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A ATIVIDADE TURÍSTICA E O MUNDO DO TRABALHO 
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 As formas de organização e gestão do trabalho no interior do 1 estes denominados 

de revoluções industriais. A primeira revolução industrial, que ocorreu na Inglaterra a partir 

do século XVIII, tem como características tecnológicas 

(...) a máquina de fiar, o tear mecânico, o descaroçador de algodão, 

máquinas movidas a vapor originadas da combustão do carvão, a 

forma de energia por excelência do período técnico. O sistema de 

transporte característico é a ferrovia, além da navegação marítima, 

também movida à energia do vapor do carvão. (MOREIRA, 1998, p. 

119). 

 O período posterior, denominado de segunda revolução industrial, tem como 

característica importante a mudança das relações de trabalho, em que o trabalhador 

especializado por ofício cede lugar para o trabalhador que realizará uma única tarefa dentro 

da empresa, portanto, esse já não detêm o domínio sobre a produção de uma mercadoria 

em todas as suas escalas. Esse período, compreendido também como “fordismo”, teve 

como principais características: forte relação da empresa com o território, pequena 

mobilidade geográfica e funcional, localização mais estável e próxima da matéria-prima, 

localização em lugares de fácil acesso a transporte de mercadorias, ciclos longos do 

produto, grandes plantas industriais, desqualificação profissional mediante a concentração 

de funções, sistema hierarquizado, mecanização de todos os setores da linha de produção, 

produção e consumo de massa, estabilidade da mão-de-obra empregada, grandes 

corporações sindicais e forte presença do estado na economia. 

 O novo período técnico que se inicia (a terceira revolução industrial) tem como centro 

a informática, e a partir dos anos 60 do século XX, o computador começa a se tornar 

imprescindível na organização das empresas, com destaque para as telecomunicações, a 

microeletrônica, a biotecnologia. 

 A introdução desse novo modelo de organização do capital (conhecido como 

flexibilização) é marcado pela modernização da estrutura do mercado, da mão-de-obra e 

dos fatores e técnicas de produção. Dentre as principais características desse modelo 

destacam-se: dispersão espacial do sistema produtivo industrial, crescimento do uso da 

tecnologia, desestruturação das organizações sindicais, forte instabilidade no emprego, 

                                                 
1 UFMS - lomba@douranet.com.br 

 7905



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

processo constante de qualificação da mão-de-obra passando-se a trabalhar em equipe, 

mobilidade dos trabalhadores (externa e interna), pequena relação com o território local, 

predomínio de pequenas e médias unidades produtivas, externalização funcional – 

tercerização, grande mobilidade funcional e geográfica, redes e mercados consumidores, 

mudança no processo de produção e na gestão da empresa e ciclo curto do produto. 

 Considerando-se a mudança de um período técnico para outro, percebem-se 

transformações no mundo do trabalho, e no atual contexto da economia flexível, as 

diferentes categorias de trabalhadores têm em comum a submissão 

a um conjunto de constrangimentos: instabilidade de emprego e, 

portanto, de renda; desregulamentação mais ou menos forçada de 

suas condições jurídicas de emprego e de trabalho (em relação às 

normas legais ou convencionais); conquistas e direitos sociais em 

regressão; com freqüência, ausência de qualquer benefício 

convencional; a maior parte do tempo, ausência de qualquer 

proteção e expressão sindicais; enfim, tendência à individualização 

extrema da relação salarial. (BIHR, 1999, p. 86), 

   

Através das recentes transformações nas relações de trabalho no mundo capitalista, 

com a fragmentação e precarização do trabalho, destaca-se a presença de diferentes tipos 

de trabalhadores. Um grande número de pessoas que no passado possuíam empregos 

pouco qualificados, foram substituídos em virtude do “avanço tecnológico”, ficando esses 

trabalhadores à margem do mercado de trabalho (não conseguindo ao menos um trabalho 

precário). Além desses com pouca qualificação profissional, podemos verificar outros que 

muitas vezes não conseguem se inserir no mercado, como pessoas idosas (acima de 45 

anos) e jovens, por não possuírem experiência profissional. 

Para Alves (2000, p. 78): 

 “O que antes poderia ser considerado ‘trabalhadores assalariados 

excedentes’, sob a grande indústria, no período histórico de transição 

para a pós grande indústria, sob a mundialização do capital torna-se, 

por conseguinte, ‘população trabalhadora excluída’. O Excedente 

inverte-se em excluído”. 

