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RESUMO 
 

 

Localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Santa Cruz é o quarto bairro mais populoso do 

Brasil e apresenta importância histórica proveniente dos períodos colonial e imperial. No 

entanto, há uma série de questões ainda não abordadas por parte da academia, sobretudo no 

que diz respeito à maneira como se organiza o ramo de meios de restauração comercial do 

bairro. Nesse sentido, o presente trabalho se dedica a desvelar a caracterização do perfil 

socioeconômico de trabalhadores de bares, restaurantes e similares na Reta da Base Aérea de 

Santa Cruz. Para tanto, utilizou-se de uma abordagem qualitativa, a qual incluiu a pesquisa 

bibliográfica e o trabalho de campo, este constituído pela observação participante e pela 

aplicação de formulários, nos quais foi possível obter diversas informações que vão desde o 

perfil socioeconômico dos trabalhadores, até as relações de trabalho, a caracterização dos 

empreendimentos e a alimentação oferecida. Por fim, destaca-se a importância desta pesquisa 

como um possível fundamento para o planejamento turístico da região. 

 

Palavras-chave: Meios de restauração; Força de trabalho; Setor terciário; Hospitalidade. 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 
 

 

Located in the West Zone of Rio de Janeiro, Santa Cruz is the fourth most populous 

neighborhood in Brazil and has historical importance from the colonial and imperial periods. 

However, there are a number of issues not yet addressed by the academy, especially with 

regard to the way in which the branch of commercial catering facilities in the neighborhood 

is organized. In this sense, the present work is dedicated to unveiling the characterization of 

the socioeconomic profile of workers in bars, restaurants and the like in the Straight of the 

Santa Cruz Air Base. To do so, a qualitative approach was used, which included bibliographic 

research and fieldwork, this consisting of participant observation and application of forms, 

in which it was possible to obtain various information ranging from the socioeconomic 

profile of workers, to labor relations, the characterization of the enterprises and the food 

offered. Finally, the importance of this research is highlighted as a possible foundation for 

tourism planning in the region. 

 

Keywords: Means of restoration; Workforce; Tertiary sector; Hospitality. 
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INTRODUÇÃO 

 

 No Brasil, houve um aumento significativo de pessoas que fazem refeições fora do 

lar (IBGE, 2019). Segundo a análise regional do IBGE (2019), as maiores despesas com 

alimentação fora do domicílio ocorreram nas Regiões Centro-Oeste (38,0%) e Sudeste 

(34,2%), ficando estas acima da média nacional, o que corresponde a 32,8% dos gastos da 

população brasileira com alimentação. Além do mais, conforme a Associação Brasileira de 

Bares e Restaurantes (ABRASEL, 2020), o setor de alimentação fora do lar representa 

atualmente 2,7% do PIB nacional, reunindo um milhão de negócios e gerando cerca de seis 

milhões de empregos, sendo o setor que mais emprega em todo o Brasil. Já segundo a 

pesquisa realizada pelo grupo GS& Gouvêa de Souza1 para o Instituto Foodservice Brasil 

(IFB), somente em 2018 o setor movimentou R$ 205 bilhões e é composto em maioria por 

restaurantes que não são de redes, incluindo uma grande variedade de conceitos e negócios 

de menor tamanho (DIÁRIO DO COMÉRCIO, 2019).  

Apesar da sua importância para a economia brasileira, o setor de serviços ainda 

possui diversas questões ainda não abordadas pela academia, principalmente no que diz 

respeito a forma como se organiza o setor de comércio e serviços voltado para a perspectiva 

da alimentação, o qual inclui bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, entre outros 

similares. Assim, como no geral, pouco se sabe sobre o perfil dos trabalhadores que atuam 

nesse segmento da economia, principalmente fora dos redutos turísticos como os em bairros 

periféricos. Nesse sentido, este trabalho se propõe a desvelar a caracterização da força de 

trabalho de empreendimentos comerciais de alimentação da Reta da Base Aérea, recorte 

territorial de Santa Cruz, bairro da Zona Oeste Carioca. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 “O Grupo GS& Gouvêa de Souza têm estudos que monitoram o Foodservice, tanto da perspectiva do 

comportamento do consumidor, quanto no comportamento de compra de restaurantes e transformadores, sendo 

líder em prover informações relevantes para o segmento” (GRUPO GS& Gouvêa de Souza, 2019). 
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2 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa com 

objetivos exploratórios. Inicialmente desenvolveu-se uma perspectiva de levantamento 

bibliográfico com pesquisa histórica afim de definir qual é o campo conceitual dos meios de 

restauração comercial no Bairro de Santa Cruz. 

 Após esta etapa, foi realizado trabalho de campo entre os meses de fevereiro e 

março, o qual incluiu a observação participante, o levantamento dos empreendimentos 

comerciais de alimentação do entorno da Reta da Base Aérea de Santa Cruz e a aplicação de 

formulários voltados para os gestores e/ou proprietários e funcionários, nos quais foi possível 

obter diversas informações que vão desde o perfil socioeconômico dos trabalhadores que 

atuam no setor de bares, restaurantes e similares deste recorte territorial em Santa Cruz até 

as relações de trabalho, a caracterização dos empreendimentos e a oferta de alimentação 

oferecida.  

Os formulários foram elaborados em cima de perguntas que foram desenvolvidas 

durante os meses de outubro a janeiro, estes foram aplicados pelos próprios autores. Antes 

da aplicação dos formulários em campo, foi realizado um pré-teste afim de verificar sua 

efetividade. Optou-se por uma tabulação com perguntas fechadas, com vistas a facilitar o 

processo de análise dos dados via estatística.  

