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RESUMO 

Tendo em vista que muitos postos de trabalho nos setores da hotelaria são acessíveis a 

grande parcela da população, incluindo aqueles com pouco treinamento formal, o 

presente trabalho objetiva analisar como se encontra o perfil de qualificação dos 

bartenders que atuam em hotéis situados na Grande Florianópolis – SC, tendo como 

instrumento de pesquisa a entrevista estruturada. Por meio da análise e discussão das 

informações obtidas, observou-se que, de forma geral, a figura do “homem do bar” vem 

sendo tomada por pessoas que possuem pouca ou nenhuma qualificação na área, 

existindo uma lacuna entre o responsável pelo serviço do bar, com a real incorporação 

dos conhecimentos acerca da coquetelaria clássica e da profissão de bartender. 

Entende-se por fim, que existem grupos organizados e instituições de ensino que podem 

somar esforços a fim de incentivar investimentos no setor de bares da indústria 

hoteleira, ampliando-se assim a qualificação e a valorização dos bartenders e as 

oportunidades de negócio dos hotéis. 
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ABSTRACT 

Considering as a fact that a big parcel of the population has easy access to be hired in 

the hospitality industry and occupy the general vacancies available, including those who 

have low level of formal training. The present work, which has its sources taken from 

structured interviews, has as objective to describe how are the qualifications of the 

bartenders that are present working in Florianópolis and its surrounding area. Through 

analysis and debate about the information obtained we observed in a general way that 

the figure of the “man of the bar” is disappearing and being taken by employs who have 

little or no qualification in the area. As consequence, there is a large space between the 

person assuming responsibilities and doing the service of the bar and the real 

incorporation of the knowledge that involves the classic cocktail studies and the 

bartender as a profession. At this stage, its understood that there are organized groups 

and teaching institutions that are able to add up efforts aiming for incentive to financial 

support and investments in the bars of the hospitality industries. Finally, through 

applying this method we will expand the barmen’s qualifications and values as it also 

would improve hotel owners’ negotiation power. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Remonta ao Século VII a.C. os primeiros eventos que impulsionaram o turismo 

econômico no mundo, os quais, advindos principalmente dos Jogos Olímpicos da 

Grécia Antiga, culminaram, também, nos primeiros meios de hospedagem.  

Nos tempos hodiernos, com o advento da globalização e com o encurtamento 

das distâncias, o turismo e os meios de hospedagem passaram a se expandir cada vez 

mais. Sejam empreendimentos familiares ou grandes redes hoteleiras, o setor tem se 

mostrado forte no contexto do turismo em escala mundial.  

Entretanto, por mais antiga que seja a atividade hoteleira, por conta de sua rápida 

expansão e por estar inserida no setor terciário da economia, ou seja, diretamente ligada 

à prestação de serviços, nota-se que ainda existe carência de pessoal especializado nas 

diversas funções que envolvem um meio de hospedagem. Dentre elas pode-se citar: 

camareiras, recepcionistas, bartenders, garçons, mensageiros e afins. 

No Brasil, grande parte das profissões inseridas no contexto hoteleiro não está 

regulamentada perante o governo, de tal forma que o exercício destas ocupações carece 

de normas que regem os deveres e direitos dos trabalhadores. Por outro lado, as 

profissões regulamentadas determinam as obrigações a exercer, os direitos, os deveres e 

a formação dos profissionais que poderão exercê-las.      

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo geral analisar o perfil de 

qualificação dos bartenders que atuam em hotéis situados na Grande Florianópolis, 

tendo como base investigativa a seguinte questão: como se encontra qualificação dos 

bartenders que atuam em bares localizados nos hotéis da Grande Florianópolis?  

Entende-se como bartender o profissional responsável pela gestão do bar, assim 

como coloca Heinz et al. (2005) quando define que o bartender  “é o profissional 

responsável pela gestão e pelo serviço do bar, sendo considerado uma figura muito 

importante, devendo ser um conhecedor de bebidas e de técnicas para o serviço de bar”.  

Logo, ressalta-se que cada vez mais a indústria de hotéis deve atentar-se ao 

elevado potencial do setor de bares e bebidas, tendo em vista que “os hotéis de grandes 

centros [...] trazem grandes exigências sobre a equipe de bar, a qual deve possuir 

conhecimentos das tendências internacionais de bebidas e receitas, e estar familiarizada 

com os chamados clássicos” (HAGEN, 1992, p. 13, tradução nossa).  

No entanto, conforme abordado anteriormente, no Brasil, esta função não exige 

por lei formação mínima necessária para atuação, o que sugere que pessoas possam 



 

estar atuando como bartender, mesmo sem qualificação na área, fato este que justifica a 

finalidade da presente pesquisa.  