   

 O mesmo autor alerta também para a presença da subproletarização tardia, que 
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é constituída pelos trabalhadores assalariados em tempo parcial, 

temporários ou subcontratados, seja na indústria, seja nos serviços 

interiores (ou exteriores) à produção do capital. Nesse caso tende a 

predominar o que alguns sociólogos e economistas denominam 

informalização nas relações de trabalho. (ALVES, 2000, p. 78) 

Após a década de 1980, presenciou-se maiores transformações no mundo do 

trabalho em função da intensificação da flexibilização produtiva. Essas transformações no 

setor produtivo impactam sobremaneira as relações de trabalho principalmente nas grandes 

indústrias, levando ou intensificando uma crise do operariado industrial. Uma das 

características deste novo modelo de produção é a diminuição dos postos de trabalho nas 

fábricas, decorrente primordialmente da revolução tecnológica. Sobre esta questão Antunes 

(1995, p. 41) argumenta que: 

Observa-se, no universo do mundo do trabalho no capitalismo 

contemporâneo, uma múltipla processualidade: de um lado verificou-

se uma desproletarização do trabalho industrial, fabril, nos países de 

capitalismo avançado, com maior o menor repercussão em áreas 

industrializadas do Terceiro Mundo. Em outras palavras, houve uma 

diminuição da classe operária industrial tradicional. Mas, 

paralelamente, efetivou-se uma expressiva expansão do trabalho 

assalariado, a partir da enorme ampliação do assalariamento no setor 

de serviços. 

Ainda sobre esta temática, o autor argumenta que 

 há uma processualidade contraditória que, de um lado, reduz o 

operariado industrial e fabril; de outro, aumenta o subproletariado, o 

trabalho precário e o assalariamento no setor de serviços. Incorpora o 

trabalho feminino e exclui os mais jovens e os mais velhos. Há, 

portanto um processo de maior heterogeneização, fragmentação e 

complexificação da classe trabalhadora. (ANTUNES, 1995, p. 41-42) 

Dentro desse contexto de adaptação do modo de produção capitalista às suas 

necessidades de reprodução, o mundo do trabalho sofre transformações, e, no atual 

momento histórico, destacam-se três conjuntos de trabalhadores. 

O primeiro refere-se aos trabalhadores estáveis e com garantias trabalhistas que, 

apesar da necessidade de lutarem cotidianamente pela manutenção dos seus direitos 

garantidos por lei, estão empregados e possuem um salário ao final de cada mês. 
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 O segundo grupo de trabalhadores são os proletários excluídos do trabalho, 

formados principalmente por pessoas idosas e pouco qualificadas que são excluídas do 

mercado de trabalho por um longo período ou mesmo de forma definitiva. Os jovens 

também se enquadram nesse contexto, por serem diversas vezes impossibilitados de 

acesso a um primeiro emprego por não possuírem experiência profissional. 

 O terceiro grupo encontra-se “entre esses dois pólos, a massa flutuante de 

trabalhadores instáveis” (BIHR, 1999, p. 84) no seio do qual destaca-se: os proletários das 

empresas de terceirização, que trabalham conforme a demanda; os trabalhadores 

temporários, que normalmente não se beneficiam das mesmas garantias trabalhistas dos 

que trabalham em tempo integral; os estagiários; e uma série de outros trabalhadores que 

exercem a profissão na clandestinidade e na informalidade, como autônomos e ambulantes.

  

 Precariedade do trabalho na atividade turística: 

 O setor de serviços sempre representou parcela significativa em relação à divisão 

social do trabalho, mas só recentemente passa a constituir-se enquanto atividade produtiva, 

ou seja, geradora de lucro. 

 Atividades como arrumar camas, lavar roupas, cuidar dos filhos, cozinhar, dentre 

tantas outras, sempre foram executadas por membros da própria família ou, posteriormente, 

por pessoas contratadas para tal finalidade. A contratação de pessoas para realizar os 

afazeres domésticos, em um primeiro momento, não objetivava obtenção de lucro com tal 

atividade por parte do contratante, mas tão somente um conforto pessoal (BRAVERMAN, 

1987). 