Ao longo do processo de desenvolvimento das etapas realizadas, foram encontradas 

algumas dificuldades, sobretudo no que concerne a aplicação dos formulários. Algumas 

pessoas demonstraram desconfiança e se recusaram a respondê-lo devido a presença de 

perguntas de caráter socioeconômico consideradas por elas “pessoais demais”, mesmo tendo 

sido comprovada a natureza da pesquisa através de demonstração da carta de apresentação. 

Apesar disso, a maioria dos respondentes se mostrou favorável a responder os formulários. 

A análise dos dados foi feita com base na triangulação dos métodos de pesquisa 

utilizados e incidiu em articular os resultados encontrados em campo com materiais de 

pesquisas secundárias desenvolvidas por outros autores. 
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3 DELINEANDO UM CAMPO: O CONCEITO DE MEIOS DE RESTAURAÇÃO 

COMERCIAL 

 

Este trabalho se dedica a dar um panorama sobre a força de trabalho em meios de 

restauração comercial de Santa Cruz. Para Gomes (2008, p. 19), a ideia de força de trabalho 

pode ser caracterizada como 

  

(...) a capacidade possuída pelo conjunto de indivíduos que participam no decurso 

do processo econômico, detentores das capacidades físicas e mentais já existentes 

no corpo humano ou adquiridas através da experiência e da formação de base 

acumulada de geração em geração, e que o homem põe em movimento ao produzir 

valores de uso (GOMES, 2008, p. 19). 

  

Entende-se meio de restauração comercial como um dos campos teóricos de estudo 

da hospitalidade, de acordo com Camargo (2003). Sendo assim, esta seção será desenvolvida 

a partir do aprofundamento da perspectiva do conceito de hospitalidade, que será tratado no 

âmbito comercial com recorte voltado para os empreendimentos de alimentação comercial. 

 A hospitalidade pode ser definida como toda atividade proveniente da própria base 

da sociedade, que inclui os atos de recepcionar, hospedar, alimentar e entreter, exercidos nos 

âmbitos doméstico, privado, público, comercial ou virtual e que envolve originalmente os 

conceitos de mutualidade e troca (CAMARGO, 2003; LASHLEY, 2004). Segundo Lashley 

(2004), a hospitalidade pode ser dividida em três domínios: social, privado e comercial. Cada 

domínio retrata um aspecto da oferta de hospitalidade, funcionando tanto de forma 

independente como sobreposta. Ainda de acordo com o autor, 

 

 o domínio social da hospitalidade considera os cenários sociais em que a 

hospitalidade e os atos ligados à condição de hospitalidade ocorrem junto com os 

impactos de forças sociais sobre a produção e o consumo de alimentos, bebidas e 

acomodação. O domínio privado considera o âmbito das questões associadas à 

oferta da “trindade” no lar, assim como leva em consideração o impacto do 

relacionamento entre anfitrião e hóspede. O domínio comercial diz respeito à oferta 

de hospitalidade enquanto atividade econômica e inclui as atividades dos setores 

tanto privado quanto público (LASHLEY, 2004, p. 5).  

 

Para Camargo (2003), a hospitalidade pode ser pensada enquanto dois eixos de 

tempos/espaços: o eixo cultural, que considera as ações que envolvem o conceito de 

hospitalidade, são essas as ações de recepcionar, hospedar, alimentar e entreter, e o eixo 

social, que corresponde aos tipos de interação social e consequentes domínios físico-

ambientais, envolvendo assim os âmbitos doméstico, público, comercial e virtual. Ou seja, o 
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eixo cultural seria aquele dedicado às instâncias temporais, sendo o eixo social, por sua vez, 

aquele que se relaciona com as instâncias espaciais.  

Seguindo o posicionamento de Camargo (2003), concebe-se que a hospitalidade 

congrega aspectos sociais como o ato de recepcionar ou receber. De acordo com este autor, 

estas ações significam acolher pessoas que batem à porta, destacando que a hospitalidade, 

antes de ser considerada como um gesto da vida social, consiste em um ritual da vida privada. 

Hospedar remete-se ao ato de proporcionar pousada ou abrigo aos visitantes, lembrando que 

a noção de hospitalidade não envolve necessariamente o ato de hospedar. A ação de alimentar 

leva em consideração que em algumas culturas, a oferta de alimentos demarca e efetiva o ato 

da hospitalidade. Já o ato de entreter leva em conta que receber pessoas implica em entretê-

las de alguma forma (CAMARGO, 2003).  

O âmbito doméstico enquanto categoria do eixo social da hospitalidade considera 

que o ato de receber em casa, visto do ponto de vista histórico, é o mais característico da 

hospitalidade e o mais complexo visto pela perspectiva de ritos e significados. O âmbito 

público corresponde à hospitalidade que ocorre devido ao direito de ir e vir e 

consequentemente “de ser atendido em suas expectativas de interação humana, podendo ser 

entendida tanto no cotidiano da vida urbana que privilegia os residentes como na dimensão 

turística e na dimensão política mais ampla” (CAMARGO, 2003, p. 16).  

A categoria comercial compreende as modernas estruturas comerciais que foram 

criadas devido ao surgimento do turismo moderno e que são mais comumente designadas 

como hotelaria e restauração. Por último, tem-se a categoria virtual, que apesar de transcorrer 

e ser associada às três categorias anteriores, já são entendidas características específicas dessa 

hospitalidade, como a ubiquidade. O emissor e receptor da mensagem são vistos 

respectivamente como anfitrião e visitante, levando-se em conta todas as consequências que 

essa relação implica (CAMARGO, 2003).  

Os eixos cultural e social quando interligados formam dezesseis campos de estudo 

da hospitalidade, entre esses dezesseis campos está aquele dedicado à alimentação comercial, 

também indicado como restauração, o qual é voltado para os empreendimentos de 

alimentação (CAMARGO, 2003). Conforme Camargo (2003), um padrão gastronômico 

surge em um determinado lugar quando a alimentação fornecida em ambientes profissionais, 

como restaurantes, possui qualidade superior àquela que é feita em ambientes domésticos.  