Além disso, destaca-se que o bar dentro de um hotel pode ser considerado como 

um setor multifuncional, já que atrai interessados tanto para lazer, quanto para negócios, 

possuindo harmonia com a gastronomia e com a hospitalidade, devendo o profissional 

de bar ter habilidades e conhecimentos suficientes para atender a todas essas demandas. 

Logo, se faz necessário investigar como se encontra a situação dos profissionais que 

atuam nos bares dentro de hotéis da Grande Florianópolis, importante destino turístico. 

Por fim, destaca-se que os termos bartender e barman, a critério do autor, são 

utilizados como sinônimos na construção deste artigo, para designar, de forma genérica, 

os profissionais que atuam em bares, em sua organização e no preparo dos mais 

diversos tipos de bebidas e coquetéis.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Associação Brasileira da Indústria de Hotéis 

 

 No presente trabalho, o universo da pesquisa engloba os hotéis associados à 

Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), situados na Grande Florianópolis, 

conforme explicitado no item Metodologia.  

 Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (2016), a ABIH é uma 

das entidades de classe mais antigas do turismo nacional. Fundada em novembro de 

1936, por ocasião da realização do I Congresso Nacional de Hotéis, consolidou-se no 

decorrer dos anos como uma confiável fonte de dados e informações setoriais. Com 

escritórios em todos os estados brasileiros, a ABIH representa o setor junto aos 

principais órgãos públicos, como o Ministério do Turismo, EMBRATUR, Comissões de 

Turismo da Câmara dos Deputados, SEBRAE e Conselho Nacional de Turismo.    

Constata-se, também, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis 

(2016), que a entidade possui mais de 3200 meios de hospedagem associados no país. 

Tem como missão fortalecer as relações institucionais com os poderes públicos, 

valorizar a atividade econômica do ramo e ampliar as oportunidades de negócios para os 

associados. A ABIH-SC foi fundada em 1965 e possui 135 meios de hospedagem 

associados em todo o Estado, sendo 50 deles situados na Grande Florianópolis. 



 

2.2 Meios de Hospedagem 

 

 Segundo Quadros (2011), o ato de receber e acolher viajantes transformou-se, ao 

longo do tempo, de uma imolação aos deuses em uma atividade comercial que fornece 

serviços, acomodações e alimentação. 

 De acordo com a Lei nº 11771/2008, entende-se por meios de hospedagem os 

estabelecimentos que independentemente de sua forma de constituição, estão 

“destinados a prestar serviços de alojamento temporário, ofertados em unidades de 

frequência individual e de uso exclusivo do hóspede, bem como outros serviços 

necessários aos usuários, [...] mediante adoção de instrumento contratual” (BRASIL, 

2008, art. 23). 

 Sendo assim, conforme a Portaria nº 100 do Ministério do Turismo (BRASIL, 

2011), os tipos de meios de hospedagem são assim definidos: Hotel, Resort, Hotel 

Fazenda, Cama e Café, Hotel Histórico, Pousada e Flat/Apart Hotel. 

 Neste contexto, Lashley (2004, apud QUADROS, 2011, p. 51), define que a 

hotelaria comercial “[...] depende da reciprocidade com base na troca monetária e de 

limites da concessão de satisfação ao hóspede [...]” o que conduz a impactos sobre a 

percepção da hospitalidade por parte do hóspede/cliente e do prestador de serviços. 

 Ainda, segundo Cândido e Vieira (2003, apud VERBIST, 2006, p. 38) o hotel 

pode ser caracterizado como um estabelecimento onde os turistas encontram 

hospedagem, alimentação e em alguns casos, entretenimento, em troca de pagamento 

por esses serviços. 

 Em relação aos setores que compõem a estrutura organizacional de um hotel, 

Verbist (2006) apresenta a seguinte composição: Gerência de Hospedagem, Reservas e 

Recepção, Portaria Social, Telefonia, Lazer, Governança, Gerência de Alimentos e 

Bebidas, Room Service, Recursos Humanos, Almoxarifado, Compras, Manutenção, 

Portaria de Serviços, Marketing e Eventos, Gerência de Marketing, Departamento de 

Pesquisas de Mercado, Departamento de Comunicação e Departamento de Eventos.     

 

2.3 Alimentos & Bebidas e Hotelaria 

 

 Devis et al. (2012) diz ser evidente que todos os hotéis modernos possuem 

serviço de Alimentos e Bebidas (A&B), sendo este um dos setores mais complexos 



 

desta indústria, devido a variedade de pontos de vendas que podem ser encontrados. 

Geralmente, os diferentes serviços podem incluir: restaurantes, coffee shops, serviço de 

quarto, bares e instalações para banquete. Alguns hotéis ainda prestam serviço de bar 

em determinadas áreas, como piscina, fitness center, boates e outras áreas de lazer.  

 Verbist (2006) afirma que o setor de A&B representa uma linha muito 

importante para alguns hotéis, pois contribui para o aumento da receita da organização, 

já que os serviços não se limitam aos hóspedes, sendo extensivos aos clientes que 

solicitam banquetes e outros eventos que podem acontecer nas dependências do hotel.  