 Tais serviços começaram a despertar interesse no capitalista 

quando ele começou a pagar pessoas para efetuar serviços como 

atividade lucrativa, como parte se seu negócio, como forma de 

produção no modo capitalista. E isto só começou em larga escala com 

a era do capitalismo monopolista que criou o mercado universal e 

transformou em mercadoria toda forma de atividade do ser humano, 

inclusive o que até então as pessoas faziam para si mesmas e não 

para as outras. (BRAVERMAN 1987, p. 306) 

 Ao ser empregada em uma fábrica, para a produção de bens, a força de trabalho de 

uma pessoa toma forma na produção de uma mercadoria que é comercializada pelo 

empresário, que obtém lucro com a sua venda. Ao contrário das fábricas, o setor de 

serviços, como o hoteleiro, não produz um produto tangível, que possa ser comercializado 

pelo empregador. Dessa forma, 
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Os efeitos úteis do trabalho, em tais casos, não servem para constituir 

um objeto vendável que encerre seus efeitos úteis como parte da sua 

existência na forma de mercadoria. Ao invés, os próprios efeitos do 

trabalho transformam-se em mercadoria. Quando o trabalhador não 

oferece esse trabalho diretamente ao usuário de seus efeitos, mas, ao 

invés, vende-o ao capitalista, que o revende no mercado de bens, 

temos então o modo de produção capitalista no setor de serviços. 

(BRAVERMAN, 1987, p. 303 – 304) 

 Consideramos que toda forma de trabalho faz parte de um processo de apropriação 

de mais-valia, seja por meio da venda de determinado produto produzido pelo trabalhador, 

seja por venda direta da força de trabalho como mercadoria, que é o caso do setor de 

serviços. 

A atividade turística, inserida dentro do setor de serviços, aparece em determinados 

lugares como a salvação para economias aparentemente desgastadas, isenta de qualquer 

tipo de análise que venha a questionar sua importância econômica e social. O turismo é, 

portanto, idealizado como a atividade que irá recuperar economicamente determinada 

região e proporcionar a sua inserção no mercado mundial dentro de uma perspectiva 

otimista de geração de emprego e renda. Ao analisarmos o setor turístico temos claro que 

esta atividade possui afinidades com as novas formas de organização sócio-econômica do 

mundo, características da terceira revolução industrial, mas possui também diversas 

especificidades que diferenciam cada localidade em que esta atividade se territorializa. 

Com exceção de poucos postos de trabalho, como os de gerenciamento ou chefs, os 

trabalhadores no setor de hotelaria executam funções com pouca necessidade de 

qualificação profissional, o que leva a alguns problemas como: não profissionalização do 

trabalhador; grande rotatividade destes nos estabelecimentos em períodos muito curto; 

poucas expectativas de melhoras e promoção dentro da profissão que exercem (URRY, 

2001, p. 114). 

De acordo com Luchiari (1999, p. 133): 

Segundo a OMT, o setor turístico utiliza-se de um número elevado de 

trabalhadores em tempo parcial ou temporário, com contratos de 

trabalho precários ou mesmo sem contratos, com uma grande 

utilização de mão-de-obra feminina, infantil ou jovem com baixa 

qualificação, e um grande número de trabalhadores clandestinos. 

Ainda segundo a OMT, o grau de sindicalização deste setor é muito 

inferior ao de outros setores econômicos. 
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A flexibilização produtiva no setor hoteleiro acarretou no decorrer dos anos, devido 

ao desenvolvimento tecnológico, uma série de mudanças técnicas no ritmo de trabalho de 

quem está ou esteve empregado nesse setor econômico. Urry (2001) lembra-nos que, na 

Grã-Bretanha, com a introdução da máquina de lavar pratos, “a proporção de todos os 

empregados nos hotéis e restaurantes que trabalhavam como ajudantes de cozinha caiu de 

21% em 1951 para apenas 4,2% em 1971” (p. 108). 