O mesmo autor indica também que elementos relacionados ao universo do trabalho, 

como quando há substituições de cozinheiras por chefs, reforçam a ideia de existência de um 
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campo de alimentação comercial consolidado. Do ponto de vista sociológico, o estudo do ato 

de sair de casa como um ritual econômico e de visibilidade social deve incluir “a preocupação 

com o mercado de trabalho de restauração e a transformação de antigas ocupações servis 

glamourizadas e remuneradas sob as denominações de maîtres, hostess, chefs etc.” 

(CAMARGO, 2003, p. 24).  

Levando-se em consideração esses aspectos, fica evidente que o estudo da força de 

trabalho dos meios de restauração da Reta da Base Aérea de Santa Cruz pode contribuir para 

o entendimento do campo de alimentação comercial consolidado no bairro. Com base nisso, 

torna-se necessário também entender como formou-se a atual economia do bairro de Santa 

Cruz, e por conseguinte como formou-se o polo gastronômico presente nessa localidade, 

fatores esses que serão tratados na seção a seguir. 

 

4 DA FAZENDA À RETA DA BASE AÉREA DE SANTA CRUZ: DE UMA 

ECONOMIA AGRÍCOLA A UMA DIVERSIDADE ECONÔMICA 

 

Santa Cruz é um bairro cuja trajetória econômica inicia-se com a invasão portuguesa 

(MACHADO, 2013). A partir de 1589, os padres jesuítas assumiram o controle total sobre a 

propriedade, utilizando da exploração de mão de obra escravizada, composta por indígenas 

e afro-brasileiros, para produção agrícola e pecuária (MANSUR, 2008; MACHADO, 2013). 

Em 1759, os jesuítas foram expulsos do país por ordem do Marquês de Pombal, tendo a 

fazenda, assim como o restante das propriedades, confiscadas pelo governo português. Em 

relação a tal fato, a Fazenda Santa Cruz ficara subordinada diretamente aos vice-reis. 

A partir desse acontecimento, a fazenda passou a sofrer por abandono e corrupção 

até a chegada da família real ao Brasil em 1808, quando o príncipe regente D. João VI se 

encantou pela região da Zona Oeste, escolhendo os campos de Santa Cruz para temporadas 

de veraneio. Assim, uma série de mudanças ocorreram como a reforma do antigo Convento 

dos Jesuítas, transformado em Palácio Real de Santa Cruz, além de a estrada que ligava a 

região ao Centro, antes Caminho dos Jesuítas, ter sido melhorada, se tornando a Estrada Real 

de Santa Cruz. Com isso, a fazenda passou a ser frequentemente visitada por grandes 

autoridades, figuras da nobreza, importantes artistas e naturalistas europeus (MANSUR, 

2008), trazendo assim uma série de elementos aristocráticos para o modo de vida da elite que 

habitava o lugar, antes marcado pela forte presença dos elementos eclesiásticos. A presença 
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desses visitantes pode, inclusive, ter inaugurado novas demandas de ofício ligadas à 

hospitalidade, o que revela uma lacuna para desvelamento de outros estudos posteriores. 

Durante o reinado de Dom Pedro II, o bairro passa por um processo de 

agroindustrialização, a partir da inauguração do matadouro, em 1881. Inaugurado na 

presença do imperador D. Pedro II, o Matadouro de Santa Cruz abastecia de carne toda a 

população da cidade do Rio de Janeiro e era, na época, o mais moderno do mundo. Devido 

ao gerador do matadouro, Santa Cruz foi o primeiro bairro do subúrbio a possuir luz elétrica. 

Consequentemente, com a agroindustrialização, se inauguram novas funções que até então 

não existiam. Duas vilas operárias foram construídas para alojar as famílias dos trabalhadores 

(MANSUR, 2008; MACHADO 2013).  

Santa Cruz vivenciou outro ciclo de expansão econômica em 1930, durante o 

governo de Getúlio Vargas, passando por diversas obras de saneamento e criação de colônias 

agrícolas (MANSUR, 2008). Com o passar dos anos, antigos campos de plantio passam a ser 

destinados à atividade industrial (MACHADO, 2013). A partir da década 1960, surge a Zona 

Industrial de Santa Cruz, resultando na instalação de grandes empresas, entre elas a 

siderúrgica Cosigua Gerdau e a Valesul, o que impulsionou a economia local, atualmente 

uma das mais importantes da Zona Oeste (MANSUR, 2008; MACHADO, 2013; OLIVEIRA, 

2017).  

Constata-se então que essas transformações históricas ocorridas no processo de 

formação de Santa Cruz acabam por modificar sua economia, que deixa de ser voltada 

somente para a agricultura e pecuária e passa a encaminhar-se rumo ao campo da indústria, 

assim como do comércio e dos serviços, que englobam os empreendimentos comerciais de 

alimentação. Sendo assim, atualmente, Santa Cruz conta com uma diversidade econômica, 

que engloba, mesmo que de forma desigual, desde a produção agrícola; o polo industrial, que 

contém importantes indústrias, como a Ternium Brasil, maior produtora de aço da América 

Latina, e a Casa da Moeda do Brasil; até o setor de comércio e serviços, que apresentou 

crescimento significativo nos últimos anos. 

