentais 

que geraram uma política pública de desenvolvimento turístico garantida pelo Estado, através 

de implantação da infra-estrutura necessária para que a atividade pudesse se desenvolver. 

 

Nesse sentido, ressaltamos a citação de Ruschmann (1997, p.84), “ no turismo cabe ao 

Estado zelar pelo planejamento e pela legislação necessários ao desenvolvimento da infra-

estrutura básica que proporcionará o bem estar da população residente e dos turistas.” 

 

E abordando o desenvolvimento do turismo em Florianópolis, Pereira (2003, p.13) 

destaca que, 

 

Desde a década de 70, os fluxos turísticos vêm se intensificando, mas sua 
explosão se deu nos anos 90, em decorrência de vários fatores. O 
desenvolvimento turísticos, além de acelerar a expansão urbana, causando 
profundas modificações na configuração histórico-espacial da cidade, deu 
origem a áreas diferenciadas e a grandes impactos sobre os traços culturais e 
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padrões de comportamento das populações de origem açoriana ainda 
existentes em comunidades de pescadores. A atividade turística fica 
comprometida pelo adensamento populacional registrados em alguns 
balneários, como é o caso de Canasvieiras, Ingleses e Lagoa da Conceição, 
enquanto empreendimentos turísticos de grande porte criaram loteamentos 
reservados às classes altas, implantados a partir da década de 80 em grandes 
glebas de terras ( Jurerê Internacional e Praia Brava). 
 

Neste contexto os estudos do CECCA (1997), apontam para os anos 80 como a 

consolidação do turismo em Florianópolis através de várias campanhas publicitárias que a 

vendem como a Capital Turística do Mercosul.  

 

Este desenvolvimento e todo este arsenal de campanhas não se originaram no vazio, 

uma vez que Florianópolis possui várias instituições ligadas ao turismo. Podemos citar as 

instituições públicas como a Santa Catarina Turismo S.A. (SANTUR) e a Secretaria de 

Turismo de Florianópolis (SETUR); bem como as privadas como o Florianópolis Convention 

& Visitors Bureau (FCVB), o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de 

Florianópolis, e várias empresas que fornecem formação profissional em turismo (técnico e 

superior). 

 

Conforme já foi discutido anteriormente, o grande desafio do setor turístico de Santa 

Catarina, e principalmente de Florianópolis, é acabar com a sazonalidade, desencadeando 

ações que contribuam para a distribuição do fluxo de turistas durante todo o decorrer do ano. 

E neste sentido, os empresários e pessoas que estudam estas questões afirmam que o turismo 

de eventos destaca-se como uma solução para este problema, contribuindo para reduzir a 

dependência das empresas turísticas com a alta estação (verão). 

 

Confirmando estas afirmações a SANTUR (2004), apresenta dados mostrando que em 

Florianópolis as convenções mantém a média de ocupação anual na rede hoteleira em torno de 

50%, sendo que no ano de 2002 cerca de 800 mil visitantes estiveram na capital para 

participar de feiras, congressos e seminários. Destaca-se neste cenário o centro de convenções 

Centrosul, inaugurado em 1998, e que representou um salto qualitativo na trajetória turística 

de Florianópolis, como também  a criação do FCVB foi importante para atuar na captação de 

eventos. Para 2004 estão previstos 360 eventos na cidade, que irão reunir cerca de 180 mil 

pessoas, sendo que no Centrosul o número de eventos este ano é 10% maior do que o ano 

passado, conforme dados apresentados sobre o turismo de eventos em reportagem do jornal 

Diário Catarinense (2004). Segundo as informações fornecidas nesta matéria (2004, p. 17), o 
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grande número de eventos agendados para este ano é reflexo do trabalho de captação 

realizado nos últimos três anos, e ressalta que estes eventos movimentam uma imensa cadeia 

produtiva. 

 

Conforme Pamplona (2003, p.1), em 2002 o Centro de Convenções trouxe para a 

cidade 513.900 turistas de negócios, chegando muitas vezes a lotar a rede hoteleira central  e 

inclusive da praia. O Sindicato dos Hotéis, Restaurantes e Bares de Florianópolis atribui 

somente ao Centrosul o crescimento de 30% no movimento dos estabelecimentos do centro 

durante a baixa temporada.  

 

À medida que houve um aumento da demanda pelos atrativos turísticos de 

Florianópolis, e um incremento no turismo de negócios, a oferta de serviços de hospedagem e 

alimentação também cresceu, e por outro lado, esta melhoria nos serviços e na infra-estrutura 

resultou em uma maior intensificação do fluxo de turistas. Somou-se a isto uma estratégia de 

marketing turístico ressaltando a cidade como exemplo de qualidade de vida, projetando suas 

riquezas ambientais, históricas e culturais.  

 

De acordo com Araújo (2004, p.17) Florianópolis “dispõe de 55 espaços para 

realização de eventos de vários portes, e a maioria fica nos hotéis, que cada vez mais investem 

neste segmento”. Com o turismo de eventos os hotéis são os maiores beneficiados, mas  por 

outro lado, há necessidade de os estabelecimentos hoteleiros apresentarem um serviço de 

qualidade para atender às exigências de um mercado em franca expansão e altamente 

competitivo, que busca na excelência de seus serviços um diferencial. 

 

 

 

 

 

1.5 Hospitalidade Hoteleira - A Qualidade dos Serviços  

 

A noção de hospitalidade hoteleira está diretamente relacionada com a oferta de 

serviços de qualidade, sendo que esta se constitui como uma ferramenta para manter a 

empresa competitiva e alcançar a eficácia operacional, desempenhando suas atividades 

melhor do que os concorrentes.  
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Com o crescimento do turismo, as empresas ligadas ao setor tiveram uma grande 

expansão, adequando-se à demanda. Neste sentido destaca-se a Hotelaria que teve um 

crescimento vertiginoso e sentiu a necessidade de mudanças na condução de seus negócios a 

fim de responder ao novo cenário empresarial competitivo. O desenvolvimento do setor e 

consequentemente a competitividade gerada entre as empresas, cria a necessidade da busca 

pela excelência na qualidade de seus serviços. 

 

Para Sancho (2001, p.79), a hotelaria pode ser definida como “o sistema comercial de 

bens materiais e intangíveis dispostos para satisfazer as necessidades básicas de descanso e 

alimentação dos usuários fora de seu domicílio”.  

 

Beni (2003, p.138) cita uma pesquisa realizada pela Horwath Consulting em 2001 que 

aponta o crescimento dos hotéis no Brasil a “uma média anual de 7% nessa década, atingindo 

um total de 4.940 unidades até o ano de referência da pesquisa”. 

 

A competitividade no setor hoteleiro impulsiona as empresas a buscarem um 

diferencial que as mantenha no mercado, e sendo assim o padrão de qualidade dos serviços 

contribui para garantir a vantagem competitiva. A competição é responsável pela adequação 

das atividades de uma empresa em relação à sua área de atuação, fruto das estratégias 

competitivas adequadas utilizadas pelas mesmas. 

 

De acordo com Porter (1990), a vantagem competitiva surge fundamentalmente do 

valor que uma empresa consegue criar para seus compradores e que ultrapassa o custo de 

fabricação pela empresa, e segundo o autor, existem três estratégias genéricas: 

 

-    Custos ou serviços com qualidade a preços menores; 

- Diferenciação com serviços que gerem qualidade, confiabilidade, atenção e serviço de 

pós-venda; 

- Concentração, com base nas anteriores, mediante a eleição de um segmento de mercado e 

ajuste das estratégias ao referido segmento. 
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A busca da eficácia operacional incentivou as empresas a desenvolverem programas 

como Gestão da Qualidade Total (GQT), e benchmarking10, procurando assim eliminar as 

ineficiências, aumentar a satisfação dos clientes e atingir as melhores práticas. Estes 

programas abrangem uma forma de ação administrativa que coloca a excelência dos produtos 

ou serviços como o foco principal para todas as atividades da empresa, sendo sua gestão  a 

concretização desta ação, que é consolidada através de um agrupamento de idéias e técnicas 

voltadas para um aumento da consolidação da empresa no mercado. 

 

Segundo Davies (2001, p.27), na indústria hoteleira define-se qualidade como “a 

prestação contínua de serviços e apresentação de produtos com base nos padrões dos 

estabelecimentos individuais ou cadeias”. Esta condição envolve adaptar, comunicar e manter 

padrões adequados de desempenho em todas as atividades oferecidas pelo estabelecimento 

para satisfazer as necessidades do cliente. Considerando que a atividade hoteleira envolve  

serviços e portanto é um bem intangível, como também oferece produtos, que são os bens 

tangíveis, a percepção da qualidade por parte do cliente envolve o desempenho destes dois 

bens. 

 

Para Castelli (2000), o desempenho com qualidade das prestações hoteleiras é 

condição determinante do sucesso empresarial, sobretudo no contexto atual, onde a 

concorrência se torna cada vez mais acirrada e o cliente cada vez mais exigente. Manter e 

melhorar continuamente o nível dos bens e serviços hoteleiros tornou-se um desafio 

permanente, uma questão de sobrevivência e uma arma estratégica para as empresas do setor. 

Para um hotel ser competitivo é importante adotar critérios de excelência, tanto no serviço 

como na prestação dos mesmos, pois o grau de exigência de seu cliente tende a ser cada vez 

maior, e a percepção da qualidade varia de uma pessoa a outra, por motivos de personalidade, 

educação, habitat, etc. 

 

Segundo Cavassa (2001), a qualidade é uma categoria relativa, resultante da 

comparação entre a percepção do desempenho e a oferta do conjunto hoteleiro e a percepção 

do turista em relação às suas expectativas. Toda expectativa espera ser satisfeita; a satisfação 

do turista pode ser definida como o estado de opinião sobre o prestador de serviços hoteleiros, 

conseqüência do juízo de qualidade, que subjetivamente é aplicado ao serviço hoteleiro. 
                                                 
10 Processo sistemático de pesquisa para avaliar produtos, serviços e práticas das empresas que são reconhecidas 
como líderes empresariais(ROTHMAN apud CHIAVENATO, 2000). 
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Neste sentido, destaca-se a hospitalidade exercida de forma profissional, buscando a 

excelência dos serviços hoteleiros prestados, e segundo Cooper et al (in DIAS, 2002), a 

hospitalidade profissional tem as seguintes características: 

 

- é a combinação complexa de benefícios e aspectos tangíveis e 
intangíveis; 

- envolve a interação satisfatória entre serviço e prestador, consumidor e 
hóspede; 

- oferece ao hóspede segurança, conforto psicológico e fisiológico, com 
alimentação, bebida e acomodação; e 

- pode ser lucrativa ou não. 
 

A hospitalidade profissional depende significativamente das pessoas que nela 

trabalham, das suas virtudes individuais de “ser hospitaleiro”, que podem ser incentivadas e 

potencializadas com um programa de qualificação. O funcionário do hotel é um elemento-

chave, que representa perante o cliente a imagem da empresa, e para tanto precisa estar bem 

treinado e motivado, num processo de constante aprimoramento de suas funções.  

 

De acordo com Herroz (apud ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN DE 

INSTITUCIONES, 1992, p.96) no mundo da hospitalidade as pessoas preparadas para servir 

com eficácia “se convertem em prioridade pelas completas conseqüências que derivam da 

entrega de serviços intangíveis, apreciados somente a partir da própria e única percepção de 

quem os descreve e a qualificação de quem os produz”.11 

 

Lamprecht & Ricci (1997), referem-se ao treinamento de funcionários como o alicerce 

para o sucesso em serviços. Segundo Dias (2002, p.126), o treinamento é muito importante 

pois: 

 

Além de buscar os melhores avanços em tecnologia e equipamentos (high-
tech), os hotéis devem visar o high touch (alto toque pessoal), que só é 
possível com funcionários bem selecionados, bem treinados, conhecedores 
das necessidades dos clientes internos e externos e que saibam tanto atender 
às reclamações do hóspede quanto ser pró-ativos, corrigindo as falhas antes 
mesmo que aconteçam. 

 

                                                 
11 Tradução própria. 
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Entendemos o treinamento como um processo de desenvolvimento de habilidades para 

a melhora do desempenho individual, e que através dele há um ganho pessoal, aumentando 

sua empregabilidade e auto-estima, bem como há um aumento da produtividade nas 

organizações.  

 

O desenvolvimento da qualidade se dá através do desenvolvimento dos recursos 

humanos, ou seja, capacitá-los e dar condições para que haja a inter-relação pessoal, melhorar 

a comunicação e formar uma verdadeira equipe integrada. À medida que há uma satisfação 

das expectativas profissionais e humanas das pessoas envolvidas, existe um processo de 

melhoria da qualidade em toda a organização, gerando clientes internos e externos satisfeitos. 

 

De acordo com Herroz (apud ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN DE 

INSTITUCIONES,1992, p. 108), na indústria da hospitalidade o controle de qualidade não é 

feito pelos gerentes, mas sim por aqueles que diretamente proporcionam o serviço. Por isso 

dizemos que dependemos muito mais da qualidade e princípios das pessoas que oferecem os 

serviços, do que da qualidade das idéias ou da qualidade intrínseca do produto ou serviço que 

queremos oferecer.12 

 

A gestão de qualidade hoteleira necessita basear-se em um enfoque sistêmico que 

busca estabelecer a qualidade em toda a organização, e que neste sentido a liderança parta da 

alta gerência, definindo políticas e objetivos de qualidade com base nas expectativas do 

turista, nas expectativas dos empregados, e no aprimoramento da própria organização. 

Observa-se que a cultura de qualidade é o centro de todo o processo, onde o objetivo é 

fazer bem as coisas desde o início e fazer disto a filosofia do hotel, padronizando e ampliando 

o compromisso de atender bem ao cliente e superar suas expectativas. Esta cultura de 

qualidade é obtida mediante previsão, determinação, esforço, informação, educação, controle, 

comprometimento e reconhecimento dos resultados, das pessoas e dos procedimentos. 

 

Segundo Wagen e Davies (2001), as idéias para melhorar os métodos de atuação 

podem ser implementadas apenas com o apoio e comprometimento de todos os níveis da 

organização para que se possam oferecer os melhores produtos e serviços possíveis. Uma 

atitude positiva para buscar feedback e solucionar problemas é um dos principais 

                                                 
12 Tradução própria. 
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componentes de um programa de qualidade. Os resultados mais significativos de um 

programa de gerenciamento de qualidade bem-sucedido são a satisfação do cliente, o aumento 

dos negócios e maiores lucros. 

 

Nesse contexto, pode-se afirmar que o gerenciamento de qualidade em hotelaria é um 

processo de melhoria contínua, e a organização como um todo deve seguir uma única 

filosofia. A hospitalidade tratada com profissionalismo busca oferecer o melhor serviço, 

associado ao bom atendimento, e criando uma relação harmônica entre empresa e cliente se 

posiciona de forma a atender às suas necessidades e expectativas. 

 

 

1.5.1 O Setor de Alimentos & Bebidas 

 

 

O setor de Alimentos e Bebidas (A&B) de um hotel é uma das áreas mais complexas 

dentro da estrutura organizacional da empresa, cuja gestão envolve um alto grau de  

profissionalismo e conhecimento técnico. Esse setor desempenha todo o serviço relacionado à 

alimentação dos clientes, que podem ser os hóspedes, os residentes locais ou ainda grupos  

organizados como corporações que reservam festas em geral, e os próprios funcionários do 

estabelecimento. Vale lembrar que neste mercado de festas, banquetes e eventos, os hotéis 

estão se destacando como uma importante opção. 

Segundo La Torre (2002, p.97), 

Nos hotéis o serviço de alimentos e bebidas representa um grande diferencial 
para o público, contribuindo para o incremento da receita da instituição. Em 
alguns hotéis os lucros do setor são inclusive superiores àqueles 
provenientes dos alojamentos. Tal destaque é conseqüência de uma proposta 
de serviço dinâmica, extensiva a outros clientes além dos hóspedes.  

 

Basicamente na hotelaria, a operação de alimentos e bebidas está composta por: 

restaurantes e bares, cuja quantidade e tipo são determinados pelo tamanho do hotel e pela 

característica do cliente; serviço de quarto (room service), onde o hóspede tem a opção de 

receber as refeições no quarto; e festas, que engloba banquetes, eventos, coffe break, 

brunch13, etc. Em hotéis de grande porte geralmente existem várias opções de restaurantes, 

                                                 
13 Termo usado para um serviço que inclui alimentos do café da manhã (breakfast) mais almoço (lunch). 
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com características diferenciadas, desde os mais informais como os coffee shops14 até os mais 

refinados, especializados na alta gastronomia. 

 

No quadro de recursos humanos do setor de A&B, existem diversos cargos e funções, 

sendo os apresentados a seguir os mais relevantes: 

 

- Gerente de A&B: responsável pela administração geral do setor;  

 

- Chef: responsável por toda a organização do trabalho na cozinha. Trabalha em conjunto 

com o gerente de A&B na definição dos cardápios para o dia-a-dia e para os eventos; e na 

gestão e liderança do grupo. Segundo Chon e Sparrowe (2003, p.201) “o trabalho de um 

chef une criatividade, qualidade, consistência e reflete o conhecimento das tendências 

culinárias atuais”; 

 

- Sub-chefe: auxiliar direto do chef, pode substituí-lo em sua ausência. Responsável pela 

orientação do serviço junto aos auxiliares e ajudantes de cozinha. Conforme Teichmann 

(2000, p.70) “em uma brigada de menor porte, o sub-chefe muitas vezes desempenha 

também a chefia de uma praça importante, como a do “saucier” ou “garde-manger”; 

 

- Garde-manger: responsável pelos cortes de carnes, frangos, peixes, e preparação de 

alimentos frios (entradas e molhos frios, saladas, patês);  

- Entremetier: atua na preparação de legumes, suflês, entradas quentes, pratos com ovos e 

guarnições em geral;  

 

- Pâtissier:  prepara todos os doces, tortas e sobremesas em geral;  

 

- Rôtissier: responsável pelos alimentos grelhados, fritos e assados.  Segundo Teichmann 

(Id.Ibid.) em alguns restaurantes este profissional é responsável por preparar a 

alimentação dos funcionários.  

 

- Saucier: elabora todos os fundos, os molhos quentes, as carnes ensopadas, e pequenas 

guarnições de acompanhamento;  

                                                 
14 Restaurante pequeno onde são servidos café e comidas leves (BUENO, 2000, p.123). 
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- Poissonier: atua na preparação dos pescados em geral e seus molhos. De acordo com 

Teichmann (Id. Ibid.) “quando o restaurante é especializado em pescados e frutos do mar, 

esta praça tem um destaque muito grande; entretanto, em uma brigada pequena, este 

trabalho é executado pelo “saucier”. 

 

- Chefe Steward: tem sob sua responsabilidade a limpeza do ambiente (cozinha e 

restaurante), dos materiais e equipamentos da cozinha, e dos materiais extras para os 

eventos. Seus auxiliares são os “stewards e os “plongeurs”. 

 

- Plongeur: é responsável por toda a limpeza pesada. Conforme Teichmann (Id.Ibid.) “é o 

posto mais simples da cozinha, mas, pela importância que a higiene tem num setor onde se 

produz alimento, deve ser desempenhado com muita responsabilidade”. 