Os trabalhadores nos hotéis já não são responsáveis por uma única atividade dentro 

do estabelecimento que trabalha. Desta forma, 

a contratação de cozinheiros especialmente encarregados de preparar 

o café da manhã tendeu a declinar e seu trabalho acabou sendo 

realizado por assistentes de cozinheiros, que o combinavam com 

outras e mais amplas tarefas exercidas em uma cozinha. O uso 

crescente de alimentos de conveniência e a conseqüente redução do 

tempo empregado no preparo de legumes e verduras, etc 

possibilitaram a introdução de assistentes de cozinheiros que 

exerciam um maior número de tarefas, anteriormente entregues a um 

pessoal especializados (DEPARTAMENTO DE EMPREGO, 1971:31 

apud URRY, 2001: 112) 

Diversos são os tipos de funções exercidas pelos trabalhadores no setor hoteleiro. 

Em Bonito, observamos a presença de recepcionistas, responsáveis pela limpeza 

(camareiras e lavadeiras), pela cozinha (cozinheiras, ajudantes de cozinha e responsáveis 

pelo café da manhã), pessoas que trabalham em bares dos hotéis (garçons), além de 

gerentes de hotéis e administrativos. 

Conforme Urry (2001), pesquisa recente apontou diversas categorias de trabalho 

exercidas por funcionários de hotéis e de restaurantes na Grã Bretanha, onde tais 

trabalhadores normalmente exerciam mais que uma função em um mesmo estabelecimento. 

Conforme a pesquisa, 

dois terços da amostragem funcionavam em três ou mais dessas 

áreas, de vez em quando. Cerca de 90% funcionava em pelo menos 

duas delas. As pessoas que ocupavam posições administrativas ou de 

gerenciamento apresentavam maior diversidade e seu trabalho, 

seguidas das pessoas que exerciam tarefas na cozinha. As pessoas 

que trabalhavam na recepção ou no escritório executavam menor 

número de tarefas. Entre as pessoas habilitadas, mais de um terço 

disse que trabalhavam em quatro ou mais dessas áreas... As pessoas 

que trabalhavam em estabelecimentos menores, onde seria de se 

 7910 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

esperar maior flexibilidade quanto ao trabalho, tendiam a trabalhar em 

mais áreas do que as pessoas empregadas em estabelecimento 

maiores. (ETAC, 1983, p. 9 apud URRY, 2001, p. 112). 

Devido a sazonalidade, existe uma intensificação de demanda por mão-de-obra 

quando o turista a solicita, normalmente na alta temporada, concentrando-se às vezes em 

determinado período do dia, aumentando desta forma a necessidade por parte do 

empreendimento da flexibilidade do trabalhador, fazendo com que muitos sejam contratados 

especificamente para estes momentos. “Em muitos serviços relativos ao turismo existe 

excepcional variedade de funções, que precisam ser desempenhadas, (...) o que 

proporciona muitas oportunidades para o desenvolvimento da flexibilidade das tarefas” 

(URRY, 2001: 113). 

 A sazonalidade da atividade turística faz com que localidades turísticas possuam 

grande fluxo de turistas nas altas temporadas, o que acaba justificando aos empregadores 

contratar pessoas para trabalhar nesses períodos, ficando esses desempregados durante 

alguns meses do ano2. Nos casos citados, os trabalhadores perdem completamente seu 

vínculo empregatício e seus direitos trabalhistas de outrora, sendo caracterizados, 

principalmente, como assalariados instáveis e vivem relações precárias, com pouca ou 

nenhuma organização sindical. 

 A análise dos postos de trabalho gerados pela atividade turística permite perceber 

uma grande oferta de empregos, haja visto que ao se mercantilizar a natureza, não ocorre a 

necessidade crescente de introdução de máquinas como nas indústrias de produção de 

mercadoria. 

Com a inserção da atividade turística em uma determinada localidade, é normal 

termos uma reestruturação de parte do trabalho local, em que pessoas são obrigadas a se 

adaptar a novas profissões, ligadas ao setor turístico, para não ficarem desempregadas. É 

comum que estes postos de trabalho tenham características completamente distintas das 

antigas profissões dos trabalhadores locais, e esse novo quadro que se apresenta, no que 

diz respeito ao mundo do trabalho, traz uma série de características próprias da economia 

flexível. Essas características serão encontradas na atividade turística em municípios como 

Bonito. 