 

4.1. Base Aérea de Santa Cruz (BASC)  

 

Em 1930, durante o ciclo de expansão econômica de Santa Cruz pelo governo de 

Getúlio Vargas, a aviação comercial internacional estava marcada pelos grandes dirigíveis 

alemães, conhecidos como Zeppelins, quando ocorreu a primeira viagem experimental entre 
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a Alemanha e o Brasil com o Graf Zeppelin. Em 1933, “os alemães da empresa Luftschiffbau 

Zeppelin estiveram no Rio de Janeiro, capital do Brasil na época, para escolher o local mais 

apropriado para servir como campo de pouso e abrigo definitivo para os enormes dirigíveis” 

(AGÊNCIA FORÇA AÉREA, 2016). Foi escolhido um terreno pertencente ao Ministério da 

Agricultura, localizado no bairro de Santa Cruz. Em 1934, começou, então, a construção do 

aeroporto Bartolomeu de Gusmão para abrigar os dirigíveis. Essa construção deu origem à 

atual Base Aérea de Santa Cruz, grande unidade militar da Força Aérea Brasileira (FAB) 

(AGÊNCIA FORÇA AÉREA, 2016).  

Então, em 1936, Santa Cruz recebeu o único hangar de dirigíveis do mundo, 

construído para abrigar os famosos Hindengurg e o Zeppelin (MANSUR, 2008; OLIVEIRA, 

2017), “com a ativação de uma linha regular de transportes aéreos que ligava a Alemanha ao 

Brasil” (AGÊNCIA FORÇA AÉREA, 2016). O hangar foi base para o 1º Grupo de Aviação 

de Caça da Força Aérea Brasileira, que atuou na Segunda Guerra Mundial. Desde 1998, o 

Hangar foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 

recebendo a inscrição de tombamento nº 550. Hoje, ele hospeda os aviões da Base Aérea de 

Santa Cruz (MANSUR, 2008).  

Mesmo em pleno funcionamento, a Base Aérea de Santa Cruz abre suas portas para 

a visitação pública. Um pequeno Centro de Memória foi construído no local, contendo um 

roteiro de uma exposição onde os visitantes podem observar a história dos dirigíveis, a 

evolução da Base Aérea de Santa Cruz e do bairro (SOUZA, 2003).  

Outras iniciativas voltadas à cultura desse importante espaço de Santa Cruz foram 

desenvolvidas, como a iniciativa de Oscar Niemeyer, que projetou um monumento para 

homenagear os aviadores brasileiros que participaram da Segunda Guerra Mundial (COSTA, 

2013), este 

 

faz parte do circuito externo de visitação de turistas, juntamente com o hangar e a 

gigantesca esfera metálica onde ficava armazenado o hidrogênio que abastecia os 

dirigíveis, hoje transformado em um enorme globo terrestre onde se pode ver de 

longe as rotas internacionais percorridas pelo Graff Zeppelin e pelo Hindenburg. 

Hoje, os próprios comandantes, oficiais e praças que servem na Base Aérea de 

Santa Cruz têm consciência da importância histórica daquele complexo aerotático 

e promovem eventos ou fazem parcerias com órgãos governamentais, instituições 

de ensino e organizações não governamentais, no sentido de estimular visitas de 

turistas e da própria comunidade aos diversos espaços de memória da BASC 

(SOUZA, 2003, p. 8). 

 

 Ao oferecer visitações, a Base Aérea de Santa Cruz, como um reduto de lazer, abre 

a possibilidade para o surgimento de uma rede de serviços de sustentação da atividade, ou 
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seja, que auxiliem na demanda de visitantes. Além de que por si só, a Base Aérea de Santa 

Cruz é um elemento que demanda uma infraestrutura de acesso, estando localizada em um 

dos melhores lugares de deslocamento de Santa Cruz, o que leva à demanda de uma 

infraestrutura de serviços voltadas para abastecer não somente a Base, mas também o 

conjunto de trabalhadores que trabalham e vivem em Santa Cruz.  

Surge então, na Rua do Império, mais conhecida como Reta da Base Aérea de Santa 

Cruz, um polo gastronômico, localizado em uma das principais vias de acesso de Santa Cruz, 

para atender sobretudo os trabalhadores e moradores do bairro.  

Polo gastronômico pode ser conceituado como uma área urbana onde reúnem-se 

diversas atividades de determinado tipo, sendo neste caso a gastronomia, possibilitando a 

circulação de pessoas entre os variados locais (SOARES, 2016). Para uma melhor 

compreensão do que vem a ser um polo gastronômico, é necessário mencionar a definição 

do conceito de polo turístico, já que o fenômeno turístico caracteriza-se pela formação de um 

aglomerado de elementos, entre eles, hospedagem, alimentação e lazer, que se estruturam no 

entorno de recursos naturais ou histórico-culturais (PETROCCHI, 2002 apud FRATUCCI, 

2002). Segundo Petrocchi (2002) apud Fratucci (2002, p. 1), o conceito de pólo se caracteriza 

como sinônimo de “cluster”, que é proposto por Porter como "aglomerados de indústrias e 

instituições que mantém ligações particularmente fortes entre si, tanto horizontais quanto 

verticalmente” e funciona como recurso metodológico para o desenvolvimento de processos 

para o planejamento de atividades turísticas.  

Sendo assim, para que um local possa ser caracterizado como um polo 

gastronômico, torna-se necessário a presença de um conjunto de elementos, sendo eles: a 

instalação de empreendimentos relacionados à gastronomia (restaurantes, bares, lanchonetes, 

etc.) e a presença de pessoas, sendo aquelas que compõem a força de trabalho desses 

empreendimentos e as que frequentam a localidade para consumir (BRANDÃO, PEREIRA, 

2010). A presença desses elementos torna possível assim, o estudo dos meios de restauração 

que compõe o polo gastronômico da Reta da Base Aérea de Santa Cruz e da sua força de 

trabalho, estes abordados nas seções seguintes. 