 

Na área específica do restaurante o responsável é o Maître, que supervisiona todas as 

atividades do salão, acompanha os clientes à mesa, e tem como subordinados o Chef D’Etage 

(chefe de fila), os garçons e os commis, auxiliares de garçom. De acordo com Chon e 

Sparrowe (2003) o chefe de fila tira os pedidos dos clientes e deve estar apto a responder 

eventuais dúvidas sobre o cardápio; o garçom atende às necessidades dos clientes durante as 

refeições; e os commis limpam a mesa no intervalo entre os pratos servidos e trocam os copos. 

 

Eventualmente, em locais mais requintados, existe a função de Sommelier, que é o 

especialista em vinhos. Importante destacar que a existência destas funções no setor em 

questão está diretamente relacionada com a categoria do hotel e o tipo de serviço que oferece. 

Existe uma tendência atual de racionalização de mão-de-obra, onde um profissional executa 

duas ou mais funções destas especialidades citadas acima. 

 

Chon e Sparrowe (2003, p.205) citam que atualmente o quadro de funcionários está 

muito mais enxuto e “a cozinha grande moderna pode ter um chef executivo, um gerente, um 

subchefe e alguns chefes de partida. Em muitos estabelecimentos pequenos, entretanto, 

podem existir um ou dois funcionários para executar todas as funções”. 

 

Foster (1994, p. 139) destaca que o tamanho do setor de A&B depende de muitos 

fatores, como: 
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- o tamanho e o tipo do hotel; 
- o interesse em comercialização do serviço de A&B; 
- o número e o tipo de reuniões e convenções que o hotel recebe. 

 

Neste sentido, o planejamento da estrutura física e da gestão operacional deste setor de 

produção de alimentos está relacionado com a tipologia do meio de hospedagem e o tipo de 

cliente, a projeção da quantidade de pessoas a serem servidas, e as características dos serviços 

que serão oferecidos. As questões que envolvem estrutura física adequada, equipamentos, 

equipe treinada, e procedimentos corretos são aspectos importantes para serem analisados que 

irão refletir diretamente na qualidade da alimentação servida.  

 

Guarize (apud COLUCCI et al, 2003, p.60) cita as tendências relacionadas aos 

projetos de cozinhas hoteleiras como: 

 

- maior utilização de bufês e de sistemas de auto-serviço da hotelaria; 
- mudanças nos serviços de banquetes, adotando-se em maior escala o 

serviço empratado; 
- novos conceitos de comida rápida com opções de cardápios étnicos; 
- multiplicação e melhora contínua dos restaurantes temáticos; 
- menor ênfase nos aspectos de restaurantes de hotéis de luxo. 

 

Para Medlik e Ingram (2002, p.98) este setor é a segunda maior atividade da maioria 

dos hotéis e muitas vezes emprega um número maior de funcionários do que os empregados 

em outros serviços. Neste sentido, podemos classificar o setor de A&B como uma unidade de 

gestão dentro do contexto do hotel, que é muito relevante para a receita do empreendimento, e 

que tem como objetivo apresentar um serviço de qualidade visando a satisfação do cliente e a 

boa imagem da empresa. 

 

Fazendo uma reflexão sobre a importância do setor de A&B nos meios de 

hospedagem, Guarize (apud COLUCCI et al, 2003, p.75) cita que: 

 

- a gestão operacional de uma cozinha hoteleira envolve uma 
complexidade de dados técnicos de natureza conceitual, física, humana e 
organizacional; 

- os aspectos físicos deste departamento hoteleiro específico constituem-se 
na primeira grande preocupação de um gestor hoteleiro como infra-
estrutura básica para o desenvolvimento pleno de processos culinários; 

- os aspectos humanos passam nestes últimos anos por um processo rápido 
de conceituação, o que tem propiciado novas formas de avaliar a 
qualidade dos serviços de produção do setor em questão; 
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- os aspectos organizacionais de uma cozinha passam obrigatoriamente 
pelas etapas de estruturação das equipes de trabalho com suas 
respectivas lideranças; 

- a nova empresa de hospitalidade compreende a gestão operacional deste 
setor específico, como vital para a melhoria dos indícios de faturamento 
de uma organização hoteleira, bem como consolidadora de uma imagem 
corporativa mais competitiva mercadologicamente; 

- a qualidade de produção de alimentos está diretamente ligada ao 
processo de planejamento físico, de cardápios e de estrutura do perfil dos 
recursos humanos. 

 

Nesse aspecto, este importante setor da hotelaria congrega atividades que precisam ser 

operacionalizadas de forma sistêmica, a fim de aperfeiçoar cada vez mais a sua produtividade  

para manter um padrão de excelência dos seus serviços. 

 

Destacamos a qualidade no setor de Alimentos e Bebidas como fator importante para 

garantir uma alimentação com parâmetros nutricionais e sanitários que promovam a saúde do 

cliente. Segundo Guarize (apud COLUCCI et al.,2003, p.73) “a qualidade e higiene são 

elementos vitais para a boa operacionalidade do serviço de front, ou seja, de atendimento nos 

restaurantes, bares, room service e eventos”. 

 

A produção de alimentos seguros e com qualidade deve ser um dos principais 

objetivos das áreas de Alimentos e Bebidas das empresas hoteleiras, conscientizadas com a 

importância e o valor competitivo que isto representa. A implementação de programas 

visando a garantia da qualidade dos produtos, assim como a segurança alimentar, deve ser 

apoiada em regras fundamentais, válidas a todas as empresas que lidam diretamente com a 

preparação de alimentos. 

 

Para Colucci (apud COLUCCI et al.,2003, p.79), 

 

A preservação das qualidades nutritivas dos alimentos bem como a 
garantia das melhores condições higiênicas durante o preparo são 
quesitos que agregam valor aos serviços prestados, à medida que 
asseguram o bom atendimento que atrai e garante a fidelidade do 
hóspede. 

 

O comprometimento de toda a equipe responsável pelo setor de Alimentos e Bebidas é 

de grande importância a fim de garantir  uma refeição nutritiva e saudável. Os cuidados com a 

segurança alimentar dos turistas devem ser constantes, possibilitando que os mesmos 
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desfrutem os prazeres da sua viagem sem o imprevisto de uma intoxicação alimentar, visto 

que toda a alegria, emoção e expectativas durante a sua estada são subitamente desfeitos se o 

viajante ficar doente em decorrência de alguma alimentação imprópria. 

 

Consideramos que garantir a segurança alimentar dos turistas é necessário, pois a 

conseqüência de problemas de saúde provenientes de uma alimentação sem qualidade 

higiênico-sanitária é prejudicial tanto para os clientes como para a empresa hoteleira. O 

cliente quer ter segurança sobre a qualidade dos alimentos que consome, pois caso contrário 

irá procurar na concorrência quem ofereça essa segurança. O cliente também quer um serviço 

com cordialidade, bom atendimento, que lhe proporcione vivenciar uma boa experiência 

alimentar. Segundo Jeolàs e Santos (2000), é preciso abandonar o improviso e adotar uma 

gestão profissional por meio da integração de todo o setor de Alimentos e Bebidas, aliando os 

custos, receitas e resultados com serviços de qualidade. 

 

Desta forma, é fundamental que os setores de Alimentos e Bebidas das empresas 

hoteleiras busquem o aperfeiçoamento contínuo de seus produtos e processos, a fim de 

fornecer uma alimentação dentro dos critérios higiênico-sanitários para que o cliente não seja 

exposto a nenhum tipo de alimento potencialmente perigoso resultante de processamento 

inadequado. Um dos maiores desafios do setor é conseguir unir a gastronomia com 

alimentação equilibrada e condições higiênico-sanitárias adequadas, buscando promover a 

satisfação do hóspede. 

 

Guarize (apud COLUCCI et al,2003, p.65) destaca “o relevante papel da cozinha 

como unidade de retaguarda e o seu objetivo básico de garantia da qualidade de atendimento 

por meio do trabalho das equipes nos processos de produção e distribuição de refeições”. 

 

Neste contexto, a gestão de A&B deve estar voltada para o controle higiênico-sanitário 

dos alimentos, qualidade e atendimento, elementos fundamentais para atender as necessidades 

e expectativas dos clientes, e alcançar a excelência nos serviços prestados, destacando-se 

como fator diferenciador que irá repercutir na boa imagem da empresa hoteleira.  



 61 

CAPÍTULO 2 - SEGURANÇA TURÍSTICA 

 

2.1 Considerações conceituais 

 

Para que a atividade turística de uma determinada localidade se desenvolva, é 

necessário que haja as condições básicas de infra-estrutura, qualificação profissional, 

empreendimentos adequados, segurança, e qualidade no atendimento. A segurança se 

constitui assim em uma condição primordial para quem viaja, e também para toda a 

comunidade local. Consideramos a segurança como um fator de grande valor para o turista na 

escolha de uma destinação, sendo também uma forma dos pólos turísticos atraírem uma maior 

demanda. Nesse sentido, citamos Grunewald (2002, p.2), afirmando que “as principais 

necessidades dos visitantes conscientes e inconscientes na escolha de um destino são a 

originalidade da oferta, a qualidade, o preço e a segurança.” 

 

De acordo com a Organização Mundial do Turismo (OMT, 1997), no campo do 

turismo a qualidade é uma questão vital para a segurança dos turistas. Para que um destino 

turístico possa oferecer um produto de qualidade, é condição imprescindível que adote certos 

princípios fundamentais de segurança. O planejamento da segurança turística exige o exame 

dos riscos associados a quatro fatores (p.17): 

 

• Entorno humano e institucional exterior ao setor do turismo (roubos, violência, 
terrorismo, conflitos sociais, guerras, etc.); 

• O setor do turismo e os setores comerciais ligados (falhas nos sistemas de 
segurança em estabelecimentos turísticos, não cumprimento das normas 
sanitárias, etc.); 

• O viajante individual ( práticas perigosas dos turistas em atividades esportivas e 
recreativas, comportamento impróprio dos turistas com respeito à população 
residente ou a legislação local, etc.); 

• Riscos físicos ou ambientais ( naturais, climáticos e epidemiológicos ). 
 

Segundo Grunewald (2002, p.1), a “segurança turística é a proteção da vida, da saúde, 

da integridade física, psicológica e econômica dos visitantes, prestadores de serviços e 

membros das comunidades receptoras”, e envolve os seguintes aspectos: 

 

• Segurança Pública : sistema que permite o livre deslocamento do turista 
pelo destino, diminuindo situações de conflito, delitos e acidentes. 

• Segurança Médica: sistema de prevenção, emergência e proteção que 
permite a assistência médica ao visitante antes de viajar ou durante seu 
deslocamento no destino turístico. 
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• Segurança Informativa: sistema de comunicação que permite o 
conhecimento da oferta do destino. 

• Segurança dos Serviços Turísticos: sistema que permite a proteção do 
turista durante o deslocamento pelos diversos estabelecimentos de 
serviços turísticos e recreativos (hotel, restaurante, etc) do destino 
turístico. 

• Segurança em Eventos: sistema que permite a proteção durante a 
realização ou participação em um evento esportivo, musical, recreativo, 
etc., do visitante em um destino. 

• Segurança de Transporte: sistema que permite o livre e seguro 
deslocamento pelas estradas, desde a saída do lugar de residência 
habitual até o seu regresso ao mesmo. 

 

De acordo com Fúster (1985), a defesa do turista contra os perigos a que estão 

expostos, não significa prescindir de um ideal maior que é o de preservar toda a sociedade de 

uma série de perigos. Várias situações de risco são comuns tanto para os visitantes quanto 

para os nativos do lugar, mas, tratando-se de pessoas que se encontram fora de seu núcleo 

originário, deve-se fazer um particular empenho para atendê-los. Além do plano sociológico, 

e vendo a situação por um aspecto econômico, deve-se também considerar a fonte de receitas 

que a atividade turística representa para os países, tornando-se muito interessante para seu 

desenvolvimento. 

 

O termo “risco” envolve várias reflexões sobre seu entendimento, e neste capítulo 

procuramos abordar sua relação com a segurança do turista. Quando essa expressão é 

trabalhada na área da saúde, encontra-se relacionada com prevenção e cuidados anteriores aos 

acontecimentos. 

 

Pesquisas realizadas na saúde promoveram o aparecimento de outras expressões, tais 

como “fatores de risco” e vulnerabilidade. Nesta busca, o uso da expressão “risco” alcança 

praticamente todas as dimensões da vida, e nas áreas sociais e médicas a citação do termo 

alcança mais de 10 mil registros no Sociological Abstracts e meio milhão de referências nos 

periódicos de saúde (LIEBER; ROMANO – LIEBER, 2000). 

 

Em resumo, embora não exista um conceito de “risco” definitivo e único, o apelo do 

seu uso nos dias atuais e as motivações e apelos existentes relacionados à segurança, bem 

estar, responsabilidade e compromisso, fazem com que se trabalhe com este conceito, 

assumindo que o mesmo possui amplas perspectivas e teorias para entendimento. Embora a 
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idéia de “risco” associada a um perigo objetivo, seja o produto mais construído sobre esta 

expressão na atualidade (SILVA e SANTOS, 2004). 

 

Do ponto de vista sociocultural e relacionando à temática risco com alimentação, a 

obra clássica de Douglas (1976) tem sido a base de alguns estudos da Antropologia. É 

importante recordar que com base em dados etnográficos, a autora apresenta as noções de 

perigo, pureza, impureza, sujo, limpo, e outros termos que são construídos socialmente 

baseados na idéia de risco das comunidades por ela investigada. Estudos posteriores a esse 

demonstraram que Douglas nos apresentou uma teoria cultural do risco, do que é próprio e 

impróprio, e até mesmo o que é considerado alimento. Embora a perspectiva do estudo dela 

tenha sido restrita a grupos não urbanos, é possível estabelecer uma ponte entre os diferentes 

entendimentos de seus achados e as discussões realizadas no momento atual. 

 

À medida que se cria uma estrutura de segurança ao turista contra todos os fatores de 

risco a que estão expostos, estará beneficiando a toda a sociedade, pois as situações de perigo 

são comuns tanto para os visitantes quanto para a comunidade local. Como medida preventiva 

de proteção ao turista, Gomez (2002) cita a formação de uma rede de apoio constituída pelos 

prestadores de serviço, os meios de comunicação, e os órgãos oficiais de turismo para 

informar ao visitante  para que este conheça as formas de evitar inconvenientes nos destinos 

procurados, como por exemplo, locais onde é alto o índice de criminalidade, aconselhar para 

que não usem jóias, etc. 

 

Como tipos de riscos potenciais que podem afetar os turistas, citamos: furtos e roubos, 

lesões físicas, discriminação, não respeito a seus direitos de consumidor, problemas de saúde, 

doenças de origem alimentar, informações erradas que possam gerar inconvenientes, 

problemas com o pacote turístico adquirido previamente, dificuldade em encontrar e recorrer 

a organismos oficiais como embaixadas e consulados, práticas recreativas perigosas, 

terrorismo, guerras e conflitos sociais, e vários outros fatores que podem pôr em perigo sua 

segurança pessoal, integridade física e  situação econômica.  

 

Importante salientar os impactos  no turismo internacional que os atentados terroristas 

e as guerras desencadearam de forma generalizada. O atentado de 11 de setembro de 2001 ao 

World Trade Center em Nova York gerou uma onda de desconfiança nos turistas com relação 

à segurança dos meios de transporte e das destinações turísticas mais procuradas. Netto & 
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Trigo (2003, p. 49) citam que “a história dos atentados terroristas a alvos turísticos é antiga e 

seus primeiros objetivos foram os aviões comerciais” [...] “evidentemente o turismo 

internacional sofre as conseqüências do terror ou de qualquer conflito mais 

generalizado”(p.53). 

 

Situações como a Guerra contra o Iraque, desencadeada pelos Estados Unidos neste 

ano de 2003, também afetaram o setor turístico. Segundo Reigada (2003), uma pesquisa 

encomendada pelo World Travel & Tourism Council – WTTC (Conselho Mundial de Viagem 

& Turismo) demonstrou que a expectativa de crescimento para o setor em 2003 caiu de 2,9% 

para 2,7% com o cenário de guerra, ou seja, menos empregos, menos renda e menos 

investimento em turismo neste ano.  

 

De acordo com a OMT (1997, p.20) em uma reunião de experts em Segurança dos 

Turistas realizada em Madri – Espanha, em abril de 1994, ficou definida a seguinte resolução: 

“Recomendam que os Estados Membros da OMT e de todas as demais organizações 

interessadas em viagens e turismo adotem como questão de urgência as seguintes medidas de 

caráter prático para promover a segurança de viajantes e turistas”: 

 

• O estoque de investigações e estatísticas que tenham como resultado 
uma informação confiável e uns dados adequados para que as instâncias 
políticas realizem uma avaliação dos riscos inerentes aos viajantes. 

• O estabelecimento de centros de informações locais, nacionais e 
internacionais que incluam programas modelo e práticas adequadas em 
segurança turística para sua utilização como recurso básico pelos 
governos, a indústria turística e os particulares interessados. 

• A formação e a educação dos funcionários do setor de viagens e do 
pessoal dos serviços dos setores público e privado em seu papel de 
responsável em proteger o direito básico a uma viagem segura para todos 
os cidadãos do mundo. 

• O estabelecimento de cooperação entre os setores público e privado para 
facilitar uma viagem segura e garantir o desenvolvimento da economia 
nacional. 

• A realização de programas de serviços de emergências para viajantes e 
turistas em apuros a fim de ajudá-los e, em casos de delito permitir uma 
perseguição com êxito aos delinqüentes com o menor transtorno possível 
para as vítimas. 

• A designação de recursos adequados aos tribunais, a polícia e as forças 
de segurança pública e privada visando à proteção e o bem estar geral 
dos viajantes e turistas. 

• O estabelecimento de uma legislação nacional para tratar a questão da 
segurança e a proteção de viajantes e turistas. 
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Destacamos que a responsabilidade com relação à segurança dos turistas está 

relacionada aos órgãos públicos e empresas privadas, como também é importante que a 

comunidade receptora tenha consciência do seu papel na contribuição para o desenvolvimento 

de um turismo seguro, como informante de características, normas e condutas do meio social 

onde o turista está inserido. 

 

Com relação aos empreendimentos turísticos privados, como prestadores de serviços 

estes são responsáveis pela segurança do turista, e é importante que as pessoas envolvidas 

tenham consciência desta obrigação. Salientamos que um turista satisfeito com sua viagem em 

todos os aspectos, sem a ocorrência de nenhuma situação desagradável, levará boas 

recordações e uma boa imagem do lugar visitado. Essa satisfação do cliente se dá quando os 

serviços que recebeu cumprem com a qualidade prometida e de preferência até superem a sua 

expectativa. 

 

 

2.2 Segurança Hoteleira 

 

Em hotelaria, a qualidade está diretamente ligada à segurança do hóspede, onde a 

segurança das instalações e uma gestão voltada para prevenir problemas aos clientes se inter-

relacionam a fim de promover a boa imagem do empreendimento. Entendendo a organização 

hoteleira como um sistema, onde todos os setores interagem para chegar a um objetivo final, 

destaca-se a importância de criar uma “cultura de segurança” entre todos os funcionários 

envolvidos. 