 Bonito está localizado na microrregião geográfica do Planalto da Bodoquena, no 

estado de Mato Grosso do Sul/Brasil, onde as características de ocupação territorial 

permitiram que os elementos da natureza permanecessem relativamente conservados. Esse 

município começou a ser, a partir da década de 1990, um dos principais pontos turísticos 
                                                 
2 Em períodos de alta temporada como o carnaval, aproximadamente 30% dos trabalhadores são 
temporários. 
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brasileiros, tendo seus atrativos divulgados nacional e internacionalmente. A atividade 

turística traz consigo a necessidade de infra-estrutura adequada e acarreta o surgimento de 

novos postos de trabalho em hotéis, restaurantes, agências de turismo e fazendas para 

camping, proporcionando empregos com características diferenciadas dos oferecidos pela 

agropecuária, principal atividade econômica em Bonito anteriormente. 

 As relações de trabalho na atividade turística, especificamente dentro do setor 

hoteleiro local, apresentam algumas características importantes: baixos salários pagos aos 

trabalhadores, extensas jornadas de trabalho, predominância de trabalho feminino, exclusão 

de pessoas idosas dos empregos, altos índices de analfabetismo, dentre outras. Pesquisa 

por nós realizada no ano de 2004, através de um árduo trabalho de campo e coleta de 

diversas informações quantitativas sobre Bonito, propõe-se, portanto, levar os leitores a 

reflexões acerca do processo de transformação das relações de trabalho no município, a 

partir da inserção da atividade turística. Apesar de ser considerada uma atividade 

“moderna”, o turismo, atrelado às regras de reprodução do capital, submete as pessoas à 

precarização das relações de trabalho.  

 Neste estudo sobre os trabalhadores no turismo em Bonito, serão consideradas as 

pessoas empregadas no setor hoteleiro, como forma de delimitar o objeto de estudo, sendo 

que estes representam mais de 50% dos postos de trabalho diretos gerados pelo turismo no 

município. 

 A territorialização da atividade turística provoca diversas transformações em toda a 

estrutura física/social do lugar, influenciando e orientando o ritmo de investimentos em infra-

estrutura, além de direta ou indiretamente influenciar a vida dos moradores locais, em 

especial na dos trabalhadores no turismo. 

 A inserção do turismo em uma determinada localidade traz uma série de efeitos 

positivos e negativos a uma comunidade. Esta pesquisa teve a pretensão de chamar a 

atenção para a necessidade de dar visibilidade para a questão do mundo do trabalho nas 

reflexões sobre a atividade turística. 

 Em Bonito, o turismo trouxe, além da geração de diversos postos de trabalho, alguns 

benefícios, que estão relacionados à preservação do meio ambiente e melhor planejamento 

dos rumos do crescimento urbano. Neste contexto, podemos destacar além do plano diretor 

municipal, instrumento básico da política de “desenvolvimento” e ordenamento urbano do 

município, as diversas leis ambientais e de uso e ocupação do solo, que não são comuns 

em outros municípios do porte de Bonito no estado de Mato Grosso do Sul. Políticas como a 

existente em Bonito que determina uma taxa mínima exigida de permeabilidade do solo em 

um terreno em 50%, certamente é um avanço considerável em relação à legislação 

existente em outros municípios. 
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 Com o turismo Bonito começa a ver surgir entidades responsáveis pela gestão 

urbana, ambiental e turística dentre outros. Neste mesmo contexto, ocorre no município “a 

implantação de uma lei que institui uma disciplina obrigatória, no currículo de primeiro grau 

da rede municipal de ensino, para tratar do meio ambiente. O projeto dessa lei foi 

apresentado em fevereiro de 1993” (VARGAS, 1998: 148) e a população passa a ter um 

maior envolvimento com a questão ambiental. 

 É Evidente que tais leis e planos possuem falhas que em diversos momentos são 

questionados, mas o seu valor num contexto geral é importante frente a sua raridade. 

 São os moradores de uma localidade turística os que mais sofrem influência direta 

com esta atividade. Essas pessoas vêem seu lugar de morada transformado em função da 

intensificação da reprodução capitalista, voltada para o econômico, e “não para a cidadania 

e para a sociabilidade” (ver LUCHIARI, 1999). Desta forma: 

mesmo quando se denomina que o lugar, o local, o espaço, o território 

são realidades para intervenção, não é considerada a complexidade 

da produção socioespacial; as relações societárias estão ausentes, ou 

seja, o território é sempre abstrato, como se sobre ele não houvesse 

construções/produções sociais. (RODRIGUES, 2001, p. 2) 

 Desta forma, esta pesquisa procura demonstrar que a questão do trabalho no 

turismo, em especial dentro do setor hoteleiro em Bonito, pode ser apresentada e 

compreendida para além da geração de postos de trabalho, portanto, sua complexidade vai 

além da quantificação. 