 

5 O PERFIL DOS MEIOS DE RESTAURAÇÃO COMERCIAL DA BASE AÉREA 

DE SANTA CRUZ: ENFOQUE NA FORÇA DE TRABALHO 
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Em um levantamento preliminar realizado entre os meses de fevereiro e março, 

através de trabalho de campo, encontraram-se os seguintes meios de restauração na Reta da 

Base Aérea de Santa Cruz (Figura 1): 

 

Figura 01. Meios de restauração comercial da Reta da Base Aérea de Santa Cruz 

Fonte: Elaboração própria. 

 

5.1. Perfil dos meios de restauração comercial da Reta da Base Aérea de Santa Cruz 

 

O Formulário 1 foi aplicado junto aos gestores e/ou proprietários dos 

empreendimentos de alimentação comercial do entorno da Reta da Base Aérea de Santa Cruz 

e visava coletar informações sobre a caracterização dos empreendimentos. Primeiramente, 

foram identificados 16 meios de restauração comercial em funcionamento, dos quais 15 

responderam ao formulário. Do total de 15 empreendimentos pesquisados, foram 

identificados seis tipos de meios de restauração comercial, entre os quais estão: restaurante à 

la carte (33,30%), lanchonete (33,30%), barraquinha2 (13,3%), bar (6,7%), restaurante self-

service (6,7%), e bar e lanchonete (6,70%).  

A maioria dos empreendimentos pesquisados, o que corresponde a 80%, é 

administrado por familiares. Além disso, a maior parte deles possui até 5 funcionários 

 
2 Loja informal de rua, construída de forma pouco sólida e desmontável, onde são comercializados diversos 

tipos de comida e bebida. 
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(93,3%). Em concordância com os resultados obtidos em campo, Lucas (1995) apud Guerrier 

e Adib (2004, p. 363) afirma que o setor da hospitalidade inclui uma grande quantidade de 

pequenas empresas, muitas vezes de administração familiar, com um tamanho médio 

estimado de 4 ou 5 empregados por empreendimento. Das funções existentes nos 

estabelecimentos pesquisados estão: garçom/garçonete (66,7%), cozinheiro (a) (66,7%), 

recepcionista/atendente (66,7%), caixa (46,7%), gerente (26,7%), chefe de cozinha (13,3%), 

sushiman (13,3%), pizzaiolo (13,3%), churrasqueiro (6,7%), barman (6,7%), entregador 

(6,7%) e chapeiro (6,7%).  

Observou-se também que os meios de restauração comercial localizados no entorno 

da Reta da Base Aérea de Santa Cruz, apresentam e oferecem uma grande variedade de pratos 

e alimentos. Ainda em concordância com os resultados obtidos, Salay (2005) descreve a 

grande presença de pequenos empreendimentos e a diversidade de pratos e alimentos 

oferecidos como características comuns encontradas no setor de alimentação comercial. 

Além da diversidade da oferta de alimentação, verificou-se que a maior parte dos restaurantes 

possui mais de uma especialidade. Ademais, baseando-se nos modelos dos meios de 

restauração e nos tipos de cardápio, pode-se conceber que restaurantes self-service e 

restaurantes à la carte se concentram na venda de refeições e rodízios, enquanto lanchonetes 

e barraquinhas vendem em sua maioria lanches (ex.: hambúrguer, pizza, açaí, sorvete, 

cachorro-quente, entre outros), ao passo que bares vendem principalmente petiscos com foco 

em bebidas alcoólicas. 

No que concerne ao tempo de funcionamento dos empreendimentos de alimentação 

comercial pesquisados, verificou-se que a maioria (33,3%) está em funcionamento há mais 

de 10 anos, seguido de 20% que está em funcionamento há menos de 1 ano, 20% que está de 

2 a 4 anos em funcionamento, 13,3% de 4 a 8 anos e 13,3% de 1 a 2 anos. 

A maioria dos empreendimentos pesquisados (86,7%) funciona em horário noturno, 

mais especificamente entre 18 horas e meia-noite, seguido por 20% que funcionam entre 8 

horas e 18 horas. Esse fator pode sugerir que os espaços ali inseridos são frequentados não 

somente como forma de suprir a necessidade da alimentação das pessoas que trabalham e 

vivem na região, como também a do entretenimento, que geralmente ocorre no horário 

noturno, após o expediente de trabalho. 

Gimenes (2004) aponta algumas características do consumo de empreendimentos 

noturnos que evidenciam a estreita relação entre o consumo de fato e o consumo simbólico 

nesses espaços, destacando que 
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nas sociedades ocidentais contemporâneas, as formas e os critérios de aquisição de 

produtos e serviços transcendem à mera satisfação das necessidades utilitárias. O 

consumo de fato, aquele relacionado com as características objetivas de um objeto, 

e o consumo simbólico, aquele que se relaciona ao valor simbólico atribuído 

culturalmente a um objeto, se unem e se confundem, caracterizando o ato de 

consumir como uma relação ativa não apenas com o objeto em si, mas também, 

como pontua Baudrillard (1991), com a coletividade e com o mundo, estando 

intimamente ligada ao sistema cultural em que determinada sociedade se insere 

(GIMENES, 2004, p. 76). 

 

Conforme a autora, bares e outros empreendimentos noturnos são geralmente 

frequentados nos momentos livres de obrigações familiares e laborais, possuindo assim 

algumas particularidades de consumo que podem ser comparadas com as particularidades da 

própria atividade turística. Ainda de acordo com a autora, nesses empreendimentos noturnos, 

são consumidos não apenas a bebida e a comida, mas também, a atmosfera criada naquele 

espaço, a qual inclui a diversão, o relaxamento e as relações que são estabelecidas entre os 

frequentadores daquele ambiente, servindo assim como espaços de lazer e sociabilidade.  