 Entretanto, em um hotel, pela complexidade da área de A&B, segundo Castelli 

(2001), as despesas com mão de obra podem ser até 2,5 vezes maiores do que no setor 

de hospedagem e a receita até 4 vezes menor, comparativamente com o mesmo setor. 

Face a esta situação, muitos hotéis têm optado pela terceirização desta área. Esta 

decisão nem sempre é feliz para os negócios do hotel, pois a terceirização só poderia se 

constituir numa excelente solução, se inspirada no conceito de parceria. 

 Neste contexto, Castelli (2001) afirma que, na medida em que a área de 

alimentos e bebidas for dotada de excelente organização e controle, sob o comando de 

um excelente administrador, o setor poderia torna-se um negócio rentável, 

representando 40%, ou mais, da receita do hotel.   

   

2.4 Bar e Hotelaria  

 

 Segundo Pacheco (2004), acredita-se que a palavra bar teve sua origem na 

França, em meados do século XVII, devido ao fato de algumas antigas tabernas 

apresentarem uma barra (bar, em inglês) ao longo de todo o comprimento do balcão, as 

quais serviam de apoio aos clientes e evitavam aproximação ao balcão de atendimento. 

Destaca-se, portanto, que “o primeiro american-bar na elegante Paris foi inaugurado em 

1886 por um inglês, e outros o seguiram rapidamente, em muitas partes da Europa […]” 

(HAGEN, 1992, p. 12, tradução nossa). 

 

Um bar pode ser considerado como um local agradável e 

aconchegante onde se servem bebidas alcoólicas, outras não alcoólicas 

e alguns salgadinhos para acompanhar os drinks e cocktails. 

Geralmente é composto de um balcão de tamanho variado, de acordo 

com o espaço existente, e de banquetas ou assentos individuais 

(PACHECO, 2004, p.24).  



 

 Ainda segundo Pacheco (2004), a evolução do bar deu-se de forma muito rápida, 

principalmente após a Primeira Guerra Mundial, vindo a substituir as antigas tabernas e 

adegas em todo o mundo. No contexto da hotelaria, pela demanda, os hotéis tradicionais 

da Europa e de outros continentes foram obrigados a montar seus bares, contribuindo, 

assim, com o bom e moderno serviço prestado aos hóspedes e ao turismo em geral. 

Hagen (1992, p.13) enfatiza que “the bar of hotel offers a much larger range of drinks 

than others types of bars, this  bars will also stock a wide range of aperitifs, liqueurs, 

spirits, wines and so on.”  

 Destaca-se também, que independentemente da origem da palavra bar e da 

história de sua evolução, segundo a Associação Brasileira de Bartenders (2005), a 

verdade é que nos tempos atuais o bar se tornou um local de convívio bastante 

importante. Foi tão notável a evolução desses estabelecimentos que vários hotéis 

decidiram integrá-los como mais uma de suas sessões, onde hoje são locais para se 

efetuar grandes negócios, acordos políticos ou simplesmente para lazer e convívio. 

 Na atualidade, de acordo com Castelli (2001), os locais mais usuais destinados à 

venda de bebidas alcoólicas são: taberna, pub, american-bar, dancing-bar e snack-bar. 

Dentre esses, o mais difundido no meio hoteleiro é o american-bar ou simplesmente 

bar. Em todos os hotéis é praticamente obrigatória a instalação de um ou mais bares, 

exigência do hóspede nos tempos atuais.  

 Em relação à organização física do bar, ou seja, localização, layout e instalações, 

Castelli (2001) destaca, quanto à localização, duas posições estratégicas do bar dentro 

da estrutura física do hotel. Uma delas nas proximidades do restaurante, servindo como 

alternativa para acomodar os clientes enquanto esperam, e a outra nas proximidades do 

hall da recepção, o lobby bar, o qual se constitui num excelente ponto de encontro.       

 Quanto ao layout e instalações, o bar deve proporcionar um bom ambiente aos 

clientes, além de boas condições de trabalho aos profissionais que ali estão. Para isso, 

Castelli (2001) afirma que tanto na parte interna do bar, quanto na destinada ao público, 

deve-se ter espaço suficiente para a circulação de pessoas, bem como mesas, cadeiras e 

poltronas, além de decoração adequada para o ambiente que se deseja proporcionar. 

 Em relação à organização da brigada de bar destaca-se, segundo o Programa de 

Qualificação Profissional para Barman (BRASIL, 2012), que os cargos são constituídos 

da seguinte forma e hierarquia: chefe de bar, bartender, garçom de bar, commis de bar e 

runner de bar, conforme descrito a seguir. 