 

Para Cavassa (2001), trabalhar com “a segurança hoteleira se apresenta como uma 

necessidade primordial” por distintas razões que envolvem questões voltadas para os 

estabelecimentos e também para as pessoas envolvidas, são elas: 

• A expansão hoteleira, com seus mecanismos de diversificação 
tecnológica, obriga a um conhecimento maior e alta especialização. 

• O trabalhador pertence a um sistema organizado e, portanto, se ampara 
na segurança pessoal que o defende de qualquer risco. 

• Reduzir a freqüência de acidentes e lesões decorrentes, negativas para o 
pessoal da instalação e para o usuário. 

• Aumentar o moral dos próprios funcionários. 
• Manter a boa imagem da instalação hoteleira. 
• A confiabilidade do turista e do usuário na segurança oferecida pela 

instalação. 
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• Conscientizar todos os componentes da instalação sobre a importância 
da segurança. (Idem., p.29). 

 

Nesse contexto, a segurança hoteleira abrange medidas de controle para reduzir riscos 

tanto para o hóspede quanto para o funcionário do hotel. Isto significa que a segurança deve 

ser planejada envolvendo todos os setores, promovendo o trabalho em equipe e a 

comunicação entre todos, lembrando que no hotel existem áreas de maior e de menor risco, 

tais como as de serviços (Alimentos & Bebidas, lavanderia, manutenção, etc), às quais 

devemos dar mais atenção na prevenção e na segurança. 

 

Embora os riscos sempre existam e façam parte do trabalho a ser planejado e realizado 

em todo e qualquer espaço, vale lembrar a importância deste item, principalmente em hotéis 

(foco de nosso estudo). Não é demais recordar que Cavassa (idem, p.33) escreve sobre 

segurança hoteleira afirmando que “o objetivo da segurança hoteleira é minimizar os 

possíveis riscos e desastres que ocasionam acidentes pessoais e deterioração da instalação, 

com a finalidade de dar segurança às pessoas, segurança física e manutenção das instalações e 

segurança aos pertences dos usuários”. Completando esta definição, podemos citar que um 

dos objetivos da segurança hoteleira é proporcionar o completo bem-estar do hóspede, 

principalmente na preservação da sua saúde. 

 

Estas questões que envolvem a segurança hoteleira no que tange à saúde dos hóspedes, 

perpassam a Segurança Alimentar através de um controle higiênico-sanitário no setor de 

Alimentos & Bebidas do hotel, cujo assunto será abordado no decorrer deste trabalho. 

 



 67 

CAPÍTULO 3 – ALIMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO 

 

 

3.1 Alimentação: considerações teóricas 

 

Os alimentos desempenham um importante papel na manutenção da saúde humana, e 

têm função essencial no crescimento, no desenvolvimento e em qualquer atividade que o ser 

humano exerça. Os nutrientes contidos nos alimentos são essenciais para a vida e saúde, e 

devem estar em equilíbrio na nossa alimentação diária. 

 

Uma dieta adequada e balanceada é aquela que atinge todas as necessidades 
nutricionais de um indivíduo para a manutenção, reparo, processos de vida e 
crescimento ou desenvolvimento. Inclui todos os nutrientes em quantidades 
apropriadas e proporcionais uns aos outros (MAHAN e ESCOTT-STUMP, 
1998, p.343). 

 
 

Através da história, a alimentação teve papel de destaque no processo evolutivo do ser 

humano, e de acordo com Fisberg et al.(in CUPPARI, 2002, p.47): 

 
No início, o ser humano limitou-se à caça, à pesca e à coleta de vegetais ou 
outros materiais biológicos. Posteriormente, houve a grande mudança na 
evolução cultural, com processo de adaptação de plantas e de animais 
(agropecuária), que permitiu ao homem controlar o meio ambiente e a 
técnica, e depois passar a planejar a produção de alimentos que se 
destinavam não apenas à satisfação das necessidades da comunidade – a 
fome – mas também à produção de excedentes comercializáveis. 
 
 

Atualmente vivenciamos constantes mudanças nos padrões alimentares da população, 

influenciados na maioria das vezes por fatores geográficos, econômicos e pelo modo de vida, 

que refletem diretamente no estado nutricional. Desta forma, torna-se cada vez mais evidente 

a necessidade de uma alimentação adequada, em qualidade e quantidade, para a manutenção 

da saúde. 

 

A alimentação é considerada adequada quando ela fornece ao organismo todos os 

nutrientes necessários para seu bom funcionamento, ou seja, fornecendo energia em 

quantidade suficiente para todas as funções, e nutrientes essenciais ao crescimento, 

manutenção e renovação das células. Além disso, os alimentos não podem conter substâncias 

ou elementos contaminantes prejudiciais à saúde. 
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Para que os alimentos cumpram todas estas funções citadas acima e contribuam para a 

manutenção da saúde humana, é necessário que a alimentação esteja dentro dos padrões 

nutritivos e higiênico-sanitários adequados, ou seja, uma alimentação equilibrada e de 

qualidade. Além das funções orgânicas, a alimentação também satisfaz os aspectos 

emocionais e psicológicos das pessoas, pois o prazer de degustar uma refeição está também 

relacionado a fatos, lugares, momentos, e boa companhia. 

 

Quando os alimentos não são manipulados e processados de forma correta, podem 

tornar-se inadequados ao consumo, provocando doenças. De acordo com Silva Jr.(2002, p.3), 

uma refeição com aparência, aroma e sabor que parecem bons, pode estar contaminada e 

proporcionar ao comensal mal estar, indisposição e doença, podendo até mesmo levá-lo à 

morte. 

 

Nossa alimentação pode ser avaliada conforme o seu teor nutricional, sua 

característica organoléptica, sua condição higiênico-sanitária, além dos aspectos sócio-

econômicos e sócio-culturais. O seu teor nutricional diz respeito à sua capacidade de 

satisfazer as necessidades fisiológicas das pessoas, através do aporte de nutrientes, ou seja, 

proteínas, lipídios, glicídios, vitaminas e sais minerais, tanto do ponto de vista qualitativo 

como quantitativo. 

 

As características organolépticas do alimento compreendem cor, sabor, aroma, 

temperatura, consistência, que irão influenciar na aceitação ou não do alimento pelo ser 

humano. Através dos processos de preparação dos alimentos, estes são submetidos a 

modificações que irão torná-los aptos para a digestão humana. Nestes processos deve-se 

procurar preservar ao máximo os nutrientes, prevenir a ocorrência de riscos alimentares que 

podem causar agravos à saúde dos consumidores, assim como servir uma refeição com boa 

apresentação e suas características organolépticas preservadas. 

 

Segundo Philippi (2003, p.4) “além de nutritivos, higienicamente seguros e com boa 

digestibilidade, os alimentos precisam estar sensorialmente atraentes, para que sejam bem 

aceitos e consumidos”.  
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Com relação à condição higiênico-sanitária, significa que o alimento deve ser 

produzido dentro dos critérios estabelecidos pela legislação específica, e que visam evitar a 

contaminação dos alimentos tornando-os seguros para a saúde do consumidor. 

 

Segundo Riedel (1992, p.2), 

 

Basicamente, os alimentos são compostos por uma variedade de substâncias 
químicas que, no seu conjunto, devem atender a todas as necessidades de 
nutrição dos organismos vivos. Existe, do ponto de vista biológico, uma 
certa afinidade entre muitos organismos vivos, de modo que um alimento 
adequado para o homem também pode ser favorável a outros seres, 
especialmente bactérias que, por sua vez, podem ser benéficas, indiferentes 
ou patogênicas para o homem. 

 

Para Benevides (2000), a alimentação adequada é um direito humano básico, 

reconhecido no tratado internacional de direitos humanos econômicos, sociais e culturais. 

Assim, o direito à alimentação passa pelo direito aos recursos e meios para produzir ou 

adquirir alimentos seguros e saudáveis que possibilitem uma alimentação de acordo com os 

hábitos e práticas alimentares que digam respeito à cultura, região ou origem étnica. 

 

De acordo com Proença (2002), o equilíbrio alimentar, embora tenha o seu controle 

dificultado pela multiplicação de opções disponíveis, aparece valorizado pela conscientização 

da importância da alimentação na manutenção da saúde. A busca pela qualidade reflete, além 

do seu valor nutricional, as preocupações com processos de produção e conservação de 

alimentos que valorizem tudo o que for natural, fator este estimulado pela consciência 

ecológica. 

 

Ao estudar a alimentação sob um olhar holístico, percebe-se que ela está ligada aos 

aspectos emocionais, psicológicos e sociais das pessoas, na medida que associamos o prazer 

de degustar uma refeição a fatos, lugares, momentos especiais, e boa companhia. Podemos 

caracterizar a alimentação como um fenômeno social15, onde acontecimentos importantes são 

celebrados com festas contendo uma grande variedade de alimentos;  a gastronomia como um 

fator de identificação das culturas regionais; e quando ocorre o extremo, que é a prática do 

jejum, ou seja , a negação da alimentação, pregado como forma de penitência ou protesto. 

                                                 
15 Na sociologia, um fenômeno social é equivalente a um fato social e significa qualquer produto da ação 
humana que interessa ou afeta um grupo de alguma maneira (OLIVEIRA, 1998). 
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Neste tipo de abordagem, Gibney (1990) cita que os alimentos não são simplesmente 

um combustível fisiológico, e que a alimentação é também um fenômeno social. Segundo o 

autor nosso calendário está marcado com refeições festivas: a ceia de Natal, o dia de Ação de 

Graças, os ovos de Páscoa, o bacalhau na Sexta-feira Santa, entre outras datas comemorativas. 

Conforme  Helman ( 1994, p.56 ), 

 

A maioria das refeições possui um aspecto ritual, além de sua função 
puramente prática de nutrir um certo número de pessoas ao mesmo tempo. 
Como todas as ocasiões rituais, são rigorosamente controladas pelas normas 
de uma cultura ou grupo particular. Essas normas, ou regras, determinam 
quem prepara e serve o alimento, quem come com quem, assim como quem 
limpa depois. Determinam também os horários e situações de cada refeição, 
as ordens dos pratos em uma refeição, os talheres e louça utilizados, e o 
modo exato com que os alimentos devem ser consumidos – ou os “modos à 
mesa”. 
 

Na verdade estes rituais da alimentação promovem a satisfação e o prazer de reunir-se, 

de comemorar no ambiente familiar, de manter certas tradições, e desta forma alimentar 

também a alma, o que confirma as afirmações também de Helman (idem) sobre os alimentos e 

os seus vários papéis nas sociedades e grupos humanos. Estes papéis atribuídos aos alimentos, 

possuem uma gama de simbolismos e significados nem sempre são relacionados diretamente 

à capacidade nutricional dos mesmos. De fato, é importante valorizar todas as idéias que 

envolvem o que se pensa culturalmente sobre um alimento, visto que a forma de plantar, 

guardar e manipular pode ter uma ligação direta com os aprendizados culturais sobre os 

mesmos. Também é importante refletir até mesmo sobre a idéia de prazer ou mesmo de 

admiração que um ritual alimentar ou de preparação dos alimentos pode trazer para as 

pessoas. 

 

Franco (in DIAS, 2002) cita a questão da alimentação como um prazer peculiar à 

espécie humana, e salienta sobre a importância desta na socialização e na incorporação de 

hábitos alimentares e higiênicos. Isto do ponto de vista antropológico é construção 

sociocultural, e um componente importantíssimo da hospitalidade, já que satisfaz a pessoa em 

vários aspectos: de servir como fonte de prazer, de entretenimento e, também atende às 

necessidades nutricionais. 
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Junto com o prazer vem também a idéia de compartilhar que segundo Paula (in DIAS, 

2002, p.72) “se associa ao princípio básico da hospitalidade: o prazer de satisfazer as 

necessidades dos outros que, explicado por teorias psicológicas, gera uma recompensa acima 

de tudo emocional e que faz parte da condição humana”. Isto posto, demonstra mais uma vez, 

que o ato de alimentar-se significa muito mais do que nutrir-se, pois está intimamente 

relacionado com os aspectos sociais, religiosos e econômicos da nossa vida. Tomamos como 

exemplo os hábitos das antigas sociedades que ao receberem viajantes nas suas residências 

ofereciam água e pão como sinal de boas vindas. A oferta da água e do pão na antiguidade, 

por exemplo, era parte de ritos relacionados aos aspectos sagrados que em algumas 

sociedades era uma característica dominante no ato de oferecer hospitalidade (HOBSBAWM, 

1995). E na sociedade moderna também cultivamos este hábito de ofertar aos amigos que 

freqüentam nossa casa um alimento, uma bebida, para demonstrar como são bem vindos. 

 

Qualquer que seja o enfoque dado ao estudo da alimentação, esse enfoque estará 

contextualizado histórica (através dos acontecimentos políticos, sociais e culturais) e 

geograficamente (disponibilidade de recursos naturais e de acesso aos recursos materiais para 

sua otimização), que são os fatores determinantes da maneira como o indivíduo se comporta 

frente  ao ato da alimentação e que são registrados, através dos tratados culinários das receitas 

que passam de mães para filhos e nos quais estão refletidos os costumes e o dia-a-dia dos 

indivíduos (RESEL in DIAS, 2002, p.75). 

 

A alimentação vista como uma manifestação da organização social, com toda sua 

simbologia, e ligada à cultura de um povo, traduz a sua importância no contexto da troca de 

experiências que o turismo proporciona. Sabe-se que os diferentes grupos culturais do mundo 

possuem distintas crenças e práticas relacionadas aos alimentos, variando inclusive os tipos de 

substâncias que são comestíveis ou não de um país para outro. Há também diferenças nas 

diversas culturas na maneira como os gêneros alimentícios são cultivados, colhidos, 

preparados, servidos e ingeridos. Nesse contexto, o turismo proporciona a oportunidade de 

vivenciar estes costumes ligados à alimentação. 

 

A questão da evolução dos serviços de alimentação está ligada ao turismo no decorrer 

da história, pois os primeiros restaurantes comerciais tinham a finalidade de “restaurar”, ou 

seja, recuperar as energias das pessoas que estivessem afastadas de seu domicílio. Segundo 

Teichmann (2000, p.45) Boulanger abriu em Paris, no ano de 1765, uma casa que servia 
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refeições tidas como “restauradoras”, e sendo assim definiu-se como Restauração o serviço 

que serve refeições em geral, e como Restaurante o local onde estas refeições são feitas.  

 

Boulanger ficou conhecido como “o pai do restaurante moderno”, e com base em seu 

sucesso vários restaurantes foram abertos em Paris, sendo que na época de 1794 já existiam 

quinhentos restaurantes na cidade (WALKER, 2002). O autor cita que a Revolução Francesa 

foi a propagadora do conceito de restaurante, pois dispersou para outras partes da Europa e 

para a América do Norte os chefs de cozinha franceses, que levaram consigo suas tradições 

culinárias. 

 

O setor de restaurantes foi se desenvolvendo ao longo dos anos e sofrendo grande 

influência do crescimento do turismo e dos hotéis. Com o passar dos tempos as viagens foram 

se intensificando, mais pessoas adotaram o hábito de viajar, e em função das distâncias e do 

tempo gasto no trajeto, surgiu a necessidade de acomodação (hotel) e de alimentação 

(restaurante). E atualmente, o que se observa nas viagens de lazer como um fator dos mais 

apreciados é a experiência alimentar vivenciada, por isso a sua importância no contexto geral 

do turismo.  

 

A gastronomia é um importante produto turístico. Está integrada à prestação do 

serviço turístico no sentido de valorizar o setor de alimentação, agregando valores culturais e 

técnicos, e contribuindo para a divulgação do local e para a captação de turistas. De acordo 

com Araújo (2001), a gastronomia é a arte culinária caracterizada pela criação de sensações 

de natureza estética, despertando o prazer pelos alimentos e bebidas nos indivíduos. Destaca-

se ainda a gastronomia como potencial turístico, atraindo turistas para determinadas regiões 

especialmente para saborearem seus pratos típicos. 

 

Salientamos então a importância da alimentação aliada à gastronomia como fator de 

preservação e manutenção da saúde, assim como de proporcionar prazer no ato de se 

alimentar e de facilitar a socialização de diferentes pessoas e povos. Proença (1997, p.24) cita 

algumas definições sobre o setor de alimentação fora de casa encontradas na literatura 

especializada, sendo que na Europa o termo utilizado é catering16, nos Estados Unidos é food 

                                                 
16 Derivado do verbo to cater, que significa fornecer todos os alimentos necessários. (PROENÇA, 1997, p.24) 
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service17, e nos países de idioma francês o termo genérico utilizado é restauration. A autora 

também afirma que atualmente no Brasil, os estabelecimentos que trabalham com produção e 

distribuição de alimentação coletiva, utilizam a denominação comum de Unidade de 

Alimentação e Nutrição (UAN). 

 

Em decorrência do crescimento nesta área, as Unidades de Alimentação e Nutrição 

passaram a se preocupar cada vez mais em adotar medidas eficientes de gestão, buscando a 

padronização e controle de qualidade dos seus serviços. O termo UAN citado aqui engloba o 

setor de alimentos e bebidas do hotel, restaurantes comerciais, restaurantes institucionais 

(escolas, hospitais, empresas, etc) e catering (serviços de bordo de trens, aviões e navios).  

 

 

3.2 A Legislação que trata da Segurança Alimentar 

 

 

De acordo com dados do Centro Nacional de Epidemiologia do Ministério da Saúde, 

no ano de 2000 ocorreram mais de 7000 casos de intoxicação por alimentos no Brasil 

(TABAI, 2002). 

 

Se considerarmos os casos de intoxicação alimentar não notificados, provavelmente  

este número será bem maior do que foi apresentado. Desta forma, destaca-se a necessidade de 

controle sanitário por parte do Poder Público, para a prevenção destes problemas e 

manutenção da saúde pública. 

 

Conforme Madeira & Ferrão (2002), para avaliar as doenças de origem alimentar 

toxinfectivas, o primeiro passo é realizar um estudo bibliográfico abrangente em relação aos 

vários agentes etiológicos causadores das mesmas. A epidemiologia, que realiza um estudo da 

doença em massa e não individual, procura, nesses casos, construir a tríade epidemiológica: 

agente x hospedeiro x ambiente, para chegar nas possíveis causas das enfermidades ocorridas. 

Os órgãos oficiais de Vigilância Sanitária e de Saúde Pública atuam no sentido de oferecer 

segurança a população através da elaboração de normas para as atividades que envolvem 

produção de alimentos. 

                                                 
17 Designação para a provisão de alimentação incluindo produção e serviço. (PROENÇA, 1997, p.24) 
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Os órgãos governamentais responsáveis pela legislação de alimentos são o Ministério 

da Saúde – MS, e o Ministério da Agricultura e do Abastecimento – MAA. Segundo Tabai 

(2002), o Ministério da Saúde responsabiliza-se pelo controle de todos os alimentos 

industrializados, exceção feita aos produtos de origem animal e bebidas, pela formulação, 

acompanhamento e avaliação da política nacional de vigilância sanitária e das diretrizes gerais 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Cabe ao Ministério da Agricultura e 

do Abastecimento registrar e fiscalizar os produtos de origem animal, mel, bebidas alcoólicas 

e sucos, através do Serviço de Inspeção Federal – SIF. 