Quando perguntados se existem épocas do ano em que o empreendimento é mais 

procurado, a maioria dos empreendimentos pesquisados (86,7%) respondeu que sim, tendo a 

maior parte respondido que os meses de maior procura estão entre outubro (75%), novembro 

(58,3%) e dezembro (83,3%) e os meses de menor procura entre janeiro (61,5%) e fevereiro 

(84,6%). Sobre a frequência com que são realizados treinamentos, 53,3% dos 

empreendimentos responderam que estes nunca são realizados, o que pode ocorrer por se 

tratarem de pequenas empresas, em sua maioria de administração familiar, que possuem 

como característica a informalidade. 

 

5.2. Perfil da força de trabalho dos meios de restauração comercial da Reta da Base 

Aérea de Santa Cruz 

 

Por meio do Formulário 2, identificou-se o perfil socioeconômico dos funcionários 

que atuam no setor de bares, restaurantes e similares do entorno da Reta da Base Aérea de 

Santa Cruz, como também a dinâmica das suas relações de trabalho. Foram encontrados 17 

funcionários disponíveis durante os dias de trabalho de campo, dos quais 13 concordaram em 

responder ao formulário. Desse total, 61,5% trabalham em tempo integral, 23,1% trabalham 

eventualmente e 15,4% trabalham em meio período.  



18 

 

Em relação as funções exercidas dentro da rotina de trabalho, 53,8% dos 

funcionários disseram exercer mais de uma função. As funções descritas foram: 

garçom/garçonete (61,5%), recepcionista/atendente (61,5%), gerente (23,1%), caixa 

(23,1%), cozinheiro (a) (15,4%), e barman (7,7%).  

No que se refere a faixa etária, verificou-se que a maioria, representada por 61,5% 

dos respondentes, está na faixa de 20 a 29 anos de idade, estando o restante na seguinte 

distribuição: 15 a 19 anos (15,4%), 30 a 45 anos (15,4%), 46 a 59 anos (7,7%).  

Ainda relacionado ao perfil dos funcionários, constatou-se o seu nível de 

escolaridade, onde 53,8% respondeu possuir apenas o ensino médio completo, seguido de 

23,1% que disse possuir até o ensino fundamental completo. Tendo o restante ficado 

distribuído da seguinte forma: 7,7% com ensino médio incompleto, 7,7% com ensino 

superior incompleto e 7,7% pós graduado.  

Quanto a carga horária de trabalho diária, 30,8% dos entrevistados trabalham menos 

de 8 horas por dia; 38,5%, 8 horas por dia; 15,4%, mais 8 horas por dia; e 15,4%, mais de 10 

horas por dia. Com relação a renda individual mensal dos funcionários pesquisados, 53,8% 

responderam que sua renda está entre 0,5 e 1 salário mínimo, seguido pelas seguintes 

distribuições: entre 1 e 1,5 salários mínimos (15,4%), entre 1,5 e 2 salários mínimos (15,4%), 

entre 2 e 2,5 salários mínimos (7,7%), acima de 3 salários mínimos (7,7%).  

Por falta de levantamentos nacionais mais recentes sobre o perfil dos trabalhadores 

do setor de alimentação comercial, convém mencionar o levantamento feito pela Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 1999, no qual foi revelado que os 

trabalhadores de bares e restaurantes tinham “em média 35 anos de idade, menos de sete anos 

de estudo, cumpriam jornadas de trabalho de 48 horas semanais e recebiam cerca de 2,5 

salários mínimos mensais” (ASSUNÇÃO ET AL., 2010). Tratando-se então de trabalhadores 

adultos, com experiência no mercado de trabalho, porém com baixa escolaridade e 

especialização, fazendo com que muitas das vezes eles se submetam a salários baixos e 

extensas jornadas de trabalho (ASSUNÇÃO ET AL., 2010). Já Rocha e Amaral (2012), em 

seu trabalho sobre o perfil dos trabalhadores do setor de alimentação fora do lar, na Região 

Litorânea Central de Santa Catarina, observaram que os trabalhadores possuíam pouca 

escolaridade, com 63% deles sem ter concluído o ensino médio. 

Comparando o levantamento feito pela PNAD e o estudo de Rocha e Amaral (2012) 

com os resultados obtidos na pesquisa relacionada ao perfil dos funcionários dos 

empreendimentos de alimentação comercial da Reta da Base Aérea de Santa Cruz, percebe-
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se que os dados relacionados ao nível de escolaridade são distintos, já que a maioria dos 

respondentes (53,8%) possui pelo menos o ensino médio completo, o que ultrapassa sete anos 

de estudo. No entanto, 23,1% possui apenas o ensino fundamental completo e 7,7% ensino 

médio incompleto. Alguns com escolaridade mais avançada, como a pós-graduação (7,7%), 

ocupam cargos mais elevados, sendo geralmente gerentes, ainda que estes cargos não sejam 

ocupados estritamente por pós-graduandos. Ou seja, quem possui formação acima da 

graduação possui maior probabilidade de, dentre as funções nos meios de restauração, estar 

como gerente, embora esse cargo não seja ocupado apenas por pós-graduados.  

Da mesma forma, os dados relacionados a faixa etária dos trabalhadores pesquisados 

também se mostram distintos aos dados do levantamento feito pela PNAD, já que a maior 

parte dos respondentes (76,9%) têm de 15 a 29 anos idade, contra 23,1% que possuem de 30 

a 59 anos de idade, tendo assim, em média, 27,5 anos de idade. Tratando-se então de pessoas 

mais jovens, com menos experiência no mercado de trabalho. Relaciona-se isso ao grande 

potencial do setor de alimentação fora do lar na geração de mais vagas de emprego, 

principalmente quanto a oportunidades de primeiro emprego e à captação de mão-de-obra 

não especializada (ABRASEL, 2020). Segundo Guerrier e Adib (2004), o setor de 

restaurantes emprega uma grande proporção de jovens, proporcionando a primeira 

experiência de trabalho para muitos deles e representando uma renda extra para os estudantes. 