 

2.5 Profissionais de bar e Hotelaria 

 

 De acordo com Heinz (2005), entende-se que o bartender é o profissional 

responsável pela gestão e pelo serviço do bar. É considerado um profissional de grande 

relevância, pois trabalha em estreito contato tanto com a cozinha – para o serviço de 

aperitivos especiais – quanto com o salão, para o serviço de bebidas e coquetéis.   

 Segundo a Associação Brasileira de Bartender (2005), mais do que outras 

profissões, o bartender vive de histórias, mitos e lendas, sendo estas muitas vezes 

confundidas e contraditórias, porém, são elas que trazem um grande encanto e magia à 

profissão. 

Bem antes do primeiro bar ser inaugurado, já havia quem se dedicasse 

a inventar drinques diferentes, misturando gostos e bebidas. Há 

registros de que no século XIII, cozinheiros dos Sultões Turcos já 

criavam coquetéis perfumados com água de rosas para driblar as 

rigorosas regras de Maomé em relação ao álcool. [...] Desde então, 

historicamente, muitas bebidas e drinques foram surgindo e as 

técnicas naturalmente se aprimorando, nada mais natural que surgisse, 

então, a figura do especialista no preparo das mais variadas misturas 

alcoólicas, o barman (FREITAS, 2009, p.11).     

 

 Segundo Pacheco (2004), o barman é aquele quem comanda toda a dinâmica de 

um bar, atendendo aos clientes, preparando as bebidas solicitadas e servindo-as no 

balcão. Também tem sob sua responsabilidade o treinamento e a supervisão da brigada 

de serviço, assim como a qualidade e a apresentação dos produtos oferecidos. Destaca-

se, então, que o barman deve ter as seguintes qualidades: apresentação pessoal 

impecável; asseio e higiene, tanto pessoal quanto no trato com produtos e utensílios; 

inteligência, educação, diplomacia, discrição e poder de comunicação; disposição, 

destreza e bom preparo físico; senso de organização, métodos, iniciativa e criatividade; 

bom sentido gustativo para poder observar as diferentes bebidas do bar.    

 De acordo com o Programa de Qualificação Profissional para Barman (BRASIL, 

2012), uma brigada de bar completa pode ser constituída da seguinte forma: 

 • Chefe de bar: supervisiona atividades relacionadas ao atendimento de clientes, 

controla estoque de mercadorias e utensílios e o pessoal do setor. Participa da 

elaboração dos menus, elabora escala de serviços e contrata e forma novos profissionais. 

 • Barman: é o encarregado do bar e dos garçons do bar. Organiza o estoque, 

certifica o funcionamento e a limpeza dos equipamentos, supervisiona e organiza todo o 



 

trabalho, da mise en place ao encerramento do expediente. Prepara e serve no balcão as 

bebidas solicitadas. Na ausência do chefe de bar, elabora as escalas de serviço. 

 • Garçom de bar: serve bebidas, coquetéis, salgadinhos e lanches nas mesas do 

bar. Deve conhecer a descrição de cada coquetel para poder oferecê-los aos clientes. 

 • Commis de bar: é o responsável pela mise-en-place. Prepara sucos, higieniza e 

corta frutas e insumos, organiza garrafas e utensílios, esteriliza copos e prepara o gelo. 

Preza pela conservação dos equipamentos e auxilia o barman no preparo de coquetéis. 

 • Runner de bar: ocupação criada recentemente para atender de forma rápida os 

pedidos de coquetéis dos clientes, durante a espera das mesas, em restaurantes. 

 No contexto hoteleiro, de acordo com Marin (1974, apud Castelli, 2001), o 

relacionamento do barman com a clientela é bem diferente daquele do pessoal de outros 

departamentos, pois, pelo convívio constante e direto com o cliente, este se torna mais 

íntimo. Por isso, o barman deve estar bem disposto para conversar, alegre e falando 

com voz baixa e moderada, de maneira a não molestar os clientes. 

Os hotéis de grandes centros, que naturalmente tendem a acomodar 

hóspedes de vários países, trazem grandes exigências sobre a equipe 

de bar. Logo, o bartender deve possuir conhecimentos das tendências 

internacionais de bebidas e receitas, e estar familiarizado com os 

chamados clássicos (HAGEN, 1992, p. 13, tradução nossa). 

 

 Marin (1974, apud Castelli, 2001), diz ainda que o barman está submetido 

durante o seu trabalho a uma série de tensões e subordinações que requerem grande 

domínio de nervos, como sentir-se vigiado e urgentemente solicitado, devendo estar 

atento às possíveis polêmicas entre clientes. Desta forma, o barman deve portar-se com 

serenidade e amabilidade, para resolver os problemas da melhor maneira possível. 

Destaca-se por fim, que bartenders criativos alcançam fama com seus drinques 

assinados, que se tornam clássicos. De acordo com Furtado (2009), cabe lembrar que 

Tom Collins, do Planter’s Hotel, em Saint Louis, criou seu famoso drinque em 1858 e 

também uma versão do Planter’s Punch. Johnnie Solon, do Waldorf Astoria, criou o 

Bronx Cocktail, que se tornou o mais celebrado drinque do hotel. 