 É comum ouvirmos ou lermos um discurso afirmando que o turismo é o setor da 

economia que mais emprega no mundo. Atividade econômica em acelerada expansão, o 

turismo oferece normalmente muitas oportunidades de emprego, que faz com que os 

salários pagos aos trabalhadores tenham um custo relevante no montante de despesas 

desta atividade, principalmente dentro do setor de hotelaria. 

 O que seria teoricamente um benefício aos trabalhadores, haja vista a importância 

de criação de postos de trabalho, acaba por ser uma arma contra a qualidade dos empregos 

oferecidos. De todas as despesas verificadas em um empreendimento turístico, aquela que 

mais facilmente pode o dono de um determinado estabelecimento fazer redução de custos é 

com a mão-de-obra, principalmente no que se refere a pagamento de baixos salários e 

estabelecimento de extensas jornadas de trabalho. 

 Toda forma de trabalho faz parte de um processo de apropriação de mais-valia, seja 

por meio da agregação de valores a determinado produto produzido pelo trabalhador ou na 

venda direta da força de trabalho como mercadoria, que é o caso do setor de serviços. 
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Portanto, “para o capitalismo o que importa não é determinada forma de trabalho, mas sua 

forma social, sua capacidade de produzir, como trabalho assalariado, um lucro para o 

capitalista”. (BRAVERMAN, 1987: 305) 

 No decorrer deste trabalho, é destacado que diversas são as precariedades 

enfrentadas pelos trabalhadores que estão empregados em hotéis e pousadas em Bonito. 

Verifica-se também que normalmente estas condições de trabalho não são específicas 

deste município, mas estão presentes de forma similar em outras localidades em que o 

capital se reproduz, seja no turismo ou fora dele. 

 Assim, é possível concluir que o trabalho em hotéis e pousadas em Bonito é mais um 

exemplo da forma do capital se reproduzir, gerando concentração de renda nas mãos de 

poucos, normalmente do grande empresário, e distribuindo pobreza para a maior parte dos 

trabalhadores. Portanto, presenciamos um movimento contraditório de territorialização de 

uns e desterritorialização de outros. 

 O levantamento de informações sobre os salários pagos a trabalhadores no setor 

hoteleiro em outros municípios de pequeno porte, que têm na atividade turística uma 

importante fonte de renda, é uma forma de compararmos Bonito com estas localidades que 

também exploram o turismo enquanto atividade econômica. 

  A Tabela abaixo mostra que em municípios como Brotas-SP e Balneário Camboriú-

SC, os salários, apesar de baixos, são superiores aos pagos em Bonito. Já os valores pagos 

em Pirenópolis-GO, conforme o Sindicato dos Empregados do Comércio Hoteleiro e 

Similares do Estado de Goiás, são de R$ 290,00, portanto, abaixo dos valores pagos em 

Bonito. 

Salário Base Pago aos Trabalhadores no Setor Hoteleiro em Julho de 2004 (em R$) 

Bonito - MS Brotas - SP Balneário 

Camboriú - SC 

Pirenópolis - GO 

322,00 400,003 360,00 290,00 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2004. 

 Estes dados mostram que a baixa remuneração no setor turístico, não é exclusiva de 

Bonito, e sim, mas comum mesmo em outros municípios brasileiros. 

 Os baixos salários pagos pelo setor hoteleiro em Bonito aos trabalhadores são 

reflexos também da pouca organização sindical deste segmento. Em contrapartida, outros 

setores envolvidos com a atividade turística em Bonito estão organizados em entidades que 

                                                 
3 Média salarial colhida em quatro hotéis. 
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os representam, sendo que podemos destacar, a Associação Bonitense de Hotéis, a 

Associação Comercial de Bonito, a Associação dos Atrativos Turísticos de Bonito, a 

Associação dos Transportes de Bonito, a Associação das Agências de Turismo de Bonito, a 

Associação dos Guias de Turismo, a Associação dos Operadores de Bote de Bonito e o 

Sindicato Rural, sendo que todos eles possuem representantes no Conselho Municipal de 

Turismo de Bonito (COMTUR), órgão responsável pelas principais ações políticas para o 

turismo no município. Os segmentos citados, no entanto, em sua maioria representam o 

patronato, e estão relativamente bem organizados localmente. 