 

A ANVISA é responsável pela normatização, controle e fiscalização de produtos, 

substâncias e demais serviços da área da saúde. Segundo Madeira & Ferrão (2002), é uma 

autarquia sob regime especial, ou seja, uma agência reguladora caracterizada pela 

independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes durante o período de mandato e 

autonomia financeira. 

 

De acordo com a Lei 9.782/99, art.6º, a ANVISA tem por finalidade institucional 

promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção 

e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos 

ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o 

controle de portos, aeroportos e de fronteiras. 

 

Os órgãos que fazem parte da ANVISA estão relacionados a seguir: 

• Instituto Nacional de Controle de Qualidade de Saúde (INCQS) 

• Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) 

• Laboratórios Centrais de Saúde Pública 

• Centros de Vigilância Sanitária Estadual 

• Secretarias Estaduais de Saúde 

• Centros de Vigilância Sanitária Municipais 

• Secretarias Municipais de Saúde 

 
Segundo Vieira (2003, p.9) os casos que envolvem surtos de Doenças Veiculadas por 

Alimentos (DVA) “são matérias infracionadas na legislação sanitária federal (Lei nº 6437/77), 

na legislação sanitária estadual (Lei nº 6320/83, do Estado de SC) e na legislação sanitária 



 75 

municipal (Lei nº 4565/94, do município de Florianópolis, por exemplo).” O autor também 

cita que desde julho de 1998 os crimes contra a saúde pública são considerados hediondos, e 

sendo assim casos de surtos de DVA, que agravam a saúde do consumidor, adquiriram esta 

classificação. 

 

Com relação à Segurança Alimentar,  a ANVISA (2002, p.1-17) determina medidas de 

grande importância que devem ser adotadas em todos os estabelecimentos que produzem e 

industrializam alimentos. Dentre as medidas de maior relevância, podemos citar algumas 

Portarias e Resoluções que indicam as principais diretrizes voltadas para segurança alimentar: 

 

Portaria nº 1428/93 (ANVISA, 2002, p.1-17): aprova o Regulamento Técnico para 

Inspeção Sanitária de Alimentos, as Diretrizes para o Estabelecimento de Boas Práticas 

de Produção e de Prestação de Serviços na Área de Alimentos, e o Regulamento Técnico 

para o Estabelecimento de Padrão de Identidade e Qualidade (PIQ’s) para Serviços e 

Produtos na Área de Alimentos. 

 

O Regulamento Técnico para Inspeção Sanitária de Alimentos estabelece as 

orientações necessárias para executar as atividades de inspeção sanitária, de forma a avaliar as 

Boas Práticas para a obtenção de padrões de identidade e qualidade de produtos e serviços na 

área de alimentos com vistas à proteção da saúde da população. A avaliação dos processos de 

produção e comercialização de alimentos é feita através do Sistema de Avaliação dos Perigos 

em Pontos Críticos de Controle (APPCC), sendo que este sistema é recomendado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS). 

 

Com relação à abrangência deste regulamento, ele se aplica a todos os Órgãos de 

Vigilância Sanitária nos níveis federal, estadual e municipal, nas atividades primárias, 

secundárias e terciárias em toda a cadeia alimentar. Entende-se aqui cadeia alimentar como 

todas as atividades relacionadas à produção, beneficiamento, armazenamento, transporte, 

industrialização, embalagem, reembalagem, comercialização, utilização e consumo de 

alimentos. 

 

Quanto aos critérios de avaliação estabelecidos, o item 7 deste regulamento dispõe que 

serão baseados nas seguintes referências (id.ibid.p.4): 
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• Informe epidemiológico ou Código Estadual ou Municipal de Saúde; 
• Boas Práticas X Sistema de Avaliação de Perigos em Pontos Críticos de 

Controle (APPCC); 
• Padrão de Identidade e Qualidade de produto e/ou serviço; 
• Manual de Inspeção; 
• Legislação Sanitária; 
• Código de Defesa do Consumidor. 

 

As Diretrizes para o Estabelecimento de Boas Práticas de Produção e de 

Prestação de Serviços na Área de Alimentos se aplica a todos os estabelecimentos 

produtores e/ou prestadores de serviços na área de alimentos. Estabelece as orientações 

necessárias para a elaboração das Boas Práticas, que são normas de procedimentos para 

atingir um determinado padrão de identidade e qualidade de um produto e/ou de um serviço 

na área de alimentos, cuja eficácia e efetividade deve ser avaliada através da inspeção e/ou da 

investigação (id.ibid.p.5).  

 

Com relação à abrangência, esta norma se aplica a todos os estabelecimentos 

produtores e/ou prestadores de serviços na área de alimentos, que devem elaborar e 

implementar as Boas Práticas de acordo com a norma e apresentá-la às Autoridades Sanitárias 

para que sirvam de guia nas Inspeções Sanitárias. Este documento consiste na apresentação de 

informações referentes aos seguintes aspectos: 

- Padrão de Identidade e Qualidade – PIQ 

- Condições Ambientais 

- Instalações e Saneamento 

- Equipamentos e Utensílios 

- Recursos Humanos 

- Tecnologia Empregada 

- Controle de Qualidade 

- Garantia de Qualidade 

- Armazenagem 

- Transporte 

- Informações ao Consumidor 

- Exposição/Comercialização 

- Desinfecção/desinfestação 
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O Regulamento Técnico para o Estabelecimento de Padrões de Identidade e 

Qualidade (PIQ’s) para Produtos na Área de Alimentos é um conjunto de atributos que 

identifica e qualifica um produto na área de alimentos. Este regulamento estabelece a 

metodologia para elaboração de PIQ’s, e define a estratégia para oficializar, após avaliação, as 

propostas de PIQ’s encaminhadas pelos estabelecimentos (id.ibid.p.9). 

 

Já o Regulamento Técnico para o Estabelecimento de Padrões de Identidade e 

Qualidade (PIQ’s) para Serviços na Área de Alimentos é uma norma que se aplica a todos 

os estabelecimentos prestadores de serviços na área de alimentos. Para efeito desta portaria, os 

serviços são definidos como atividades desenvolvidas em toda a cadeia alimentar, 

relacionadas, direta ou indiretamente, com a saúde através do alimento, matéria prima, 

alimentar, ou insumos alimentares com um determinado objetivo de produção, conservação, 

transporte, armazenagens e fracionamento, transformação, utilização, distribuição, 

comercialização, incluindo importação e exportação. 

 

O referido regulamento estabelece os seguintes objetivos (id.ibid.p.13): 

 

• Objetivo Geral:  
-Estabelecer a metodologia para elaboração de PIQ’s; e definir a estratégia para 
oficializar, após avaliação, as propostas de Padrão encaminhadas pelos 
estabelecimentos. 
• Objetivos Específicos: 
- Definir a forma de avaliar o Padrão de Identidade e Qualidade do Serviço com 

vistas à proteção da saúde do usuário. 
- Avaliar o Sistema de Garantia da Qualidade adotada pelo estabelecimento em 

relação às Boas Normas de Prestação de Serviços e o PIQ. 
- Classificar os estabelecimentos prestadores de serviços na área de alimentos 

em relação aos perigos à saúde do trabalhador, usuário, consumidor e/ou 
possibilidade de contaminação do alimento. 

 

Portaria nº 326/97 (ANVISA, 2002): Aprova o Regulamento Técnico “Condições 

higiênico-sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos 

Produtores/Industrializadores de Alimentos. Este regulamento estabelece os requisitos 

gerais (essenciais) de higiene e de boas práticas de fabricação para alimentos 

produzidos/fabricados para o consumo humano.  

 

Quanto à sua abrangência, o regulamento citado se aplica (id.ibid. p 2) : 
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... a toda pessoa física ou jurídica que possua pelo menos um 
estabelecimento no qual sejam realizadas algumas das atividades seguintes: 
produção/industrialização, fracionamento, armazenamento e transportes de 
alimentos industrializados. 
 

Este regulamento formaliza diversas obrigações dos estabelecimentos 

produtores/industrializadores de alimentos com relação às condições higiênico-sanitárias, as 

quais estão resumidamente descritas a seguir: 

 

• Localização: os estabelecimentos devem se situar em locais isentos de odores 

indesejáveis, fumaças, pós e outros contaminantes. 

• Vias de acesso interno: devem ter uma superfície dura/ou pavimentada, adequada 

para o trânsito sobre rodas. 

• Edifícios e instalações: devem ter construção sólida e sanitariamente adequada, e 

que impeçam a entrada e o alojamento de insetos, roedores ou pragas. Também 

devem ser projetados de maneira que seu fluxo de operações possa ser realizado 

nas condições higiênicas, desde a chegada da matéria-prima, durante o processo de 

produção, até a obtenção do produto final. Características exigidas: 

- Pisos: materiais resistentes, impermeáveis, laváveis e antiderrapantes; 

- Paredes: revestidas de materiais impermeáveis e laváveis, de cores claras; 

- Teto: de material que impeça o acúmulo de sujeira e a formação de mofo; 

- Janelas: providas de proteção antipragas; 

- Portas: de material não absorvente e de fácil limpeza; 

- Refeitórios, lavabos, vestiários e banheiro de limpeza dos funcionários: devem 

estar completamente separados dos locais de manipulação de alimentos, sem 

acesso direto a estes locais. 

•   Instalações para lavagem das mãos nas áreas de produção 

•   Ventilação: adequada de tal forma a evitar o calor excessivo, a condensação de 

vapor, o acúmulo de poeira, e abertura provida de sistema de proteção para evitar a 

entrada de agentes contaminantes. 

• Iluminação e instalação elétrica : iluminação natural ou artificial que possibilite a 

realização dos trabalhos e não comprometa a higiene dos alimentos. As instalações 

elétricas devem ser embutidas ou exteriores e, neste caso, estar perfeitamente 

revestidas por tubulações isolantes e presas a paredes e tetos. 
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•   Equipamentos e utensílios: de material que não transmita substâncias tóxicas, 

odores e sabores. Deve-se evitar o uso de madeira e de outros materiais que não 

possam ser limpos e desinfetados adequadamente. 

•   Armazenamento para lixos e materiais não comestíveis 

 

Os Requisitos de Higiene do Estabelecimento englobam a conservação, limpeza e 

desinfecção, programa de controle de higiene e desinfecção, manipulação, armazenamento e 

remoção de lixo, proibição de animais domésticos, sistema de controle de pragas, 

armazenamento de substâncias tóxicas, e guarda de roupas e objetos.  

 

Com relação à Higiene Pessoal e Requisito Sanitário são definidas as seguintes normas 

(id.ibid.p.10): 

 

• Capacitação em higiene: todas as pessoas que manipulam alimentos devem 

receber instrução adequada e contínua em matéria higiênico-sanitária, na 

manipulação dos alimentos e higiene pessoal. 

• Situação de saúde: manipuladores com enfermidades devem ser afastados da área 

de manipulação ou operação com alimentos; realização de exames médicos e 

laboratoriais antes do início das atividades e/ou periodicamente, após o início das 

mesmas. 

• Enfermidades contagiosas: toda pessoa que se encontre com qualquer enfermidade 

contagiosa não pode trabalhar em qualquer área de manipulação de alimentos, até 

que obtenha alta médica. 

• Feridas: funcionário que apresentar feridas não pode manipular alimentos ou 

superfícies que entrem em contato com alimentos. 

• Lavagem das mãos: antes do início dos trabalhos, após o uso do sanitário, após a 

manipulação de material contaminado, e todas as vezes que for necessário. 

• Higiene pessoal: manter uma higiene pessoal esmerada, usar roupa protetora, 

sapatos adequados, touca protetora, não usar objetos de adorno pessoal. 

• Conduta pessoal: nas áreas de manipulação de alimentos deve ser proibido comer, 

fumar, tossir, ou outras práticas anti-higiênicas. 
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• Uso de luvas: o uso de luvas na manipulação de alimentos deve obedecer as 

perfeitas condições de higiene e limpeza destas. O uso de luvas não exime o 

manipulador da obrigação de lavar as mãos cuidadosamente. 

• Visitantes: estes não podem estar com enfermidades, e devem seguir as mesmas 

regras de conduta pessoal impostas ao manipulador.  

• Supervisão: é de responsabilidade do supervisor o cumprimento de todos os 

requisitos citados acima. 

 

Os Requisitos de Higiene na Produção abordam o controle de qualidade da matéria-

prima, a prevenção da contaminação cruzada, o uso da água potável, a produção realizada por 

pessoal capacitado, a embalagem, a responsabilidade técnica e supervisão, a documentação e 

registro, armazenamento e transporte de matérias-primas e produtos acabados, e o controle de 

alimentos. 

 

• Resolução – RDC nº275/02 (ANVISA,2002, p.1): aprova o Regulamento Técnico de 

Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos Estabelecimentos 

Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação das Boas 

Práticas de Fabricação em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de 

Alimentos. 

 

O Regulamento Técnico tem como objetivo estabelecer Procedimentos Operacionais 

Padronizados que contribuam para a garantia das condições higiênico-sanitárias necessárias 

ao processamento/industrialização de alimentos, complementando as Boas Práticas de 

Fabricação. Aplica-se aos estabelecimentos processadores/industrializadores que realizam as 

atividades de produção/industrialização, fracionamento, armazenamento e transporte de 

alimentos industrializados. 

 

Considera-se Procedimento Operacional Padronizado (POP) o procedimento escrito de 

forma objetiva que estabelece instruções seqüenciais para a realização de operações rotineiras 

e específicas na produção, armazenamento e transporte de alimentos. Este procedimento pode 

apresentar outras  nomenclaturas desde que obedeça ao conteúdo estabelecido na resolução. 
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Este regulamento determina que os estabelecimentos produtores/industrializadores de 

alimentos devem desenvolver, implementar e manter para cada item relacionado abaixo, os 

Procedimentos Operacionais Padronizados – POPs (id.ibid. p.4): 

 

a) Higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios. 

b) Controle da potabilidade da água. 

c) Higiene e saúde dos manipuladores. 

d) Manejo dos resíduos. 

e) Manutenção preventiva e calibração de equipamentos. 

f) Controle integrado de vetores e pragas urbanas. 

g) Seleção das matérias-primas, ingredientes e embalagens. 

h) Programa de recolhimento de alimentos. 

 

O presente regulamento também determina que os POPs devem ser aprovados, datados 

e assinados pelo responsável técnico, responsável pela operação, responsável legal e ou 

proprietário do estabelecimento, firmando o compromisso de implementação, monitoramento, 

avaliação, registro e manutenção dos mesmos. 

Quanto à Lista de Verificação das Boas Práticas, esta aborda as condições ambientais 

dos estabelecimentos, a higienização das instalações, dos equipamentos e móveis, hábitos 

higiênicos dos manipuladores e seu estado de saúde, fluxo de produção, entre outros itens que 

são analisados para que se faça uma avaliação bem detalhada no momento da inspeção da 

vigilância sanitária. 

 

Neste contexto, a dimensão da importância de ações que traduzam a busca pela melhor 

qualidade sanitária dos alimentos pode ser inferida pelo aparecimento de legislações 

específicas sobre a Segurança Alimentar, e pela atuação esclarecedora e fiscalizadora de 

diversas entidades governamentais. Destacamos também que é necessário dar condições para 

que exista uma fiscalização mais atuante por parte dos órgãos competentes, como também 

buscar uma conscientização dos estabelecimentos que produzem alimentação para que haja 

um comprometimento com a qualidade, adequando-se às normas vigentes. 
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E citando Tabai (2002,p.24),  

 

Convém lembrar que ainda nos resta um longo caminho a trilhar em busca 
de alcançarmos realmente um controle efetivo de alimentos no País, mas 
para isso é fundamental a participação de todos , sejam eles os órgãos 
fiscalizadores, as empresas de alimentos e os próprios consumidores que 
devem cada vez apoiarem-se em suas respectivas organizações em prol do 
alimento seguro.  
 

 

3.3 Segurança Alimentar: considerações teóricas e legais 

 

 

Atualmente ocorre uma crescente conscientização dos consumidores na busca por 

produtos com qualidade e produzidos sem riscos à saúde e ao meio ambiente, e a segurança 

alimentar passou também a ser importante para todas as pessoas envolvidas na cadeia 

alimentar, desde a produção até a distribuição, como forma de manter a competitividade e a 

confiabilidade perante os clientes. 

 

Com a globalização e abertura de mercados, a produção de alimentos em larga escala, 

facilidade de transporte, mudança nos hábitos alimentares, aumento da alimentação “fora de 

casa”, e consequentemente oportunidades de acesso aos mais variados tipos de alimentos, tem  

sido registrada uma grande incidência de doenças causadas pela ingestão de alimentos 

contaminados por microorganismos ou resíduos de pesticidas químicos. A partir dessa 

premissa desenvolveu-se o conceito de segurança alimentar, em que o principal objetivo 

consiste em diminuir fatores de risco à saúde humana, sejam estes biológicos, físicos ou 

químicos. 

 

Segundo publicação da Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de 60% dos 

casos de doenças de origem alimentar foram decorrentes de técnicas inadequadas de 

processamento e por alimentos contaminados servidos em restaurantes (PORTERO & 

MAISTRO, 2001). 

 

A seguir apresentamos uma divisão das doenças de origem alimentar em três grupos, 

baseado nas obras de Silva Jr (2002) e Hazelwood & McLean (1994): 

 

 



 83 

 

1) Toxinfecções Alimentares : doenças veiculadas pelos microorganismos e parasitas             

(bactérias, fungos, vírus, protozoários e helmintos) e seus produtos tóxicos. 

2) Intoxicações Químicas : doenças provenientes da ingestão de alimentos contaminados por 

metais, agrotóxicos e substâncias raticidas e inseticidas colocados como proteção contra 

pragas. 

3) Intoxicações Naturais : estas intoxicações são decorrentes da confusão na escolha de 

produtos semelhantes, como por exemplo, espécies tóxicas de plantas e cogumelos, ou 

contaminação natural de peixes, moluscos, mexilhões, com substâncias tóxicas, sem o 

conhecimento do consumidor. 

 

Salientamos que as intoxicações químicas e as intoxicações naturais ocorrem com os 

alimentos enquanto matéria-prima, e sendo assim dificilmente serão evitadas através da 

manipulação segura destes alimentos durante o processo de produção em uma cozinha. São 

doenças que poderão ser prevenidas na ocasião da obtenção destes alimentos, na escolha da 

matéria-prima inócua. 

 

Por outro lado, as toxinfecções alimentares , são na grande maioria, decorrentes de 

falhas no processamento e na manipulação dos alimentos, sem adequação dos critérios 

higiênico-sanitários, que resultam em alimentos contaminados por microorganismos e 

parasitas patogênicos, além de seus produtos tóxicos.  

 

Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas (ABERC – 

1995), os estudos da Organização Mundial da Saúde indicam que, em se tratando de doenças 

de origem alimentar, as ocorrências envolvendo bactérias e seus produtos tóxicos, vírus, 

fungos e parasitas (toxinfecções alimentares) são as mais comuns, existindo situações tão 

severas que levam à letalidade. 

 

O conceito de segurança alimentar que anteriormente era limitado ao abastecimento 

dos alimentos, na quantidade adequada, foi ampliado e a ele incorporado também o aspecto 

nutricional e, conseqüentemente, as questões relativas à composição, à qualidade e ao 

aproveitamento biológico. Segundo o Ministério da Saúde (2004), através da Portaria 710/99 

que aprova a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, “o Brasil adotou esse novo 
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conceito a partir de 1986, com a I Conferência Nacional de Segurança Alimentar, em 1994”. 