Junta-se a isso o fato de que 53,8% dos respondentes possui o ensino médio completo, sendo 

que a maior parte deles (53,8%) informou que adquirir experiência é um muito importante 

fator na sua decisão de trabalhar, bem como ser independente (84,6%) e poder custear seus 

estudos (46,1%). 

Por outro lado, os dados do levantamento feito pela PNAD relacionados à renda 

individual mensal dos trabalhadores de bares e restaurantes, mostram-se similares, já que a 

extrema maioria dos respondentes da Reta da Base Aérea de Santa Cruz (92,3%) recebe até 

2,5 salários mínimos mensais, sendo que 53,8% recebem de 0,5 a 1 salário mínimo. Apesar 

dos salários baixos, 69,2% dos funcionários questionados não possuem nenhum outro 

trabalho afim de complementar a sua renda, o que pode estar relacionado com a extensiva 

carga horária de trabalho diária. Dado que 69,3% dos funcionários dos empreendimentos da 

Reta da Base Aérea de Santa Cruz podem chegar a trabalhar de 8 até mais de 10 horas por 

dia, estes trabalhadores passam a dispor de menos tempo para outras atividades remuneradas.  

Nesse mesmo sentido, o estudo de Rocha e Amaral (2012) demonstra que 83% dos 

trabalhadores do Litoral de SC recebiam até três salários mínimos mensais, enquanto que 
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59% deles recebiam até 1,5 salários mínimos. Destaca-se também os dados encontrados na 

pesquisa de Assunção et. al (2010), sobre o perfil dos trabalhadores de cozinha da Via 

Gastronômica de Coqueiros em Florianópolis, Santa Catarina, na qual foi descrito que 17% 

dos trabalhadores recebiam até 1,5 salários mínimos mensais e 83% deles, até 2,5 salários 

mínimos. Com relação à renda complementar, também foi constatado por Assunção et. al 

(2010) em sua pesquisa, que 74% dos trabalhadores não possuíam renda complementar, bem 

como 71% deles trabalhavam até 8 horas diárias e 18% trabalhavam 9 horas ou mais.  

Considerando que os trabalhadores que mais trocam de emprego são os que possuem 

menos anos de estudo e menor renda (EXAME, 2017), podemos relacionar esses fatores ao 

alto nível de rotatividade de funcionários encontrado nos empreendimentos pesquisados, já 

que a maioria dos funcionários (61,5%) responderam estar há menos de um ano no seu 

emprego atual. No entanto, essa rotatividade de funcionários pode também significar uma 

crescente requisição de trabalhadores para os novos empreendimentos que surgem a cada 

ano, dado que 46,2% dos funcionários exercem a mesma função no setor de alimentos e 

bebidas há menos de um ano e 20% dos empreendimentos também estão em funcionamento 

há menos de um ano.  

A pesquisa de Rocha e Amaral (2012) também demonstra um alto nível de 

rotatividade dos funcionários dos restaurantes da Região Litorânea Central de Santa Catarina, 

onde foi descrito que 76% dos funcionários estavam no mesmo emprego há menos de três 

anos e 45% há menos de um ano. Assim como foi visto por Assunção et al. (2010) que o 

tempo de emprego de 63% dos funcionários de cozinha da Via Gastronômica de Coqueiros 

em Florianópolis é inferior a um ano. Contudo, na pesquisa de Assunção et al. (2010), isso 

não significa uma crescente requisição de trabalhadores novos, já que apenas 23% deles estão 

trabalhando no setor de alimentos e bebidas há menos de 1 ano.  

Por meio dos resultados referentes ao perfil dos trabalhadores da Reta da Base Aérea 

de Santa Cruz, também foi possível constatar que além dos trabalhadores naturais da Região 

Sudeste (69,2%), 30,8% são naturais da Região Centro-Oeste, indicando uma migração de 

mão-de-obra vinda de outros estados do Brasil. Geralmente, a força de trabalho migrante é 

composta por pessoas que buscam por ofertas de emprego, uma melhor qualidade de vida e 

que acabam por atuar no setor de alimentação comercial, vide a não exigência de formação 

acadêmica e qualificação profissional (ASSUNÇÃO, ET AL., 2010). Além disso, esse fator 

também pode indicar uma relação com a Base Aérea de Santa Cruz, dado que ela é uma 

unidade subordinada à capital, que fica no Centro-Oeste. 
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Entretanto, a maioria dos funcionários pesquisados (84,6%) reside no bairro de 

Santa Cruz. O mesmo percebe-se nos resultados encontrados por Assunção et al. (2010), pois 

60% dos trabalhadores de sua pesquisa moram próximo ao local de trabalho, o que é descrito 

como uma exigência de alguns empregadores. Em relação ao gênero, na Reta da Base Aérea, 

53,8% de entrevistados são do gênero feminino e 46,2% são do gênero masculino, o que 

expressa certa proporcionalidade na contratação de homens e mulheres, com o predomínio 

da participação feminina. Resultados similares foram encontrados no estudo de Assunção et 

al. (2010), com 54% de mulheres e 46% de homens. Essas porcentagens podem estar 

associadas aos resultados obtidos pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua de 2018 sobre as mulheres no mercado de trabalho, onde é apontado que a 

participação das mulheres se sobressaiu no grupo de trabalhadores dos serviços, vendedores 

de comércios e mercados, representando 59% (IBGE, 2019).  

No entanto as mulheres ainda ganham em média 20,5% a menos do que os homens. 