 Não é possível afirmar, no entanto, que com a existência de um sindicato dos 

trabalhadores no setor hoteleiro em Bonito, esses irão ter participação no Comtur, mas 

poderão ter maior poder de influencia no destino do turismo local, colocando a preocupação 

com a qualidade no trabalho na agenda do turismo no município. 

 Os trabalhadores em hotéis e pousadas em Bonito estão vinculados ao Sindicato dos 

Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares de Campo Grande-MS, com sede em 

Campo Grande, que representa todos os municípios do estado de Mato Grosso do Sul, com 

exceção de Corumbá/Ladário, Três Lagoas e Região da Grande Dourados (composta por 

Dourados e alguns municípios próximos). 

Conforme o Armando Fernandes, vice-presidente do sindicato, apesar de serem 

considerados baixos, os salários pagos aos trabalhadores não podem ser maiores em 

função de estar vinculada ao sindicato uma série de estabelecimentos hoteleiros em 

municípios menores do estado de Mato Grosso do Sul, e que não teriam condições de 

pagarem salários mais altos. 

 Esta situação é interessante para os grandes estabelecimentos, que poderiam 

estabelecer acordos coletivos de trabalho para melhor remunerar seus funcionários mas não 

o fazem, chegando a pagar por um mês de trabalho de uma pessoa o correspondente a 

uma ou duas diárias no hotel. Os rendimentos dos grandes hotéis lhes dão condições de 

remunerar melhor seus funcionários, mas, pautados por lei, definem pagar um salário de R$ 

322,00, e raramente um estabelecimento foge a esta realidade. Dessa forma, um funcionário 

de um hotel cuja diária custa R$ 400,00 recebe o mesmo salário que um trabalhador 

empregado em uma pequena pousada que cobra R$ 15,00 a diária. 

 A precarização das relações de trabalho não é exclusiva da atividade turística, mas 

se faz presente na maioria das relações capitalistas de produção. 

O capitalista é indiferente a determinada forma de trabalho; não lhe 

interessa, em última análise, se emprega trabalhadores para produzir 

automóveis, lavá-los, consertá-los, repintá-los, abastecê-los de 
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gasolina e óleo, alugá-los por dia, dirigi-los como contratado, 

estacioná-los ou convertê-los em sucata. O que interessa é a 

diferença entre o preço que ele paga por um agregado de trabalho e 

outras mercadorias, e o preço que recebe pelas mercadorias – sejam 

bens ou “serviços” – produzidas ou prestadas. (BRAVERMAN, 1987, 

p. 305) 

 Como forma de exemplificar, podemos comparar a situação do setor hoteleiro em 

Bonito a outras atividades econômicas, como o setor de alimentação na região da Grande 

Dourados. 

 Conforme o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação que abrange 

a Região da Grande Dourados, a média salarial paga aos trabalhadores nos maiores 

frigoríficos da região é de aproximadamente R$ 400,00. Afirma também o representante do 

sindicato que o setor de alimentação possui outros elementos negativos, que são os 

grandes números de acidentes de trabalho, doenças causadas por efeitos repetitivos no 

trabalho, mutilações, exposição a ambientes frios e agentes químicos nocivos, dentre 

outros. 

 Portanto, ao mostrar a precariedade do trabalho, cabe questionar o mito do turismo 

enquanto “modelo” e solução para o “desenvolvimento” do município de Bonito, em que o 

discurso hegemônico afirma que todos os atores envolvidos são beneficiados por ele. O 

turismo insere-se com ares de modernidade, “ocupando territórios, produzindo estéticas e 

reinventando práticas econômicas e sociais” (LUCHIARI, 1999, p. 136). 

 Esta pesquisa, enquanto produção geográfica ganha importância não ao quantificar 

o número de empregos gerados pelo turismo, mas ao tentar desvendar relações de trabalho 

que se estabelecem onde este se territorializa. Desta forma, cabe considerar a importância 

da relação capital/trabalho e seus desdobramentos nas territorialidades que se expressam 

em Bonito, especialmente no que se refere a precarização do trabalho. 
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