A mesma Portaria cita que: 

 

No conjunto dos componentes de uma política nacional voltada para a 
segurança alimentar e nutricional, estão o crédito agrícola, inclusive o 
incentivo ao pequeno agricultor; a avaliação e a adoção de tecnologias 
agrícolas e industriais; os estoques estratégicos; o cooperativismo; a 
importação, o acesso, a distribuição, a conservação e o armazenamento de 
alimentos, o manejo sustentado dos recursos naturais, entre outros. 

 

De acordo com Ferreira (2001, p.35), “segurança alimentar é assegurar o alimento a 

cada cidadão em quantidade e qualidade necessárias para garantir uma vida saudável.”  

 

Em se tratando de serviços de alimentação, podemos relacionar essa questão com a 

responsabilidade de fornecer alimentos que promovam a saúde do cliente, atentando para 

cuidados durante todo o processo de produção. Neste sentido, destacamos como alimento 

seguro aquele que é fornecido ao consumidor com qualidade nutricional e organoléptica 

adequada, bem como na quantidade necessária, em conformidade com seu hábito alimentar. 

 

Para Arruda (1997), a higiene alimentar é um conjunto de medidas necessárias para 

garantir a segurança e a perfeita qualidade dos alimentos em todos os estágios de seu cultivo, 

produção, transporte e distribuição. 

 

De acordo com Hazelwood & McLean (1996, p.19), a definição de higiene alimentar 

é: 

 

• A destruição, nos alimentos, de todas e quaisquer bactérias prejudiciais à 
saúde, por meio do cozimento adequado ou de outros processos. 

• A proteção dos alimentos contra a contaminação, inclusive aquela 
causada por bactérias prejudiciais à saúde, por organismos estranhos e 
por venenos. 

• A inibição da multiplicação das bactérias prejudiciais à saúde além de 
um determinado limite, no qual ocorre a doença do consumidor, assim 
como a prevenção do apodrecimento do próprio produto. 

 

Segundo Silva Jr. (2002, p.171), 

 

A higiene dos alimentos se caracteriza, fundamentalmente, pelos processos 
pelos quais os alimentos se tornam higienicamente e sanitariamente 
adequados para o consumo, envolvendo para isso, a utilização de técnicas de 
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processamento, utilizando o calor ou o frio, para a garantia dos produtos, 
além das técnicas e produtos para limpeza e desinfecção de vários gêneros 
de alimentos. 

 

Neste contexto, podemos afirmar que seguir critérios básicos de higiene quando se 

trabalha com alimentos, assegurando que se adote todos os procedimentos adequados na 

produção das refeições a fim de prevenir contra a ocorrência de surtos de toxinfecções ou de 

qualquer situação que coloque em risco a saúde do consumidor, é uma das formas 

recomendadas para garantir a segurança alimentar. 

 

Conforme Mendes (1998), cada vez mais é necessário aos profissionais ligados à 

produção e processamento de refeições, criar e manter ações voltadas para o controle de 

qualidade dos alimentos, desde o momento de escolha de matéria-prima até a obtenção do 

produto final. 

 

O controle de qualidade na preparação das refeições é de grande importância, no qual 

as regras e técnicas adequadas devem ser seguidas por todos os profissionais que manipulam 

alimentos, a fim de evitar a ocorrência de toxinfecções. 

 

De acordo com Panetta (2002) é necessário o conhecimento técnico de toda a cadeia, 

para se identificar os perigos que nela poderão ser introduzidos e, dessa forma colocar em 

risco a saúde do consumidor. 

 

Góes et al. (2001) destacam que a causa principal da ocorrência de alimentos 

contaminados nas empresas fornecedoras de refeições é o manipulador de alimentos que, na 

maioria das vezes, apresenta deficiência qualitativa e quantitativa. De fato, a realidade 

brasileira apresenta um certo despreparo por parte dos profissionais que trabalham em 

produção de refeições, refletindo na higiene pessoal e nas operações de higiene de 

equipamentos e utensílios, bem como na limpeza e organização do ambiente de trabalho. Os 

autores citados anteriormente afirmam que os manipuladores podem estar eliminando 

microorganismos patogênicos sem, contudo, apresentarem os sintomas de doenças, 

contaminando os alimentos por hábitos inadequados de higiene pessoal ou até 

comprometendo os alimentos através de práticas inadequadas de manipulação, por 

desconhecimento.  
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Nessa mesma abordagem, Germano et al. (2000) salientam que os alimentos 

destinados ao consumo estão expostos a um meio contaminado, podendo ter contaminações 

de origem ou terem sido contaminados em seu processamento por manipuladores que 

desconhecem totalmente a possibilidade de serem portadores assintomáticos de 

microorganismos. 

 

Na complexidade que envolve a produção de refeições, ressaltamos que a falta de 

práticas adequadas de manipulação na maioria das vezes pode ser decorrente da própria 

pressão temporal que os manipuladores de alimentos sofrem na sua rotina diárias. Soma-se a 

esta realidade freqüentes cortes de orçamento refletindo na redução do quadro de 

funcionários, a falta de treinamentos específicos, e as condições de trabalho inadequadas.   

 

Nesse contexto, destacamos a importância do treinamento para capacitar os 

manipuladores na compreensão dos conceitos básicos de controle higiênico-sanitário na 

produção de alimentos, seja na ocasião em que estão iniciando suas atividades nesta área, 

assim como treinamentos freqüentes de reciclagem. Sem investimentos na capacitação dos 

recursos humanos é impossível desenvolver programas de qualidade na produção de 

refeições. 

 
Sabemos que implantar treinamentos regulares demanda tempo e investimentos, mas o 

retorno para o setor de A&B é inquestionável. Sendo assim, como se justifica que hotéis de 

bom padrão de qualidade em termos de atendimento e acomodações não investem na 

qualificação do quadro de funcionários do setor de Alimentos e Bebidas? Talvez pela própria 

falta de consciência dos gestores sobre a importância que este setor desempenha no 

empreendimento, e de como uma falha com relação à segurança alimentar do hóspede pode 

pôr em risco a imagem da empresa. 

 

Somente através de eficazes e permanentes programas de treinamento, informação e 

conscientização dos manipuladores é que se conseguirá produzir e oferecer ao consumo 

alimentos seguros, inócuos e com propriedades nutricionais que satisfaçam a um consumidor 

cada vez mais exigente e informado (GÓES et al., 2001). 

 

Segundo Figueiredo (apud MENDES, 1998), controle de qualidade é um sistema 

lógico e racional que estima os riscos associados ao processamento e distribuição de produtos 
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alimentícios, particularmente frente à contaminação microbiológica, resultando num controle 

preventivo. 

 

A qualidade total no serviço de alimentação significa fornecer alimentos de acordo 

com os critérios higiênico-sanitários adequados, de boa aceitação com relação ao sabor, a 

apresentação, e de acordo com as necessidades nutricionais do cliente. Considerando que 

sempre algum grau de risco, seja ele pequeno ou não, é inerente aos produtos alimentícios, 

Prata (2000, p.13-16) cita que a comissão do “Codex Alimentarius”18 resolveu caracterizar o 

que sejam alimentos “Íntegros e Seguros” (Safe and Wholesome) mediante as práticas 

vigentes e as ações de inspeção e controles. Essa comissão estabelece os alimentos próprios 

para o consumo humano que reunam ou atendam aos critérios: 

 

• De não causar infecção ou intoxicação alimentar quando adequadamente 
manipulados e preparados, de acordo com os usos e finalidades a que se 
destinam; 

• Que não contenham resíduos excessivos aos limites estabelecidos pelo 
Codex; 

• Sejam livres de contaminações óbvias; 
• Sejam livres de defeitos que geralmente são reconhecidos e objecionados 

pelos consumidores; 
• Tenham sido produzidos sob adequado controle higiênico; e  
• Não tenham sido tratados com substâncias ilegais ou impróprias de 

acordo com a legislação. 
 

Faz-se necessária a adoção de eficientes práticas de controle de qualidade dos 

alimentos, baseadas em conhecimento científico e tecnológico. De acordo com Prata (2000), 

deve-se considerar a perecibilidade natural das matérias-primas alimentares e as exigências do 

consumo em massa, em quantidade e com características que, cada vez mais, aliem 

facilidades e praticidade, e verificar a necessidade da produção em escala e a transformação 

tecnológica, permitindo a comercialização e o consumo em condições de segurança. 

 

Basicamente, podemos citar como ações necessárias para o controle de qualidade dos 

alimentos: treinamentos periódicos com os manipuladores de alimentos, controle das 

condições de saúde dos mesmos, identificação dos pontos críticos que podem afetar a 

qualidade das refeições produzidas através de acompanhamento de todas as etapas da 

                                                 
18 É um fórum da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação – FAO, de normalização 
sobre alimentos. Suas normas têm como objetivos básicos proteger a saúde dos consumidores e assegurar 
práticas eqüitativas no comércio internacional de alimentos. 
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produção, adoção de medidas de prevenção e controle das toxinfecções alimentares, e 

monitoramento constante das condições de trabalho e condições de higiene durante a 

realização do mesmo. 

 

Como premissa fundamental para a implantação de um sistema de qualidade, 

destacamos a postura que a alta administração de uma empresa deve ter para com a qualidade, 

tendo que dela partir os exemplos maiores de comprometimento, como forma de incentivar e 

motivar todos os funcionários para trabalharem na melhoria dos processos de produção de 

alimentos. 

 

Segundo Lamprecht & Ricci (1997, p.44), a norma ISO 8402 Definições, define 

política de qualidade como : “ as intenções e direções gerais para a qualidade de uma 

organização no que diz respeito à qualidade, como formalmente expressas pela alta gerência”.                   

Os autores também citam que para satisfazer às exigências da política de qualidade, a 

administração de A&B terá que definir e documentar seus objetivos e seu compromisso com a 

qualidade, bem como encontrar meios para assegurar que esses objetivos e compromissos 

sejam compreendidos e implementados. 

 

A maioria dos hotéis pesquisados não possui uma política de qualidade efetiva voltada 

para o setor de A&B, o que caracteriza esta falta de comprometimento e dificulta a 

implantação dos métodos indicados que serão abordados no decorrer do trabalho.  

 

Tradicionalmente era dada uma grande ênfase na inspeção sanitária para prevenção e 

controle da ocorrência de doenças transmitidas pelos alimentos, mas estas inspeções nem 

sempre podiam ser realizadas com freqüência e/ou profundidade suficientes para garantir um 

grau satisfatório de segurança sanitária do alimento. Estes métodos tradicionais empregavam 

uma combinação de inspeção, investigação e teste do produto final, sendo portanto úteis 

apenas como atividades de monitoramento, não garantindo a segurança durante todo o 

processo.  

 

Com a necessidade de aprimorar o controle de qualidade na produção dos alimentos, 

no ano de 1960 surgiu uma abordagem sistemática sobre a segurança alimentar denominado 

sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), conhecido 

internacionalmente como Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). 
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Segundo Lamprecht & Ricci (1997), naquela época a aplicação do sistema APPCC 

criou alimentos para o programa espacial norte-americano que se aproximou dos 100% de 

segurança contra contaminação por bactérias e agentes patogênicos, toxinas e perigos 

químicos e físicos que poderiam causar doenças ou lesões aos astronautas. O APPCC 

substituiu os testes finais nos produtos para fornecer segurança no que diz respeito a 

alimentos e forneceu um sistema preventivo para produzir alimentos seguros que tivessem 

aplicação universal. 

 

O sistema APPCC constitui-se em uma ferramenta de qualidade eficaz que deve ser 

adotada nas diversas etapas da produção de alimentos, e é referido por vários autores como: 

 

• Sistema preventivo, principalmente no que diz respeito aos aspectos 
microbiológicos, uma vez que desperta a atenção para os perigos em 
potencial, de forma que as ações corretivas possam ser adotadas a tempo, 
assegurando que os consumidores não estarão expostos à riscos 
resultantes de práticas inadequadas ( KAUFFMAN, 1974, p.51-84); 

• Importante técnica para a identificação de perigos e pontos críticos no 
processamento de alimentos, devendo ser utilizada como um programa 
preventivo para controle de qualidade, uma vez que fornece a 
informação do potencial de perigo, sendo possível então prover a ação 
apropriada que deva ser tomada ( BAUMAN, 1990, p.156-158); 

• Sistema que identifica e monitora perigos relacionados a alimentos – 
propriedades biológicas, químicas e físicas – que podem, adversamente, 
afetar a segurança do produto alimentício. (LAMPRECHT & RICCI, 
1997, p.119). 

 

O método APPCC envolve várias etapas de identificação e monitoramento dos perigos 

relacionados a alimentos, e foi projetado para evitar problemas potenciais com relação à 

segurança dos alimentos. Para melhor visualização, na figura a seguir estão descritas as etapas 

deste sistema: 

 



 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 09: Etapas do sistema APPCC . Figura organizada pela autora a partir das obras de 
Lamprecht & Ricci (1997,p.119-128); Silva Jr (1995,p.201-209); Arruda (1996). 

 

Neste contexto, a produção de uma alimentação segura envolve a utilização de 

instrumentos como treinamento de funcionários, equipamentos adequados, controle de 

fornecedores, estrutura física adequada, elaboração do Manual de Boas Práticas de 

Manipulação de Alimentos, e implantação do método Análise de Perigos e Pontos Críticos de 

Controle (APPCC).  

 

Quanto ao Manual de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, Rêgo e Silva Jr. 

(2001, p.24), afirmam que “boas práticas de manipulação é um conjunto de normas de 

procedimentos que têm por base o controle das condições operacionais destinadas a garantir a 

elaboração de produtos seguros”. 

 

O Manual citado acima é um instrumento utilizado para orientar os estabelecimentos 

que produzem alimentos na obtenção de resultados na garantia da qualidade higiênico-

sanitária das refeições, e deve ser elaborado por cada estabelecimento que comercializa e 

presta serviços na área de alimentos. Este instrumento prevê a avaliação do ambiente de 

trabalho e das pessoas envolvidas na produção de alimentos, e analisa todos os procedimentos 

de higiene do estabelecimento e todos os cuidados sanitários necessários para a integridade 
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dos alimentos. O Manual de Boas Práticas (MBP) se constitui em um pré-requisito 

fundamental para a implantação do sistema APPCC. 

 

Como fundamentação legal para a adoção do sistema APPCC e para a instituição do 

Manual de Boas Práticas, Arruda (2003, p.3) cita que: 

 
Foram normatizados pela primeira vez no Brasil em 1993, através da 
Portaria nº 1428/93, do Ministério da Saúde, a partir da Resolução nº 58, em 
atendimento às exigências internacionais de normatização do Mercosul. Em 
1996, o Centro de Vigilância Sanitária, da Secretaria de Saúde do Estado de 
São Paulo, publicou a Resolução nº SS-88 e, em seguida, a Portaria nº CVS-
8, regulamentando aspectos da Portaria nº MS-1428, relativos a elaboração 
do Manual de Boas Práticas e a responsabilidade técnica. Em 1998, a 
Portaria nº CVS-13 revoga a Portaria nº CVS-8/96 e apresenta critérios e 
procedimentos para a implantação do Manual de Boas Práticas, sendo 
reeditada no ano seguinte como Portaria nº CVS-6/99, corrigida após 
consulta pública. 

 

O Manual de Boas Práticas para a Produção de Alimentos de acordo com Paranaguá 

(2001), é uma ferramenta imprescindível para a padronização e controle dos serviços. 

Constitui o regulamento técnico no qual devem ser estabelecidos os critérios de higiene e de 

boas práticas operacionais para serem adotados na produção dos alimentos, e possibilitar um 

acompanhamento racional das etapas produtivas, bem como subsidiar as ações da Vigilância 

Sanitária. Segundo a autora : 

 

Boas Práticas são normas de procedimentos para atingir um determinado 
padrão de identidade e qualidade de um produto e/ou de um serviço na área 
de alimentos, cuja eficácia e efetividade deve ser avaliada através da 
inspeção e/ou da investigação. Incluem-se também produtos tais como: as 
bebidas, aditivos, embalagens, utensílios e materiais em contato com 
alimentos (p.6). 

 

Silva Jr.(2002,p.58) destaca os itens básicos para a elaboração do referido manual 

como sendo “responsabilidade técnica, controle de saúde dos funcionários, controle da água 

para o consumo, controle das matérias-primas, controle integrado de pragas, visitantes, 

estrutura dos estabelecimentos, higiene, manipulação e transporte”. 

 

Como condições básicas para que o serviço de alimentação possa elaborar o referido 

Manual, destacamos o acompanhamento da saúde do manipulador, a compatibilidade do 

estabelecimento, a inocuidade da matéria-prima utilizada, e as boas práticas de produção.  
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Segundo Destro (apud RÊGO E SILVA JR, 2001), um programa de boas práticas 

deve contemplar critérios relacionados com a matéria prima, requisitos de construção e lay 

out do estabelecimento, controle das operações, manutenção e sanificação de equipamentos e 

instalações, higiene pessoal, transporte, informações e avisos ao consumidor e treinamento do 

pessoal. 

 

Salientamos que a adoção deste programa é requisito fundamental para garantir a 

segurança dos alimentos e sua utilização é um instrumento de fiscalização pela Vigilância 

Sanitária e outros órgãos controladores. 

 

Na figura a seguir, destaca-se o detalhamento dos requisitos para o controle sanitário 

tendo em vista a elaboração do MBP: 
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Figura 10: Requisitos para o controle sanitário relacionado à elaboração do MBP.  
Fonte: adaptada da apostila de Paranaguá (2001, p.8). 
 

O Ministério da Saúde, através da Portaria nº 1428, de 26/11/93, recomenda que os 

estabelecimentos relacionados à área de alimentos adotem  a elaboração do  “Manual de Boas 

Práticas de Manipulação de Alimentos”, e introduz os conceitos e a determinação de 

aplicação, na prática e por todos, do APPCC como sistema de controle efetivo dos processos 

de trabalho com alimentos. E através da Portaria nº 326, de 30 de agosto de 1997, definiu as 

condições técnicas para a elaboração deste manual, abordando os critérios de segurança 

esperados para cada etapa na cadeia alimentar.  

 

Com relação ao sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle 

(APPCC), é uma metodologia de identificação e prevenção de situações, ações ou locais que 

representem riscos de veiculação de doenças através dos alimentos. Através desse sistema são 

identificados e monitorados os perigos relacionados a alimentos e que podem, adversamente, 

afetar a segurança do produto alimentício. Devem ser avaliados a gravidade destes perigos e 

os riscos de causarem doenças. Após a análise dos perigos, são estabelecidos os pontos 

críticos de controle (PCC’s), que devem ser controlados e acompanhados durante todo o 
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processo de produção das refeições, para garantir a qualidade do alimento. Para cada ponto 

crítico de controle são estabelecidos critérios de segurança. 

 

Segundo Silva Jr. (2002, p.200), são muitos os perigos que podem ocorrer durante a 

preparação dos alimentos e estes estão classificados em: 

 

1- Contaminação inaceitável de origem biológica, química, ou física; 
2- Sobrevivência de microorganismos ou parasitas nos alimentos; 
3- Reprodução de microorganismos nos alimentos ou persistência de suas 

toxinas. 
 