        

2.6 Qualificação em bar e Hotelaria 

 

  Castelli (2000, apud Almeida, 2008), destaca que, embora o avanço tecnológico 

tenha trazido inovações, é o elemento humano que continua sendo peça fundamental 



 

dentro de um hotel. É do tratamento que o hóspede recebe que depende grande parte da 

formação da imagem positiva ou negativa do estabelecimento, logo, a qualificação do 

elemento humano é condição sine qua non para garantir o nível de serviços prestados.  

 

As pessoas que viajam estão cada vez mais exigentes e dispostas a 

pagar pelos serviços prestados, sendo a capacidade de atrair e reter 

pessoal qualificado capaz de prestar serviços de alta qualidade, o 

segredo para o sucesso do hotel ou para sua falência (HAYES; 

NINEMEIRE, 2005 p. 10 apud ALMEIDA, 2008).    

 

 Entretanto, Riley (1991, apud ALMEIDA, 2008) afirma que cerca de 2/3 dos 

postos de trabalho nos setores da hotelaria são de mão-de-obra não qualificada ou semi-

qualificada, o que significa que os empregos da indústria hoteleira são acessíveis a 

grande parcela da população, incluindo aqueles com pouco treinamento formal. 

 Além disso, Guerrier (2003, apud ALMEIDA, 2008) coloca bem a questão 

social existente na percepção consensual referente às qualificações requeridas para um 

dado posto de trabalho, segundo o status que se atribui a aquele trabalho. Ou seja, se um 

trabalho tem um status baixo na sociedade, seria, pois, executado por pessoas 

economicamente menos favorecidas, presumindo-se que ele requeira poucas 

qualificações. Por exemplo, um trabalho como camareira é visto como pouco 

qualificado porque, geralmente, é exercido por mulheres de pouca instrução, mediante 

baixa remuneração. Como consequência, organizações hoteleiras contam com um 

quadro de pessoal desproporcional, com trabalhos executados por pessoas socialmente 

desfavorecidas, que não encontram empregos melhores.  

 No contexto do bar, hoje, o mercado exige que o bartender seja um profissional 

altamente qualificado para a atividade que exerce. Entretanto, segundo estimativa de um 

dos mais experientes profissionais de hotelaria do Brasil, Francisco Tommy Freund, 

“menos de 10% dos bartenders em atuação no Brasil têm formação adequada para a 

função que exercem” (FREITAS, 2009, p.10).   

 Somado a isso, a profissão de bartender, assim como outras vinculadas ao bar, 

não está regulamentada por meio de um conjunto de diretrizes, padrões, ou 

procedimentos instituídos pelo governo. Vale portanto lembrar que, conforme destaca 

Girardi et al. (2013) a regulamentação ocupacional e profissional é aquela que define 

campos de trabalho, procedimentos e atividades de exercício restrito. As profissões 

regulamentadas, diferentemente das de livre exercício, têm seus mercados relativamente 



 

"fechados", com a oferta e os preços de seus serviços definidos por instituições extra-

mercado, que provêem a formação, conferem as credenciais educacionais, registram e 

validam os títulos profissionais necessários ao exercício.  

 No entanto, mesmo que não haja regulamentação governamental da ocupação de 

bartender, alguns instrumentos sugerem definições, formação e condições gerais para o 

exercício. Dentre eles pode-se citar a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e a 

Norma ABNT NBR 15024: 2004. 

 No contexto do Ministério do Trabalho e Emprego, a CBO (BRASIL, 2002) 

descreve a ocupação bartender junto à “família 5314”, definida como: “trabalhadores 

no atendimento em estabelecimentos de serviços de alimentação, bebidas e hotelaria”. 

De forma geral, as ocupações pertencentes a esta família são aquelas destinadas a 

atender os clientes e servir alimentos e bebidas em restaurantes, bares, cafeterias, hotéis, 

hospitais, eventos e etc. Pertencem também a esta família, além do bartender, títulos 

como: garçom, garçom de vinho, cumim, copeiro, atendente de lanchonete e barista. 

 Segundo a CBO (BRASIL, 2002), para acesso ao trabalho nas ocupações da 

família 5314 é exigido somente o ensino fundamental incompleto, sendo que a 

formação profissional ocorre com a prática no local de trabalho ou em cursos 

profissionalizantes, já que o mercado de trabalho tende a aumentar a exigência do nível 

de qualificação desses trabalhadores. Os trabalhadores dessas ocupações normalmente 

têm vínculo de trabalho com carteira assinada e eventualmente trabalham como 

autônomos. Atuam predominantemente no ramo de atividades ligadas a hotelaria, 

alimentação, saúde, serviços sociais, atividades recreativas, culturais e desportivas.  