Os dados que indicam isso são “relativos ao quarto trimestre de 2018, consideraram apenas 

pessoas entre 25 e 49 anos, e mostram que a disparidade entre os rendimentos médios mensais 

de homens (R$ 2.579) e mulheres (R$ 2.050) ainda é de R$ 529” (PARADELLA, 2019). A 

disparidade é ainda maior no grupo de trabalhadores dos serviços, vendedores dos comércios 

e mercados, com uma diferença de rendimento mensal de R$ 663,00 (IBGE, 2019). Isso entra 

de acordo com a pesquisa feita com os trabalhadores dos empreendimentos de alimentação 

comercial da Reta da Base Aérea de Santa Cruz, na qual observou-se que os homens ganham 

cerca de meio salário mínimo a mais do que as mulheres, mesmo exercendo as mesmas 

funções.  

De todos os funcionários pesquisados no recorte espacial desta pesquisa, 53,8% dos 

trabalhadores questionados se autodeclaram pardos, seguidos por 23,1% pretos, 15,4% 

brancos e 7,7% indígenas. O que demonstra que a extrema maioria dos funcionários 

respondentes, representando 84,6%, é composta de pessoas não-brancas, a corroborar com o 

fato de que a população de origem negra está espalhada principalmente nas áreas mais pobres 

do Rio de Janeiro, ou seja, nas Zonas Norte e Oeste (CLARKE, 2015).  

Ainda que haja algumas problemáticas, como a baixa remuneração e a extensa 

jornada de trabalho, é possível afirmar que a maioria dos trabalhadores pesquisados se sentem 

bem trabalhando com o que fazem. Observa-se isso no fato de que a maior parte dos 

trabalhadores pesquisados concordou com as seguintes afirmações: “trabalho com isso por 

vontade própria” (61,54%), “eu considero meu trabalho interessante e recompensador” 
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(69,23%) e “me sinto valorizado no meu trabalho” (69,23%). Contudo, o contexto atual é de 

alta em desemprego, o que pode inferir na maneira como as pessoas se apegam ao emprego.  

Outro fator foi que a maioria (76,9%) respondeu que não modificaria a sua equipe 

de trabalho, justificando com afirmações positivas, como: “porque são bons no que fazem” 

e “são todos excelentes funcionários”. Assim como todos os funcionários pesquisados 

responderam que não modificariam a sua chefia, onde alguns justificaram sua resposta 

dizendo: “meu chefe é um bom chefe”, “satisfeita” e “são bons chefes”. Todavia, é 

importante destacar que durante a coleta de dados, alguns funcionários responderam ao 

formulário com colegas de trabalho ao lado. Além disso, por a equipe de trabalho ser 

pequena, consequentemente, os respondentes poderiam pensar que os resultados seriam 

descobertos.  

Quanto a relação dos funcionários com os clientes, 53,8% respondeu que possui 

uma ótima relação com eles, enquanto 46,2% respondeu que possui uma boa relação. Junta-

se a isso o fato de que a maior parte dos respondentes (84,62%) concordou com a seguinte 

afirmação: “eu tenho clientes que são meus amigos”.  

Entretanto, esses aspectos podem estar relacionados a pequenos empreendimentos, 

já que isso não pode ser observado com frequência em empreendimentos de rede ou mais 

formais. Os restaurantes de rede, geralmente caracterizados pelo conceito de fast food, 

funcionam em ambientes onde há forte presença de estresse, no qual o funcionário deve 

trabalhar com rapidez e agilidade, seguindo um procedimento operacional padrão de 

atendimento ao cliente, com menor tolerância a erros (AREND; REIS, 2009). De acordo com 

Guerrier e Adib (2004), em ambientes de hospitalidade menos formais, o funcionário tornou-

se o equivalente a um amigo, ao contrário de ambientes mais tradicionais e formais, no qual 

o funcionário ideal é aquele que não demonstra emoções e que age de forma menos humana.  

Considerando os fatos apresentados anteriormente, cabe mencionar que “a 

qualidade da hospitalidade do funcionário deste setor é influenciada pelo modo como ele 

percebe o tratamento do seu empregador, assim como o modo pelo qual ele é tratado pelo 

cliente” (GUERRIER; ADIB, 2004, p. 380). Além do mais, de acordo com Forte (1982) apud 

Guerrier e Adib (2004, p. 380), no setor de serviços, o fator mais importante no produto é a 

pessoa, sendo assim, a qualidade dos recursos humanos é o que determina a qualidade do 

serviço que é prestado aos clientes e, consequentemente, o seu sucesso no mercado. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste trabalho foi desvelar a caracterização do perfil socioeconômico de 

trabalhadores de bares, restaurantes e similares em um dos recortes do bairro de Santa Cruz: 

a Reta da Base Aérea, debruçando-se sobre um tema ainda pouco abordado nos estudos 

voltados ao campo da hospitalidade, do turismo e do lazer: a caracterização dos profissionais 

que atuam na área.  

Levando-se em consideração os resultados obtidos, conclui-se que foi possível não 

somente caracterizar a força de trabalho que atua em meios de restauração comercial no 

entorno da Reta da Base Área de Santa Cruz, mas também apontar a dinâmica das relações 

de trabalho entre os gestores dos meios de restauração locais e trabalhadores, bem como 

identificar a manifestação de meios de restauração comercial que ofertam alimentação fora 

de casa em momentos de lazer aos moradores da região, esta localizada em um recorte 

territorial periférico que ainda hoje não se dedica ao turismo.  

Por meio desse processo, torna-se possível a divulgação e auxílio por parte da 

academia para uma futura formação de projetos voltados para o desenvolvimento turístico e 

planejamento do lazer da região. Inclui-se ainda, algumas indagações para possíveis análises 

futuras, como por exemplo, se poderíamos conceber que quando há uma rota turística ou 

mesmo um reduto gastronômico no destino, os trabalhadores passam a ganhar mais, e se 

poderíamos indicar que a inexistência de um plano articulado entre os meios de restauração 

comercial inviabiliza a possibilidade de existir um destino de lazer, ou um destino turístico, 

no bairro de Santa Cruz. 
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