Como gravidade destes perigos o autor se refere à magnitude do perigo ou o grau de 

conseqüências que pode resultar quando existem os perigos; e risco é a probabilidade 

estimada da ocorrência do perigo ou da ocorrência seqüencial de vários perigos. 

 

Ponto Crítico de Controle é uma operação (prática, procedimento, processo ou 

situação) à qual uma medida de controle preventivo pode ser exercida para eliminar, prevenir 

ou minimizar um perigo ou vários (Ibidem). 

 

Basicamente a contribuição do método APPCC para garantir a segurança alimentar 

baseia-se em: identificar os alimentos e os procedimentos com maiores probabilidades de 

provocar doenças de origem alimentar; desenvolver procedimentos que reduzam o risco de 

um surto de doença transmitida por alimentos; monitorar procedimentos para conservar os 

alimentos seguros; e verificar se o alimento servido é efetivamente seguro. 

 

Apresentamos a seguir a ilustração de um procedimento de controle denominado 

monitoramento do binômio tempo x temperatura: 
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Figura 11: Medindo a Temperatura dos Alimentos. 
Fonte: Arquivo Fotográfico da Pesquisadora. 

 

O sistema APPCC é recomendado por organismos internacionais, como a 

Organização Mundial do Comércio (OMC), a Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura (FAO) e a Organização Mundial da Saúde (OMS). 

 

A Food and Drug Administration 19 (FDA) recomenda a implementação do APPCC 

nos estabelecimentos comerciais do ramo da alimentação porque é um sistema de controle 

preventivo considerado a forma mais eficaz e eficiente de garantir a segurança dos alimentos. 

(LAMPRECHT, RICCI, 1997).  

 

Para que o sistema APPCC possa ser adotado com sucesso nesses estabelecimentos, 

deve-se buscar o envolvimento de todos os funcionários do setor, estimulando equipes de 

trabalho, conscientizando-os, aumentando a eficiência e definindo ordenada e 

sistematicamente os passos a serem seguidos ao longo de toda a cadeia de produção de 

alimentos.  

                                                 
19 Órgão americano que regulamenta Alimentos e Medicamentos. 
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Hobbs e Roberts (1999), afirmam que a abordagem APPCC pode ser aplicada a 

qualquer operação em alimentos, desde os grandes fabricantes aos pequenos distribuidores, 

mas que esta aplicação requer um esforço em grupo, com envolvimento pessoal de todos os 

aspectos da produção.  

 

Lamprecht & Ricci (1997), salientam que o primeiro passo para o desenvolvimento 

deste método é montar a equipe, que deve ser constituída por indivíduos que tenham 

conhecimento dos processos. Em um restaurante, a equipe é constituída de cozinheiros, 

assistentes, ajudantes e todos os envolvidos nos aspectos da cadeia de preparação de 

alimentos, desde o momento em que o alimento é recebido/comprado até a estocagem, 

preparação e atendimento ao cliente. 

 

A equipe de trabalho deve ser capacitada para desenvolver bem suas funções, com 

treinamentos específicos na área de higiene na manipulação de alimentos, e constantemente 

reciclada com cursos que promovam a  conscientização sobre suas responsabilidades. Quando 

se trabalha em conjunto numa filosofia de gestão voltada para a prática da qualidade, a 

implantação do método APPCC torna-se mais fácil, gerando resultados satisfatórios. 

 

No Brasil, a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Serviço Social da Indústria 

(SESI), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE), com o apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

desenvolveram um projeto denominado Projeto APPCC – segmento mesa, cujo objetivo é 

divulgar este sistema e seus pré-requisitos no país, e apoiar  estabelecimentos como hotéis, 

bares, restaurantes e cozinhas industriais na implantação dos mesmos. Este projeto está sob a 

coordenação técnica do SENAC e tem possibilitado a ampliação das ações de treinamento 

junto às empresas da área de alimentação. Atualmente este projeto recebeu a denominação de 

Programa Alimentos Seguros – PAS. 

 

Trata-se de uma iniciativa muito importante que pretende a médio e longo prazo, 

conscientizar os empresários ligados ao setor de produção de alimentos da necessidade de se 

adotar medidas de controle de qualidade nas atividades realizadas, de maneira a fornecer uma 

alimentação nutritiva e segura que possa atender as expectativas dos clientes.
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CAPÍTULO 4 – SEGURANÇA ALIMENTAR: DISCURSOS E PRÁTICAS 

 

4.1 Concepções dos Funcionários do Setor de A&B sobre a Segurança Alimentar – o 

Discurso do Sujeito Coletivo 

 

Antes de apresentarmos as concepções dos informantes sobre Segurança Alimentar, 

entendemos que torna-se necessária uma breve reflexão sobre a questão sociocultural que 

envolve o trabalho destes funcionários, os aspectos que influenciam seu comportamento 

profissional. Através da análise das entrevistas, percebemos que havia algumas premissas 

culturais que levaram o grupo de informantes a responderem sobre determinadas questões, 

demonstrando seu comportamento profissional mediante certas situações. 

 

Guerrier (2001, p.90) afirma que nossas premissas culturais são adquiridas através da 

família, da comunidade, da escola, das experiências profissionais e também da mídia. 

“Premissas culturais tornam-se tão arraigadas em nosso modo de ver o mundo que só 

reconhecemos que se tratam de premissas culturais quando somos confrontados com alguém 

que pensa e se comporta de forma diferente”. 

 

Na definição do termo cultura, Houaiss e Villar (2001, p.117) citam como o “conjunto 

de crenças, costumes, atividades, etc, de um grupo social”. Laraia (2002, p.25) destaca que o 

primeiro conceito de cultura formulado do ponto de vista antropológico pertence a Edward 

Tylor (1871): 

Tomado em seu amplo sentido etnográfico é este todo complexo que inclui 
conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra 
capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma 
sociedade. 
 

Neste contexto, procuramos no decorrer da pesquisa, entender como a cultura 

influencia o comportamento no trabalho dos informantes, com relação aos cuidados sobre a 

segurança alimentar20. Ao analisarmos os sentidos das “falas”, tornou-se evidente que aquelas 

pessoas que apresentavam um comportamento mais adequado em relação à higiene na 

manipulação de alimentos eram aquelas que traziam já do seu aprendizado  familiar  algumas  

                                                 
20 É importante lembrar que o recorte e o domínio cultural analisado neste estudo não envolvia um 
aprofundamento dos aspectos socioculturais dos informantes fora dos estabelecimentos hoteleiros. A intenção é 
de em pesquisas futuras poder fazê-lo, utilizando para isto a etnografia de forma completa, o que exigiria 
entrevistas intensivas em um tempo de coleta de dados superior ao que tivemos neste estudo. 
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noções básicas, e através dos treinamentos foram melhorando seus conceitos. Por outro lado, 

percebemos a dificuldade que outros informantes tinham em assimilar certos conceitos de 

higiene justamente por não fazerem parte de suas crenças e costumes. 

 

Segundo Laraia (2002, p.19) “o comportamento dos indivíduos depende de um 

aprendizado, de um processo que chamamos de endoculturação”. O autor também afirma que 

“o homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado” (p.45). Levando em 

consideração estes aspectos e ao relacionarmos os padrões socioculturais dos informantes com 

seus comportamentos profissionais, foi possível destacar até que ponto a cultura 

organizacional da empresa em que trabalham pode influenciar seus comportamentos. Em cada 

organização visitada existe uma cultura própria, suas normas, valores e premissas básicas. Nas 

empresas onde os funcionários são mais valorizados e com estilo gerencial mais participativo, 

parece ser mais fácil a conscientização por parte das pessoas, e a adoção de certas regras 

corporativas. E principalmente quando se trabalha com manipulação de alimentos, esta 

conscientização deve ser trabalhada no dia-a-dia, buscando a participação das pessoas em 

todo o processo de produção e dando uma resposta sobre os resultados e desempenho, para 

que se sintam responsáveis pelo bom andamento do serviço, refletindo em crescimento 

pessoal e profissional. 

 

Com relação às concepções dos funcionários dos setores de Alimentos & Bebidas 

pesquisados sobre a Segurança Alimentar, analisando os dados resultantes das entrevistas, 

destacamos as Expressões-Chave obtidas dos discursos dos informantes e que são mais 

significativas dentro do contexto da segurança alimentar. Buscamos com isto um resgate da 

essência dos depoimentos, para poder comparar cada expressão destacada com a integralidade 

dos discursos que seriam elaborados. 

 

Em uma primeira leitura, observamos que as concepções sobre segurança alimentar 

seguem um padrão que sugere idéias semelhantes entre todos os informantes. Na figura a 

seguir encontram-se as principais expressões-chave que representam alguns significados sobre 

Segurança Alimentar expressos por eles: 
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Figura 12: Expressões-chave ligadas a Segurança Alimentar.  
(*)Número de informantes que citaram esta expressão chave. 
Fonte: própria autora. 
 
 

Observando as expressões-chave citadas acima, destacamos que higiene aparece em 

doze entrevistas com o uso direto do termo, mas também aparece como sendo indicativo do 

uso de luvas, lavar as mãos, limpeza, e unhas cortadas. Percebemos que para estes 

informantes existe a preocupação com a higiene no sentido de bons hábitos de higiene 

pessoal. Isto fica mais evidente no discurso daqueles que já participaram de algum 

treinamento relacionado à higiene na manipulação de alimentos. Outro aspecto também 

evidenciado é com relação à expressão chave treinamento, que aparece na “fala” daqueles que 

efetivamente já participaram de cursos ou treinamentos e se posicionaram a favor deste 

recurso para obter maiores informações sobre a contaminação dos alimentos. Alguns 

informantes inclusive citaram a necessidade de um “especialista” no local de trabalho para dar 

maiores orientações aos funcionários. Na fala destes informantes ficou implícita a idéia de 

que o “especialista” teria o conhecimento necessário para acompanhar todo o processo de 

produção de alimentos, orientando-os nos aspectos relacionados às boas práticas de produção 

e organizando o serviço como um todo. 

 

O termo temperatura adequada que aparece nas entrevistas demonstra principalmente 

o conhecimento do informante em relação à necessidade de manter alimentos perecíveis sob 

refrigeração, pois em sua “fala” merece destaque a preocupação com a deterioração destes 

alimentos caso sejam mantidos por um longo período de tempo fora da geladeira. Alguns 

informantes também citaram o controle de tempo e temperatura durante todo o processo de 
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produção dos alimentos, e vale salientar que este monitoramento se traduz em informações 

importantes em relação ao tempo de manipulação e temperaturas limites para evitar a 

reprodução de microorganismos. Observamos que estes poucos informantes que relacionaram 

o controle de tempo e temperatura durante todo o processo, o citaram porque já haviam 

trabalhado em locais onde existia esta prática como medida de controle na sua rotina diária. 

 

Segundo Silva Jr (1995, p.55), “o binômio Tempo x Temperatura consiste nos dois 

fatores mais pesquisados em todo o mundo, para controlar, eliminando ou diminuindo o 

número de microorganismos durante o processamento, manipulação e distribuição dos 

alimentos para o consumo”. O autor também afirma que para que se possa utilizar o tempo e a 

temperatura como medida de controle dos pontos críticos, assegurando as condições 

higiênico-sanitárias aos alimentos, deve-se conhecer a temperatura e o tempo destinado a cada 

tipo de alimento, segundo o sistema APPCC e o Manual de Boas Práticas (MBP). 

 

A expressão-chave armazenamento adequado evidencia, no decorrer da explanação 

dos informantes, que o armazenamento dos gêneros alimentícios dentro dos padrões 

recomendados, deve ser uma preocupação exclusiva do responsável pelo almoxarifado, sendo 

muitas vezes apontado como um dos fatores que mais irão influenciar na segurança da 

alimentação produzida pelos próprios informantes, dissociando uma atividade de outra. Neste 

sentido, também a expressão-chave qualidade dos produtos aparece como sendo 

responsabilidade da pessoa que os adquire, ou seja, o comprador do hotel, como também do 

próprio fornecedor. Sendo assim, na percepção destes informantes, os cuidados com a 

qualidade dos produtos adquiridos e com o armazenamento são fatores importantes para a 

garantia da segurança alimentar, mas não estão relacionados diretamente com as suas 

atividades como manipuladores de alimentos. 

 

Na expressão-chave alimentos higienizados alguns itens merecem destaque, uma vez 

que os informantes associaram este item à importância de se fazer uma correta desinfecção 

dos hortifrutis com a utilização de cloro, bem como a preocupação com as condições de 

recebimento destes produtos, pois muitos salientaram que estes chegam sujos “de barro” e que 

necessitam de muita atenção e cuidado no seu pré-preparo, que envolve atividades de lavação, 

desinfecção e enxágüe. Percebemos que os informantes que já adotam em sua rotina de 

trabalho os procedimentos corretos de desinfecção de hortifrutis relataram a forma correta das 

técnicas de higienização. Arruda (1997, p.40, grifo da autora) afirma que “a desinfecção em 
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cloro e ácido acético tem o objetivo de redução dos microorganismos, dos parasitas e seus 

ovos. Sendo que a autora orienta que os vegetais devem ser imersos por 10 (dez) minutos em 

solução de Hipoclorito de sódio a 200 ppm de cloro ativo e imersos por 5 minutos em solução 

de vinagre a 2%. Nos hotéis pesquisados que efetivamente realizam esta desinfecção, ela está 

sendo feita corretamente conforme a indicação acima citada. 

 

 

 
Figura 13: Desinfecção de Vegetais. 
Fonte: Arquivo Fotográfico da Pesquisadora. 
 

De um modo geral, percebemos que as atitudes consideradas como corretas, são 

realizadas entre os informantes que já receberam algum treinamento formal ligado às boas 

práticas de manipulação de alimentos. Já entre aqueles que nunca tiveram oportunidade de 

participar de treinamentos ou cursos ligados à área, suas práticas baseiam-se nos 

conhecimentos relacionados ao senso comum e treinamentos informais. Constatamos também 

que existe uma certa unanimidade nas “falas” do grupo de informantes que não havia recebido 

treinamento, no sentido de transpor para outros setores do seu ambiente de trabalho a questão 

da prevenção da contaminação alimentar, como se este problema não estivesse diretamente 

ligado com a sua função dentro do serviço de alimentação. 
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Após destacarmos as principais expressões-chave, apresentamos a seguir a idéia 

central e a ancoragem dos discursos de todos os informantes: 

 

 

Quadro 03 – Idéia Central e Ancoragem dos Discursos dos Informantes 

IDÉIA CENTRAL ANCORAGEM 

Informante 1: Durante o trabalho é possível evitar a contaminação 

alimentar mantendo as mãos limpas, usando touca no cabelo e lavando 

bem os alimentos. 

Senso comum 

Informante 2: Os cuidados com a despensa limpa e organizada e com o 

prazo de validade dos alimentos são responsáveis pela segurança 

alimentar. 

Senso comum 

Informante 3: Os cuidados que envolvem a manipulação de alimentos 

dizem respeito a lavar bem as frutas e os copos. 

Senso comum 

Informante 4: Segurança alimentar está relacionada a lavar os 

alimentos, lavar as mãos, higiene pessoal e higiene dos alimentos. 

Senso comum 

Informante 5: O treinamento, os cuidados de armazenamento e 

exposição dos alimentos mais a higiene pessoal são responsáveis pela 

segurança alimentar. 

Treinamento 

Senso comum 

Informante 6: A forma de evitar a contaminação dos alimentos é cuidar 

muito no momento da manipulação, principalmente com as saladas. 

Treinamento 

Senso comum 

Informante 7: A segurança alimentar está relacionada com a qualidade 

dos produtos, a higiene pessoal e do local de trabalho, a temperatura 

dos alimentos, a armazenagem correta, e a conscientização dos 

manipuladores. 

Treinamento 

Senso comum 

Informante 8: Os cuidados com os alimentos devem ser no plantio para 

não serem contaminados. 

Senso comum 

Informante 9: A saúde dos funcionários, a higiene, a qualidade dos 

produtos, o ambiente limpo e organizado e o armazenamento correto 

são responsáveis pela segurança alimentar. 

Treinamento 

Senso comum 

Informante 10: Os cuidados com os alimentos estão relacionados à 

higiene, armazenamento correto, evitar contaminação cruzada e ter uma 

Treinamento 

Senso comum 
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pessoa responsável pelo controle de qualidade. 

Informante 11: A contaminação alimentar pode ser evitada com higiene 

pessoal, uso de uniforme correto, utensílios limpos e diferentes para 

cada tipo de alimento, controle de recebimento, armazenamento e de 

temperaturas. 

Treinamento 

Senso comum 

Informante12: Segurança alimentar é a conservação dos alimentos, a 

higiene e cuidar na manipulação. 

Treinamento 

Senso comum 

Informante 13: Os cuidados com a higiene pessoal e o uso de utensílios 

limpos são importantes para quem trabalha com alimentos.  

Senso comum 

Informante 14: A forma de controlar a contaminação alimentar é 

manter o uniforme limpo, as unhas curtas e os alimentos guardados na 

geladeira. 

Senso comum 

Informante 15: A segurança alimentar está relacionada com alimentos 

bem lavados, higiene pessoal, bons fornecedores, temperaturas 

adequadas e armazenamento correto. 

Treinamento 

Senso comum 

Informante 16: Os cuidados com a contaminação dos alimentos dizem 

respeito à higiene pessoal e armazenamento correto. 

Senso comum 

Informante 17: Segurança alimentar está relacionada com a higiene no 

preparo dos alimentos e alimentos refrigerados corretamente. 

Treinamento 

Senso comum 

Informante 18: A higiene pessoal e o controle dos alimentos quando 

estão em temperatura ambiente são importantes para evitar a 

contaminação alimentar. 

Treinamento 

Senso comum 

Informante 19: Para controlar a contaminação dos alimentos os 

cuidados devem ser muitos, desde o recebimento até a distribuição. É 

importante a higiene pessoal e a higiene na manipulação. 

Treinamento 

Senso comum 

Fonte: própria autora. 

 

Dentre os dezenove (19) entrevistados, onze (11) informaram que já haviam recebido 

algum tipo de treinamento relacionado à área de produção de refeições, e oito (8) afirmaram 

que nunca receberam nenhum tipo de treinamento. 

 
A seguir apresentamos alguns exemplos das “falas” dos informantes que receberam 

treinamento e passaram por uma preparação mesmo que de curta duração: 
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“Conforme aprendi em um treinamento realizado por uma acadêmica da UNIVALI, 

sobre higiene e manipulação dos alimentos, lavo as mãos e uso luvas na hora de trabalhar 

com alimentos. Lavo bem os alimentos e deixo de molho em água com cloro por 15 minutos. 

Acredito que a contaminação dos alimentos pode ser evitada, basta ter bastante atenção e 

paciência”. 

 

“Recebi treinamento de técnicas de serviço, preparo e manipulação de alimentos. 

Como cuidados quando se manipula alimentos deve-se ter higiene pessoal, não usar os 

mesmos utensílios para alimentos diferentes, controlar o recebimento de matéria-prima, 

controlar as temperaturas de armazenamento, de preparo e do buffet de distribuição. 