 Quanto a Norma NBR 15024:2004, intitulada “Turismo – Bartender – 

Competência de pessoal”, a ABNT (2004) estabelece os resultados esperados (conjunto 

de serviços que compõem a ocupação) e as competências mínimas para bartenders que 

atuam em meios de hospedagem, restaurantes, bares e similares.  

Em relação aos resultados esperados, de forma resumida, a ABNT (2004) 

estabelece pela norma que o bartender deve ser capaz de: preparar, decorar e criar 

bebidas; recepcionar e pesquisar preferências do cliente; explicar a carta de bebidas; 

atender pedidos dos clientes e garçons; finalizar o atendimento e receber o pagamento; 

cuidar da área de trabalho; coordenar e apoiar a equipe; cuidar da apresentação pessoal; 

controlar estoque; cuidar da segurança dos alimentos e operar equipamentos. 



 

Quanto às competências, em consulta à NBR 15024:2004 (ABNT, 2004), tem-se 

que o bartender deve ter conhecimentos sobre: etiqueta para servir bebidas; funções dos 

serviços de um bar e restaurante; tipos de bares; princípio de enologia; técnicas de 

serviço e preparo de bebidas; segurança dos alimentos; termos técnicos da área; higiene; 

utensílios e equipamentos de bar. 

Além disso, a norma consultada (ABNT, 2004) abrange as habilidades e atitudes 

de um bartender, dentre elas: leitura e escrita, comunicação oral, trabalho em equipe, 

interpretação de linguagem corporal, cuidado com detalhes, modéstia, tolerância com o 

cliente, empatia, acuidade auditiva e visual, raciocínio numérico, coordenação motora, 

equilíbrio emocional, boa condição física, memória de curto prazo e confiabilidade. 

Quanto aos esforços que objetivam a regulamentação da profissão de bartender 

no Brasil, dois casos são de relevante destaque. Um deles é o processo de 

regulamentação nacional encabeçado por Campos (2016), o qual, por meio de um 

Projeto de Lei (PL), busca definir a atividade efetiva do profissional, bem como: piso 

salarial e adicional de 10% sobre as despesas dos clientes, jornada de trabalho, 

aposentadoria, escolaridade, profissionalização, registro na Delegacia Regional de 

Trabalho, inspeção do trabalho, fiscalização e sanções administrativas em casos de 

descumprimento da lei.  

A tentativa de regulamentação nacional conta atualmente com 7.000 assinaturas. 

O projeto já chegou a alguns deputados e senadores, mas nenhum parlamentar o 

apresentou formalmente para tramitação. Sendo assim, o autor do PL continua a somar 

esforços e a apresentar o projeto às diversas esferas do governo e à população em geral, 

objetivando alcançar 20.000 assinaturas, para que assim o projeto possa caminhar 

amparado na vontade do povo (informação verbal
1
).  

O segundo caso refere-se ao esforço de regulamentação da profissão de 

bartender no Estado de São Paulo, por meio do Projeto de Lei nº 62/2016 de autoria do 

Deputado Igor Soares, que de acordo com Almeida (2016) já foi aprovado pela 

Comissão de Constituição e Justiça da Assembléia Legislativa de São Paulo, estando 

pendente de análise pela Comissão do Trabalho, da mesma Assembléia. 

O Projeto de Lei 62/2016 trata da regulamentação da profissão através de 

especificações semelhantes ao PL de cunho nacional, abordando definições sobre a 

designação do título, suas competências e responsabilidades. Para efeitos da lei, 

1 
Informação fornecida por Maurício Campos, Bartender, em julho de 2016. 



 

“considera-se bartender o profissional responsável pelo preparo de drinques de alta 

qualidade, independentemente do sexo” (BRASIL, 2016). 

  

2.7 Cursos livres para Bar e Bartenders  

 

Tendo em vista que a Grande Florianópolis é importante destino turístico 

nacional e internacional, há, na região, escolas e cursos de formação na área de 

hospitalidade e lazer.  

Segundo informações do sítio eletrônico do Instituto Federal de Santa Catarina 

(2016), o campus Florianópolis-Continente possui os cursos de Qualificação 

Profissional de bartender e de aperfeiçoamento no serviço de vinho. Além disso, a 

instituição oferece cursos técnicos e de graduação nas áreas de gastronomia e hotelaria, 

os quais possuem em sua grade curricular disciplinas relacionadas à formação em bar. 

O SENAC-SC é outra instituição que possui curso técnico com disciplina 

curricular na área de bares, como o Técnico em Cozinha, que contempla a questão das 

bebidas e sua harmonização com os pratos. Esta instituição também prevê no Plano de 

Cursos o curso livre de bartender, porém, pela falta de procura a entidade não tem 

oferecido esta formação (informação verbal
2
). 

Também oferecem formações para bartender a Associação Catarinense de 

Bartender (ACB) e a Associação Brasileira de Bartender, esta segunda com sede em 

São Paulo. Já a ACB, em Florianópolis, oferece cursos de 160 horas ou treinamentos de 

20 horas, sendo que os treinamentos organizados pelos Sindicatos da área são 

comumente fornecidos pela ACB. A Escola de Turismo e Hotelaria Canto da Ilha 

(CUT) também oferece, eventualmente, treinamentos para barman, com duração de 20 

horas (informação verbal
2
). 

 

3 METODOLOGIA 

 

 Tendo em vista a finalidade de observar, registrar e interpretar os fenômenos 

relacionados ao objetivo geral do presente trabalho, sem a interferência direta do 

pesquisador, considera-se esta uma pesquisa descritiva, ou seja, um estudo que tem 

como finalidade “expor as características de determinado fenômeno, sem o 

compromisso de explicá-lo, embora sirva de base para tal explicação” (VIEIRA, 2002). 

2 
Informação fornecida por Pedro Castilho, Presidente da Associação Catarinense de Bartender, em julho de 2016. 



 

Segundo Boni e Quaresma (2005), a entrevista como coleta de dados sobre um 

determinado tema científico é a técnica mais utilizada no processo de trabalho de 

campo, sendo possível, através dela, obter informações objetivas e subjetivas segundo a 

perspectiva dos sujeitos participantes da situação em estudo. 

Sendo assim, com o propósito de desenvolver o estudo, o instrumento utilizado 

para a coleta de dados foi o questionário estruturado composto por perguntas abertas e 

fechadas, as quais abordaram os seguintes aspectos: (1) gênero; (2) faixa etária; (3) 

escolaridade; (4) tempo de atuação como barman; (5) pretensão em seguir na profissão; 

(6) formação em A&B; (7) formação em bares; (8) interesse em se aperfeiçoar em 

bares; (9) relação com entidades/associações de bartenders; (10) participação em 

palestras, workshops, campeonatos e afins, sobre bares e coquetéis; (11) conhecimento 

de escolas e cursos para bartenders; (12) ações feitas para desenvolver habilidades 

individuais como bartender. 

Quanto ao universo da amostra, os critérios relativos à escolha dos hotéis e dos 

sujeitos que foram entrevistados, bem como o tamanho amostral, consideraram o 

método de amostragem não probabilístico por julgamento, no qual “o pesquisador usa o 

seu julgamento para selecionar os membros da população que são boas fontes de 

informação precisa” (SCHIFFMAN, 2000 apud OLIVEIRA, 2001). Desta forma, 

destaca-se que o pesquisador usou como critério de seleção para a realização da 

pesquisa os hotéis coligados a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Santa 

Catarina (ABIH-SC), na Grande Florianópolis.  

Através de contato prévio com o setor de pessoal de cada hotel associado, foi 

possível fazer uma relação daqueles que possuem profissionais exercendo a função de 

barman, sendo estes os entrevistados, num total de 23 pessoas.   

Os questionários foram aplicados durantes os meses de março e abril de 2016. 

Todos os entrevistados assinaram um termo autorizando o uso dos dados para a presente 

pesquisa, sendo que o nome dos profissionais e dos estabelecimentos não serão 

divulgados. 

As entrevistas foram realizadas dentro dos hotéis, em caráter individual e em 

local reservado, assegurando a privacidade dos entrevistados. A transcrição, 

categorização e análise crítica dos dados coletados foram realizadas após a aplicação de 

todas as entrevistas, com uso do software Excel, na versão 2007. 

 



 

4 RESULTADOS 

 

Segundo fontes da ABIH-SC, a sub-região da Grande Florianópolis é composta 

por 50 meios de hospedagem associados, dos quais 33 são da tipologia “hotel”. Sendo 

assim, através do contato prévio com o setor de pessoal de cada um dos 33 hotéis, 

levantou-se a informação de que 21 deles possuem alguma expressão de bar, ou seja, 

comercializam bebidas de alguma forma, seja em estações de bar propriamente ditas ou 

em restaurantes, lobby bar e eventos. 

Dos 21 hotéis que possuem alguma forma de bar, apenas quatro, que são do tipo 

Hotel Resort, possuem bartender em seu quadro de pessoal durante todo o ano, sendo 

que os demais se caracterizam por terem garçons atuando nos bares, quando necessário.  

Percebe-se ainda que, dos 17 hotéis que não possuem bartender em seu quadro 

de pessoal durante todo o ano, quatro deles, que se caracterizam como de “lazer” 

contratam estes profissionais na alta temporada de verão, para que atuem 

especificamente no bar. 

No período de realização da pesquisa, apenas quatro hotéis contavam com 

profissionais de bar atuantes, sendo realizado um total de 23 entrevistas, as quais 

traçaram os perfis e características abaixo especificados.   