Devemos cuidar da saúde do hóspede, e também para não denegrir a imagem da empresa”. 

 

“Recebi vários treinamentos sobre as técnicas de serviço e higiene na manipulação. 

Dentre os cuidados que devemos ter quando se trabalha com alimentos, é ter higiene, 

manipulador saudável, ambiente claro, organizado, cuidados com armazenamento, e cuidar 

principalmente das mãos e unhas”. 

 

“Recebi vários treinamentos sobre manipulação de alimentos. Os cuidados que 

devemos ter com manipulação de alimentos vão desde bons fornecedores, temperaturas 

adequadas, manipulação correta de alimentos, conservação, higienização, até a hora de 

servir a alimentação para os hóspedes”. 

 

A partir da análise das “falas” de todos os informantes deste grupo, chegou-se ao 

Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), resultante das informações fornecidas e que 

representam as percepções destes funcionários do setor de A & B sobre a Segurança 

Alimentar. Para a elaboração do DSC partimos dos discursos individuais , selecionando as 

principais ancoragens e idéias centrais em todos eles reunidos, e de uma forma sintética, 

buscamos a reconstituição discursiva da representação sociocultural do grupo.  

 

Segundo Lefèvre e Lefèvre (2003, p.19) ao elaborar um DSC o que se busca fazer são 

“reconstruir, com pedaços de discursos individuais, como em um quebra-cabeça, tantos 

discursos-síntese quantos se julgue necessários para expressar uma dada “figura”, ou seja, um 

dado pensar ou representação social sobre um fenômeno”. 
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A seguir, apresentamos o DSC dos informantes que receberam treinamento: 

 

Quadro 04-Discurso do Sujeito Coletivo do grupo de informantes que receberam treinamento 
“Através do treinamento que recebi sobre higiene na manipulação de alimentos aprendi 

os cuidados que devemos ter quando trabalhamos com alimentos. Um dos cuidados mais 

importantes é a higiene pessoal, devemos lavar sempre as mãos, manter as unhas curtas 

e limpas, usar luvas, e usar uniforme limpo. Além disso, os alimentos devem ser muito 

bem lavados, principalmente os vegetais, que deixamos de molho em água com cloro e 

depois enxaguamos bem. O ambiente de trabalho também deve estar limpo e 

organizado, e não podemos usar os mesmos utensílios para alimentos diferentes por 

causa da contaminação cruzada. Outro fator importante que devemos tomar cuidado é 

com relação ao tempo e temperatura dos alimentos, tanto no armazenamento quanto no 

preparo e na distribuição. No nosso entender, é possível evitar a contaminação dos 

alimentos seguindo todos esses procedimentos citados, trabalhar também com um 

cronograma de treinamento para conscientizar as pessoas, e ter uma pessoa responsável 

para acompanhar e orientar todo o processo de produção.” 

Fonte: própria autora 

 

A ancoragem deste discurso é o treinamento formal, portanto um conhecimento 

adquirido através de fundamentação científica, algo perceptível quando os informantes citam 

procedimentos que são recomendados na literatura para garantir a segurança alimentar. Este 

aspecto é importante para nós uma vez que considerarmos o treinamento como um canal de 

abertura para o conhecimento. 

 

Carvalho (2001, p.11) nos confirma esta crença quando afirma que o treinamento é 

uma forma de educação voltada para o trabalho, uma vez que seu objetivo central é preparar o 

treinando para o desempenho eficiente de uma determinada tarefa que lhe é confiada. O autor 

cita que o treinamento constitui-se num: “... somatório de atividades que vão desde a 

aquisição de habilidade motriz até o desenvolvimento de um conhecimento técnico complexo, 

à assimilação de novas atitudes administrativas e à evolução do comportamento face a 

problemas complexos.” 
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No caso específico dos informantes que atuam como manipuladores de alimentos é de 

vital importância que sejam treinados, pois estes podem transmitir microorganismos aos 

alimentos em situações cotidianas do espaço em que atuam. Segundo Arruda (1997), as mãos 

quando mal higienizadas transferem microorganismos provenientes do intestino, da boca, do 

nariz, da pele, dos pêlos e inclusive de secreções de ferimentos. A boa higiene, assim como a 

boa saúde destes manipuladores são elementos essenciais à segurança alimentar. 

 

E citando Góes et al.(2001), a falta de esclarecimentos entre as pessoas que lidam com 

alimentos contribui de forma significativa para sua contaminação, fazendo-se necessário 

adotar, através de treinamento específico, medidas sanitárias rigorosas na manutenção de um 

padrão adequado de higiene dos indivíduos que trabalham nas unidades de produção. É 

necessário educar e treinar de forma sistemática e permanente, destinando tempo e atenção 

para o aprimoramento do conhecimento das habilidades dos funcionários. 

 

O treinamento no setor de A & B constitui-se num instrumento de gestão, onde 

predominam as necessidades de formação específica para o trabalho, atendendo às diferenças 

e potencialidades do funcionário. 

 

A importância do treinamento é dar aos manipuladores conhecimentos teórico-práticos 

necessários para capacitá-los e levá-los ao desenvolvimento de habilidades e atividades do 

trabalho específico na área de alimentos (GÓES et al., 2001). Como a grande maioria dos 

casos de toxinfecções alimentares ocorre pela contaminação dos alimentos através dos 

manipuladores, suas práticas higiênicas influenciam diretamente a qualidade final da 

alimentação servida. 

De acordo com o que afirmamos no início deste tópico, a higiene pessoal é citada 

através de outros termos, sendo um dos mais significativos itens que envolvem as boas 

práticas de manipulação por eles comentadas. A percepção destes informantes sobre a 

importância de bons hábitos higiênicos torna-se evidente nas suas “falas”, sendo que a 

maioria destaca  os procedimentos de “lavar as mãos”, “usar luvas”, “unhas cortadas” durante 

vários momentos da entrevista. O que não foi possível saber é se em outros dias, além das 

datas escolhidas para realizar nossas observações, se estas “falas” eram vivenciadas na prática 

como uma realidade do cotidiano profissional. Também não foi possível confirmar se os 

hábitos de higiene são parte também dos hábitos e valores familiares, ainda que alguns 

informantes falassem um pouco a respeito. 
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Figura 14: Manipulador com Luvas 
Fonte: Arquivo Fotográfico da Pesquisadora. 
 

Na literatura, dentre os procedimentos de higiene pessoal recomendados para 

manipuladores de alimentos são citados como importantes: tomar banho antes de iniciar o 

trabalho, usar uniforme completo e limpo, manter o cabelo protegido por redes e toucas no 

caso das mulheres e boné para homens, unhas curtas e sem esmalte, barba aparada, não usar 

acessórios e bijuterias, limpar, cobrir e proteger qualquer ferimento, higienizar sempre as 

mãos, usar luvas descartáveis sempre que indicado, etc.  

 

De acordo com Arruda (1997), o manipulador de alimentos deve higienizar as mãos no 

início do trabalho, a cada troca de atividades, após o uso do sanitário, após fumar, antes de 

tocar qualquer alimento, ao tocar em lixo e sujeiras, ao manusear dinheiro ou após outras 

atividades que impliquem contaminação das mãos. Acreditamos que estes itens só poderiam 

ser confirmados por nós, segundo a premissa dos estudos etno/antropológicos,  se pudéssemos 

permanecer vários meses acompanhando cada estabelecimento. Com a continuidade de nossas 

observações e a criação de um elo de confiança entre pesquisador e informantes, levaria estes 
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últimos a realizar suas atividades mais espontaneamente mostrando determinadas ações 

(recomendadas ou não) que não fariam em um tempo menor de relacionamento. 

 

 

 
Figura 15: Higienização das Mãos 
Fonte: Arquivo Fotográfico da Pesquisadora. 
 
Outras formas de controles de qualidade na produção de refeições que estão 

diretamente ligadas à garantia da segurança alimentar também são citadas por este grupo de 

informantes, tais como, desinfecção de hortifrutis, mensuração de temperaturas, saúde do 

manipulador e controle do recebimento de mercadorias. Os pressupostos da segurança 

alimentar não se restringem a algumas formas de controle, porém consideramos que quanto 

mais esclarecido e capacitado o profissional envolvido na produção de alimentos estiver, mais 

ele poderá incorporar à sua prática diária um conjunto de ações voltadas para o controle de 

qualidade dos alimentos. 

 

Como constatamos, no DSC dos informantes que foram treinados prevalece uma visão 

mais ampla dos procedimentos indicados na literatura como adequados para garantir uma 

alimentação em boas condições higiênico-sanitárias. Porém, percebemos que apesar deste 

grupo de informantes possuírem conhecimentos sobre aspectos importantes do controle 
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higiênico-sanitário, a falta de um monitoramento de suas ações através de um responsável 

técnico, e a falta de estrutura dos próprios setores de A & B dos hotéis, dificulta a implantação 

dos métodos de controle de qualidade mais indicados, tais como, MBP e APPCC. 

 

Apresentamos a seguir exemplos das “falas” dos informantes que nunca receberam 

treinamento formal, cuja ancoragem é o senso comum e o treinamento informal: 

 

“Trabalho nesta área há 5 meses e nunca recebi treinamento. Os cuidados com a 

alimentação devem ser desde o plantio para o alimento chegar com qualidade na mesa. Os 

alimentos podem ser contaminados no plantio porque o pessoal coloca muito veneno ”. 

 

 

“Recebi orientações sobre higiene no serviço anterior (treinamento informal) e como 

dona de casa já tenho bastante conhecimento. Como cuidados para trabalhar com alimentos 

tenho que ter higiene, lavar bem os alimentos e lavar bem as mãos. Minha aliança não 

preciso tirar porque é ouro e então não tem problema de contaminação”. 

 

 

 

 

“Nunca recebi treinamento. Os cuidados que se deve ter quando se trabalha com 

alimentos é guardá-los em lugar bem arejado, despensa organizada e limpa, e não passar 

da validade. A contaminação pode ser evitada se alguém ficasse toda vida olhando”. 

 

Apresentamos a seguir o Discurso do Sujeito Coletivo deste grupo citado acima:  

 

Quadro 05. Discurso do Sujeito Coletivo do grupo de informantes que não receberam 

treinamento 

“Nunca recebi treinamento para trabalhar em serviço de alimentação. Através de 

alguns conhecimentos adquiridos na prática desta atividade, sei que os cuidados que 

devemos ter quando trabalhamos com alimentos dizem respeito à higiene pessoal e ao 

armazenamento correto dos gêneros. Quando não existe controle no almoxarifado, 

deixando os alimentos passarem do prazo de validade e não guardando-os em 
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temperatura adequada, pode ocorrer a contaminação. Também existe o problema de 

receber alimentos já contaminados por agrotóxicos, que vai prejudicar o nosso 

trabalho.” 

Fonte: própria autora 

 

No discurso deste grupo destacamos as “falas” que representam sua percepção de 

segurança alimentar baseada no senso comum e em algumas informações que receberam 

através de orientações informais sobre sua rotina de trabalho. Percebemos nas entrevistas um 

conhecimento fragmentado dos cuidados necessários para um controle higiênico-sanitário do 

processo de produção das refeições. Sendo que muitas vezes, as “falas” indicavam falta de 

conhecimento sobre os riscos de contaminação, (como quando falavam: “minha aliança não 

preciso tirar...”), associada a mitos e crenças sobre a não contaminação através de objetos de 

ouro. A legislação neste sentido é muito clara e proíbe o uso de adornos (anéis, pulseiras, 

brincos, etc.) quando se manipula alimentos, ainda que culturalmente no cotidiano esta 

“obrigatoriedade” seja esquecida. Segundo Madeira e Ferrão (2002, p.123), a Portaria nº 

326/97 do Ministério da Saúde estabelece que “durante a manipulação de matérias-primas e 

alimentos, devem ser retirados todos os objetos de adorno pessoal”. A legislação ao ser 

apresentada atende a justificativa de que estes adornos podem acumular sujeiras e facilitar o 

crescimento de bactérias que podem contaminar os alimentos, além de causar doenças de pele. 

No dia-a-dia porém, diante das muitas crenças e até mesmo da falta de controle e supervisão, 

percebemos como estes detalhes podem ser esquecidos. 

 

Para muitos informantes as Doenças Veiculadas por Alimentos (DVA) eram 

relacionadas principalmente ao fornecimento, pois para eles os alimentos já chegavam 

contaminados por agrotóxicos, sendo esta , nas suas concepções, a única causa de intoxicação 

alimentar. 

 

Vale destacar também que alguns informantes relacionavam cuidados com os 

alimentos somente no momento do armazenamento, desvinculando qualquer 

“responsabilidade” de evitar a contaminação alimentar no momento da manipulação. A 

responsabilidade relatada aqui se encontra relacionada com o controle do prazo de validade 

dos gêneros estocados, que na opinião do informante é esta a função do almoxarife, portanto é 

neste setor e junto ao profissional que lá atua que se deve atentar para a questão da segurança 

alimentar. 
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Neste contexto, entendemos que existem várias restrições para que haja uma segurança 

alimentar efetiva, visto que a participação do manipulador é o fator de maior importância no 

sistema de proteção dos alimentos. 

 

Segundo Góes et al. (2001), a qualidade é componente fundamental dos alimentos, 

como a segurança é também componente indispensável à qualidade, sendo relevante conhecer 

as variáveis que podem afetar tais componentes dentre os quais a condição higiênico-sanitária 

dos alimentos. É portanto a figura do manipulador que diretamente estaremos avaliando para 

evitar comprometimentos na qualidade dos alimentos durante as diferentes fases de 

elaboração, ainda quando tiverem sido bem sucedidas as fases de produção e industrialização. 

 

Ao final desta primeira análise do DSC, observamos que ainda existem muitos fatores 

negativos, e constatamos também que os informantes embora com um conhecimento restrito 

sobre o tema tratado na entrevista, revelaram um interesse em adquirir maiores informações 

sobre os métodos de controle de qualidade na produção de refeições. 

 

4.2 Relação Discurso e Atividade Real: dificuldades existentes em relação a aplicação 

dos métodos indicados de Controle de Qualidade Higiênico-Sanitário na Produção de 

Refeições 

 

Através da análise dos discursos dos informantes, e das condições físicas, estruturais e 

organizacionais dos setores de Alimentos & Bebidas dos hotéis pesquisados, procuramos 

fazer um paralelo entre a relação do que foi informado e a atividade real dos funcionários e 

gestores. A partir desta avaliação, podemos estabelecer quais as dificuldades existentes para 

produzir refeições dentro dos critérios higiênico-sanitários e que representam um risco para  a 

segurança alimentar. 

 

Com relação às questões que envolvem as instalações físicas e ambiente dos hotéis 

visitados, verificamos que em dois (2) deles as condições não se encontravam adequadas, 

apresentando ausência de telas nas janelas, bancadas em número insuficiente fazendo com que 

o manipulador depositasse utensílios no chão, pouca ventilação e iluminação, muita umidade,  

paredes com revestimento de azulejos quebrados, pisos com rachaduras, e vários outros 

fatores que contribuem para aumentar o risco de contaminação dos alimentos. Nesses hotéis a 
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área física destinada ao setor de A&B é pequena comparando-se ao fluxo de produção diária, 

comprometendo assim a organização do serviço e a implantação de processos produtivos 

adequados. Também pudemos constatar outros detalhes, tais como o citado por Silva Jr. 

(2002) que aponta a importância das áreas de pré-preparo e cocção terem uma pia de 

higienização para as mãos, dotada de torneira acionada sem o uso das mãos. Constatamos que 

três (3) dos hotéis pesquisados possuem a pia própria para lavação de mãos na área de 

produção de alimentos, sendo que em um (1) deles a torneira é acionada por pedal e nos 

demais é da forma tradicional.  

 

Analisando a aparência e higiene pessoal dos funcionários do setor de A&B, em dois 

(2) dos hotéis pesquisados alguns  manipuladores encontravam-se com esmalte nas unhas e 

adornos (brincos, alianças, anéis e relógios). Com relação ao uso do uniforme completo e 

limpo, apenas em um (1) hotel pesquisado observamos que esta recomendação não estava 

sendo seguida, com funcionários usando calçados impróprios (sandálias), jaleco sujo, e a falta 

de proteção para o cabelo (toucas).  

 

Quanto às condições dos equipamentos e utensílios, em dois (2) hotéis visitados 

percebemos que a disposição dos equipamentos na área de produção impedem um bom fluxo 

de trabalho, sendo que os mesmos também se encontravam em condições precárias quanto à 

sua manutenção e limpeza. Nos outros dois (2) hotéis, os equipamentos estavam em bom 

estado de conservação e dispostos de maneira funcional e organizada. Vale lembrar que um 

destes hotéis é um empreendimento novo, que já foi construído e equipado procurando 

obedecer aos padrões recomendados, e estava em processo de organização da área de A&B 

para se adequar aos critérios legais exigidos, visto que a empresa tem uma auditoria externa 

sobre qualidade, e existia a preocupação em melhorar a pontuação para a próxima visita dos 

auditores. O outro hotel passou por uma reforma recentemente, e adquiriu vários 

equipamentos novos para o setor de A&B. 

 

Com relação ao armazenamento e controle da matéria-prima,  em um hotel pesquisado 

encontramos várias inconformidades, tais como ausência de estrados para alguns produtos, 

ventilação e iluminação precárias, disposição dos produtos nas prateleiras sem organização, 

pouco controle da validade dos produtos. Os demais hotéis encontravam-se com sua área de 

almoxarifado de acordo, e realizando um bom controle do prazo de validade das mercadorias. 
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Das ações necessárias para o controle de qualidade dos alimentos, já citadas 

anteriormente neste trabalho, ressaltamos que todos os hotéis pesquisados realizam o controle 

das condições de saúde dos funcionários, através de exames periódicos, tendo em vista que é 

uma exigência da Vigilância Sanitária. Por outro lado, apenas algumas destas empresas 

realizam treinamentos com os manipuladores de alimentos e avaliação das condições de 

higiene do ambiente, sendo esta efetuada pelo chefe de cozinha.  

 

Ressalta-se que nenhum dos hotéis pesquisados tem implantado o Manual de Boas 

Práticas e o Sistema APPCC, assim como não possuem no seu quadro de funcionários um 

responsável técnico que poderia coordenar este trabalho de implantação e supervisionar os 

métodos de controle higiênico-sanitário no processo de elaboração das refeições. Vale 

salientar que para a aplicação destes métodos é imprescindível o acompanhamento de um 

responsável técnico. Alguns informantes inclusive colocaram a necessidade de uma 

“supervisão” por parte de um especialista como fator importante para a produção de alimentos 

seguros, pois lhes falta conhecimento para identificar falhas e/ou perigos de contaminação e 

para definir os procedimentos corretos. 

 

Na realidade estudada, observamos que é muitas vezes dada uma importância muito 

grande à apresentação do restaurante no que diz respeito à decoração, luxo e conforto, e os 

“bastidores” da cozinha apresentam uma deficiência tanto de estrutura como de 

operacionalização. 

 

Apesar de vários informantes terem um conhecimento mais amplo sobre os fatores que 

contribuem para uma segurança alimentar, falta-lhes uma gestão que implemente ações 

voltadas para o controle de qualidade dos alimentos, desde a escolha da matéria-prima até a 

obtenção do produto final, pois as atividades desenvolvidas neste sentido encontram-se 

fragmentadas, ocorrendo somente em algumas partes do processo.  

 

Para que medidas de controle de qualidade tenham o efeito necessário é preciso que a 

alta administração do estabelecimento esteja envolvida, e neste sentido, também a gestão do 

setor de A&B deve estar comprometida na implantação de um sistema de controle de 

qualidade baseado no método APPCC, para garantir um resultado efetivo no padrão das 

refeições servidas.  
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Também registramos aqui a falta de uma política de treinamento para todos os 

funcionários do setor de A&B, sendo que este deveria ser o primeiro passo na adoção de 

processos de qualidade. Segundo Rêgo et al.(1999), o treinamento em higiene visa a 

conscientização dos funcionários sobre as noções de higiene e técnicas corretas de 

manipulação de alimentos para garantir a inocuidade das refeições oferecidas aos clientes, 

objetivando evitar as toxinfecções alimentares. 

 

 

De acordo com Ferreira (2001), um Serviço de Alimentação tem como objetivo 

fornecer refeições equilibradas, em quantidade e qualidade adequadas sob o ponto de vista 

sanitário, e que atendam às expectativas dos clientes, tanto em relação à alimentação oferecida 

como ao serviço prestado. Para tanto, se faz necessária uma estrutura de cozinha bem 

montada, um quadro de funcionários devidamente treinados, e um responsável técnico com 

conhecimentos sobre as matérias-primas, métodos de cocção, conservação de alimentos, uso 

correto de equipamentos, controle higiênico-sanitário, a fim de entender e controlar todos os 

processos. 

 

Durante as observações realizadas, percebemos que vários informantes tinham um 

discurso apropriado quando comparado com os procedimentos corretos indicados para um 

manipulador de alimentos ou gestor do setor de A&B, mas que algumas atitudes ou atividades  

demonstravam que não aplicavam na prática o que nos foi dito na entrevista. Fazendo uma 

comparação entre os discursos e atividade real, encontramos vários fatores que demostram a 

dificuldade dos locais pesquisados em trabalhar dentro dos critérios higiênico-sanitários 

recomendados.  

 

Apresentamos a seguir, como exemplo, um diagrama sobre esta análise: 
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DIAGRAMA 01 – Relação Discurso e Atividade Real 

                      

                                         

                                                    

                                                                       

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISCO 

DISCURSO ATIVIDADE  REAL 

• Existe uma tendência a minimizar a responsabilidade de seu papel 
como manipulador de alimento com relação à segurança alimentar, 
com a culpabilização de “terceiros”; 

• A higiene pessoal, apesar de citada como importante, em alguns casos 
apresentava-se falha; 

• Alguns cuidados citados para prevenção de intoxicações não eram 
realizados, como por exemplo, controle de tempo x temperatura; 

 
A atividade real não condizente com alguns critérios higiênico-sanitários 
citados representa um risco na produção de refeições, não garantindo a 

Segurança Alimentar. 

• Falta de uniforme completo; uso de
adornos; manipulação com
ferimentos nas mãos; 

• A higiene pessoal é
muito importante para
quem manipula alimentos; 

• O alimento precisa
estar bem armazenado, em
local com boa infra-
estrutura e prazo de
validade controlado;  

• Ausência de estrados para armazenar
alimentos; ventilação inadequada do
local ; ausência de telas nas janelas. 

• Ausência de controles de qualidade
durante todo o processo; alimentos
refrigerados em temperatura ambiente
por longo período de tempo. 

• Devemos ter cuidados
durante a preparação das
refeições para não haver
riscos de contaminação.  
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Neste contexto, destacamos que os principais riscos potenciais relacionados com a 

segurança alimentar dizem respeito à estrutura física, condições ambientais, equipamentos, 

armazenamento, manipuladores de alimentos e a gestão do setor de A&B. 

 

Com relação à estrutura física citamos instalações inadequadas quanto à espaço de 

circulação e trabalho, tipo de piso e sua conservação, ausência de telas nas janelas, bancadas 

em número insuficiente e paredes com azulejos quebrados. 

  

Quanto às condições ambientais destacamos pouca ventilação e iluminação, e muita 

umidade. Os riscos relacionados aos equipamentos apontam a necessidade de manutenção e 

limpeza, bem como a disposição dos mesmos encontra-se de forma desorganizada, 

dificultando o fluxo de produção de refeições.  

 

O armazenamento dos produtos encontra problemas quanto à área física, ausência de 

estrados, ventilação e iluminação inadequadas, falta de organização na disposição das 

mercadorias e de controle de utilização das mesmas. 

 

Com relação aos manipuladores de alimentos apontamos a falta de uniforme completo, 

o uso de adornos, a manipulação com ferimentos nas mãos, a falta de treinamentos, a 

atividade real não condizente com alguns critérios de higiene citados, e a falta de 

conhecimentos sobre o controle higiênico-sanitário na prevenção de doenças de origem 

alimentar. Neste sentido, destacamos a gestão do setor de A&B como tendo um papel 

fundamental na organização de todo o serviço e na implantação de uma política de qualidade 

na produção de refeições, cuja ausência desta política nos hotéis pesquisados se constitui 

como o principal risco potencial encontrado ligado à segurança alimentar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Procuramos através da realização deste estudo investigar os riscos relacionados com a 

Segurança Alimentar nos setores de Alimentos & Bebidas dos hotéis pesquisados. 

Entendemos que este assunto é de grande importância no contexto da hotelaria, uma vez que 

sendo os hotéis empresas prestadoras de serviços, devem zelar pela qualidade das refeições 

oferecidas ao cliente.  

 

Destacamos a relevância de prover o setor de A&B de todas as condições possíveis 

para se realizar um bom trabalho, visto que é uma área muito complexa e importante na 

operação de um hotel, chegando muitas vezes a uma geração de lucros equiparada aos 

provenientes da hospedagem, e contribuindo para manter a boa imagem da empresa no 

mercado. 

 

Evidenciamos o objeto deste estudo como uma abordagem pertinente neste momento 

atual, onde o consumidor está mais exigente e a competitividade no setor hoteleiro exige uma 

maior adequação das empresas para responder aos anseios do cliente. 

 

Após todo o caminho percorrido no decorrer da pesquisa, e refletindo sobre os 

objetivos propostos no início deste trabalho, consideramos que os mesmos foram atendidos na 

sua totalidade. O objetivo de desenvolver argumentos teóricos para caracterizar os 

critérios legais de segurança alimentar indicados para os serviços de Alimentos e 

Bebidas, foi alcançado no Capítulo 3 sobre alimentação, a legislação específica para a área de 

produção de alimentos, e as condições teóricas e legais sobre a segurança alimentar. Neste 

sentido, ao abordarmos estas questões que envolvem a produção de alimentos seguros 

apresentamos o estudo proposto, que serviu de base para a análise dos dados coletados na 

pesquisa. 

 

Quanto aos objetivos de identificar as concepções relacionadas à segurança 

alimentar que permeiam a fala de gestores e funcionários dos locais analisados; 

estabelecer e interpretar os riscos que ocorrem na relação entre o discurso e a atividade 

real dos funcionários entrevistados; e analisar as características dos locais com relação 

aos aspectos higiênico-sanitários dos manipuladores, matéria-prima, equipamentos e 
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utensílios, instalações físicas e ambientais, foram apresentados no Capítulo 4, sendo que o 

conteúdo abordado responde as perguntas de pesquisa relacionadas no início do trabalho que 

nortearam a formulação dos objetivos citados. 

 

Com relação ao objetivo geral deste trabalho, a análise dos dados coletados e o estudo 

da literatura específica sobre o tema em questão, nos permitiram desenvolver os argumentos 

teóricos que deram embasamento para identificar e interpretar os riscos potenciais turísticos 

relacionados à (não) Segurança Alimentar dos estabelecimentos investigados. Riscos estes 

que estão diretamente ligados a problemas com a estrutura física, às condições ambientais 

inadequadas, equipamentos com necessidade de manutenção e limpeza, problemas no 

armazenamento das mercadorias, manipuladores de alimentos sem conhecimento mais 

aprofundados sobre os procedimentos indicados que envolvem a produção de alimentos 

seguros, e a falta de comprometimento da gestão do setor de A&B com a qualidade e 

segurança alimentar. 

 

Os resultados obtidos demonstram que há a necessidade de uma estruturação física e 

gerencial nos serviços de Alimentos & Bebidas, no sentido de adotar medidas efetivas de 

controle de qualidade higiênico-sanitárias, e de trabalhar, através de treinamentos, todos os 

profissionais envolvidos na área, enfatizando a importância de suas atividades para a 

prevenção e manutenção da saúde dos clientes. Ressaltamos que a melhor forma de garantir a 

segurança alimentar nos locais pesquisados seria a implantação do método APPCC no setor 

de Alimentos e Bebidas , e para que isso ocorra é necessário que haja um esforço no sentido 

de fazer um planejamento funcional do espaço, com um adequado dimensionamento de 

fluxos, áreas setores e equipamentos, como também a realização de treinamento e 

acompanhamento de todo o serviço por um profissional especializado, a fim de garantir o 

cumprimento dos padrões de higiene, segurança e saúde. 

 

Embora alguns hotéis possuam melhores condições para desenvolver os 

procedimentos indicados, e seus funcionários demonstrem conhecimentos sobre manipulação 

de alimentos adquiridos através de treinamentos, consideramos que ainda falta um controle 

maior sobre todo o processo que envolve a produção de refeições seguras. 

 

Dentre as dificuldades encontradas no decorrer da pesquisa, uma das que se 

apresentou como sendo de maior relevância, foi a falta de um programa de treinamento para 
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os manipuladores de alimentos, o que constitui em perigos de contaminação. Foi possível 

perceber através das “falas” dos informantes que suas percepções sobre segurança alimentar 

são muito restritas, por isso a necessidade de  serem treinados e conscientizados da 

importância de suas atividades para a saúde do cliente. 

 

De um modo geral, a maioria das dificuldades apresentadas nos hotéis pesquisados 

poderão ser revertidas se houver uma conscientização maior por parte dos gestores em 

implantar programas de qualidade que envolvam os três aspectos principais: o ambiente, o 

alimento e o manipulador de alimentos.  

 

Nesse contexto, torna-se imprescindível que a hotelaria adote métodos de controle de 

qualidade na produção de refeições, como uma ferramenta de gestão mais eficaz para reduzir 

custos, aumentar a competitividade, e para obter alimentos seguros para a promoção da saúde 

dos hóspedes, garantindo que os mesmos desfrutem sua viagem sem nenhum transtorno de 

origem alimentar. 

 

Com relação ao ambiente é importante enfatizar que este envolve muito mais do que o 

“espaço físico” dos estabelecimentos, visto que a segurança se inicia fora destes espaços. 

Também é sempre bom salientar que não há como separar os três aspectos citados, visto que o 

ser humano, o ambiente e os alimentos, são elementos essenciais da biodinâmica que 

vivemos. Trabalhar com um, como muito bem refere Capra (2002) é unir e fazer as conexões 

necessárias para uma educação mais permanente e uma aceitação sobre as responsabilidades 

de todos nós com o “outro” e o planeta em que habitamos. 

 

Dada a relevância desta abordagem, fica como sugestão novos estudos envolvendo: 

 

• Treinamentos realizados na área de A&B e seus resultados; 

• A questão das condições de trabalho dos manipuladores de alimentos; 

• Uma investigação junto às empresas hoteleiras que aderiram ao Programa 

Alimentos Seguros – PAS, sobre a adoção de métodos de controle higiênico-

sanitário na produção de refeições; 

• As concepções e expectativas dos clientes dos hotéis sobre o fornecimento de 

alimentos seguros. 
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• E finalmente, um estudo mais profundo dos aspectos socioculturais que podem 

ser influenciadores das questões que envolvem riscos à segurança alimentar. 
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Roteiro de Entrevista 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
 

Nome: 
 
Função na Empresa: 
 
Categoria do Hotel: 
 
 
1. Há quanto tempo trabalha na área de serviço de alimentação? 
 
2. Você já recebeu algum tipo de treinamento para trabalhar nesta área? Quais? 
 
3. Na sua opinião quais os cuidados que se deve ter quando trabalha com alimentação? 
 
4. O que você considera como higiene pessoal? 
 
5. Você sabe como os alimentos podem ser contaminados e transmitir doenças? 
 
6. Quais as formas de evitar a contaminação dos alimentos que você considera importante 

em um serviço de alimentação? 
 
7. Você acha que no seu dia-a-dia de um serviço de alimentação é possível adotar alguma 

forma de controle para evitar a contaminação dos alimentos? Quais? 
 
8. Você conhece ou já ouviu falar no método de controle chamado Análise de Perigos e 

Pontos Críticos de Controle (APPCC) ?  
 
9. Na sua opinião o que é Segurança Alimentar? 
 
10. Qual a maior preocupação (ou reclamação) do hóspede com relação à alimentação que 

consome aqui no hotel? 
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Apêndice B  

Roteiro de Observação 
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ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

 
FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE A & B 

 
SIM 

 
NÃO 

 
Observações 

- Uso de uniforme completo e limpo?    

- Ausência de adornos? (anéis, brincos, pulseiras, etc.)    

- Mantêm as unhas aparadas, sem esmalte e limpas?    

- Utilizam luvas descartáveis quando necessário?    

- Apresentam cabelos curtos e barba feita?    

- Algum funcionário com machucado nas mãos 

manipulando alimentos? 

   

- Possuem bons hábitos de higiene pessoal? (não tossir, 

espirrar, falar sobre os alimentos) 

   

 
MATÉRIA PRIMA 

   

- Existe conferência da qualidade dos produtos quando 

chegam? 

   

Armazenamento adequado quanto a:    

- iluminação e ventilação    

- empilhamento e afastado da parede    

- presença de estrados    

- produtos de limpeza separados dos alimentícios    

- controle do prazo de validade dos produtos    

- Câmaras frias ou freezers em temperatura adequada?    

- Existe controle sobre mensuração de tempo e 

temperatura? 

   

 

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS 

   

- Presença de coifas?    

- Presença de balcão térmico e/ou refrigerado ?    

- Os balcões estão na temperatura adequada?    

- Existe máquina de lavar louça?    

- A disposição dos equipamentos facilita o fluxo da 

produção? 

   

- Algum risco de contaminação cruzada?    
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- Os equipamentos e utensílios estão em bom estado de 
conservação e limpos? 

   

- Mesas e balcões de material impermeável, bem 

conservados? 

   

 

INSTALAÇÕES FÍSICAS E AMBIENTE 

   

- Pisos adequados (antiderrapante, lavável, limpo)?    

- Paredes adequadas (material lavável, cor clara, bom 

estado)? 

   

- Instalações sanitárias e vestiários adequados?    

- Existe pia para higienização das mãos na área de 

produção? 

   

- Iluminação e ventilação adequados?    

- Lixeiras com tampa e saco de lixo?    

- Ambiente de trabalho organizado e limpo?    

- Existe tela nas janelas?    

- Existe tela nas portas?    
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Anexo A 

Modelo de Formulário para Elaboração de ofício solicitando permissão para 

coleta de dados 
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MODELO DE FORMULÁRIO PARA ELABORAÇÃO DE OFÍCIO SOLICITANDO 

PERMISSÃO PARA A COLETA DE DADOS 

 

Responsável pela Instituição (nome completo): ____________________________________ 

Cargo:_____________________________________________________________________ 

Instituição:_________________________________________________________________ 

Endereço:__________________________________________________________________ 

Telefone:___________________________________________________________________ 

 

Mestrando (nome completo): ___________________________________________________ 

 

Título da Pesquisa: __________________________________________________________ 

 

Objetivo Geral: _____________________________________________________________ 

 

Local(is) onde será desenvolvida a coleta de dados: _________________________________ 

 

O instrumento de coleta de dados será: 

(   ) Questionário     (   ) Entrevista      (   ) Formulário      (   ) Observação 

(   ) Outra forma de coleta ( especificar qual) 

 

Aplicado com:  ______________________________________________________________ 

 

Orientador: _________________________________________________________________ 

 

Co-Orientador: ______________________________________________________________ 
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Anexo B 

Modelo de Entrevista 
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• Dados de Identificação 

 

Nome: Elis Regina (pseudônimo) 

Função na empresa: Auxiliar de Cozinha 

Categoria do hotel: “executivo” 

 
 

• Roteiro de Entrevista 
 

 
1. Há quanto tempo trabalha na área de serviço de alimentação? 

R: “Trabalho nesta área mais ou menos há oito meses”. 

 

 

2. Você já recebeu algum tipo de treinamento para trabalhar nesta área? Quais? 

R: “Sim, tipo cursos de manipulação de alimentos, não muito aprofundado, só umas 

horas”. 

 

3. Na sua opinião quais os cuidados que se deve ter quando trabalha com 

alimentação? 

R: “Todos os cuidados são poucos, né! Riscos de contaminação têm que ter muito 

cuidado. Lavação de alimentos, bem armazenado, a câmara fria também, o que é bem 

congelado tem que manter sempre bem congelado e nunca deixar fora da geladeira a 

carne crua”. 

 

4. O que você considera como higiene pessoal? 

R: “Higiene pessoal é tipo quanto mais limpo melhor. A gente que trabalha em 

cozinha ter sempre a unha bem cortada, e quando trocar de manipulação de alimento 

lavar as mãos, eu acho que é isso aí, eu sempre digo: quanto mais limpo melhor”. 

 

5. Você sabe como os alimentos podem ser contaminados e transmitir doenças? 

R: “Sim. Não misturar um alimento com outro, cada alimento tem que ser manipulado 

no seu lugar, né? Por exemplo, usar cortadeira num alimento e não lavar bem e cortar 

o outro em seguida. Cada alimento deve ser cortado individual, não usar o mesmo 

utensílio que você usou num usar no outro, é bom que se tenha a separação, cada 
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alimento no seu lugar. Verdura aqui, carne ali, alimentos escolhidos prá lá, tudo 

separado”. 

 

6. Quais as formas de evitar a contaminação dos alimentos que você considera 

importante em um serviço de alimentação? 

R: “Tem várias formas, desde que seja alimentos bem resfriados, não deixar muito 

tempo exposto a temperatura ambiente, não misturar ele com outros alimentos, é como 

eu disse: cada alimento no seu lugar, né !”. 

 

7. Você acha que no seu dia-a-dia de um serviço de alimentação é possível adotar 

alguma forma de controle para evitar a contaminação dos alimentos? Quais? 

R: “É o seguinte, eu acho que sim. Mas pra isso aí teria que ter uma pessoa 

especializada”. 

 

8. Você conhece ou já ouviu falar no método de controle chamado Análise de Perigos 

e Pontos Críticos de Controle (APPCC)? 

R: “Não, não”. 

 

9. Na sua opinião o que é Segurança Alimentar? 

R: “Segurança Alimentar? Eu acho que é o alimento bem saudável, né? Que não tenha 

perigo de contaminar ninguém, coisa assim”. 

 

10. Qual a maior preocupação (ou reclamação) do hóspede com relação à alimentação 

que consome aqui no hotel? 

R: “Ah, não, isso aí a gente nunca teve, reclamação aqui comigo não. Se tiver isso aí é 

porque acharam alguma coisa, não achou legal, ele vem reclamar, mas não tem 

reclamação, não comigo assim não”. 

 

 

 

 