Com relação aos dados gerais, quanto ao perfil gênero, foi observado um total de 

02 mulheres e 21 homens e quanto à faixa etária, o seguinte: 12 entrevistados com idade 

entre 18 e 30 anos; 09 com idade entre 30 e 40 anos; 01 com idade entre 40 e 50; e 01 

com idade maior do que 50 anos.                                                                                        

Com relação à escolaridade no ensino formal, as informações coletadas mostram 

o seguinte: 03entrevistados com Ensino Médio Incompleto; 11 com Ensino Médio 

Completo; 06 com Ensino Superior Incompleto e 03 com Ensino Superior Completo.  

Quanto ao tempo de atuação como bartender, considerando-se os intervalos de 

tempo estabelecidos na pesquisa, tem-se o seguinte: 06 entrevistados com menos de 1 

ano de atuação; 08 com tempo de trabalho entre 1 e 3 anos; 02 com tempo de trabalho 

entre 3 e 6 anos e 07 que atuam na área há mais de 6 anos. 

Quando questionados sobre o interesse em seguir na profissão, 14 dos 

entrevistados responderam que têm interesse, 08 que não têm e 01 não soube responder. 

As justificativas dos que têm interesse em seguir na profissão são a “identificação e o 

gosto pelo trabalho”, sendo que destes, um também destacou a “vontade de trabalhar no 



 

exterior” e outro o fato de “estar na área há bastante tempo”. Dos que negam ter 

interesse em permanecer na profissão, metade pretende “seguir na carreira de formação” 

e os demais entendem o trabalho como uma “profissão temporária”, “não enxergam 

futuro” ou “pretendem ter o próprio negócio”. Cruzando-se os dados referentes ao 

tempo de trabalho e interesse em seguir na profissão, tem-se o seguinte perfil: 

      

       Gráfico 1 – Anos trabalhados x Interesse em seguir na profissão 

                                            

Em relação à formação ou realização de algum tipo de curso na área de 

alimentos e bebidas, tem-se que 07 dos entrevistados não possuem nenhum tipo de 

formação ou curso nesta área, sendo que somente 02 justificaram a resposta: um por 

“não ser da área” e outro por “não ter tido oportunidade”. Dos que possuem algum tipo 

de treinamento ou curso na área de alimentos e bebidas, as formações realizadas e a 

frequência das respostas estão descritas no Gráfico 2. 

Quanto à formação na área de bares, 12 entrevistados não possuem qualquer tipo 

de formação específica, porém, destes, 04 afirmaram possuir “boa experiência prática”. 

Os demais já realizaram uma ou mais formações na área, de tal forma que os cursos 

citados apareceram com a frequência sintetizada no Gráfico 3, sendo que 04 

entrevistados realizaram a formação em Hotéis; 03 em Instituição de Ensino; 01 em 

Empresa de Eventos; 01 na Associação Catarinense de Bartender e 01 no exterior. 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2 - Formações realizadas na 

área de A&B 

 
Gráfico 3 - Formações realizadas na 

área de bares 



 

Ao serem indagados sobre o interesse de se aperfeiçoarem na área de bares, 01 

entrevistado não soube responder, 21 disseram ter interesse e apenas 01 afirmou não ter 

interesse, justificando “não ver perspectiva de futuro na profissão”. Quando 

questionados de como buscariam se aperfeiçoar, as respostas apareceram na seguinte 

frequência (Gráfico 4): 

 

          
      Gráfico 4 - Formas para se aperfeiçoarem na área de Bares 

                                            

Cruzando-se os dados referentes ao interesse em se aperfeiçoar com os 

referentes a seguir ou não na profissão, tem-se o seguinte perfil: 

 

Quadro 1 - Interesse em se aperfeiçoar x Interesse em seguir na profissão 

 

Interesse em se aperfeiçoar na área x Seguir na Profissão 
Quantidade de 

Entrevistados 

Tem interesse em se aperfeiçoar e Pretende seguir na profissão 14 

Tem interesse em se aperfeiçoar e Não pretende seguir na profissão 7 

Não tem interesse em se aperfeiçoar e Não pretende seguir na profissão 1 

 

Para a pergunta referente ao relacionamento dos profissionais com entidades 

e/ou associações de bar, a resposta foi unânime, pois os 23 entrevistados afirmaram não 

manter relação alguma com entidades e/ou associações de bar, sendo que 16 disseram 

“desconhecer” a existência, 04 “não ter interesse”, 01 “não ter oportunidade”, 01 “estar 

na área temporariamente” e 01 “não acreditar na credibilidade”.     

Com relação à participação dos entrevistados em workshops, palestras ou outras 

atividades na área de bares e coquetéis, 01 não soube responder e 10 disseram 

participar, pois “buscam adquirir e aprimorar conhecimentos”. Os demais disseram não 

participar pelos seguintes motivos: 08 por “não saber quando ou onde acontecem”, 01 

por “estar temporariamente na profissão”, 01 por “dificuldades como distância e falta de 

tempo”, 02 por “ser novo na profissão” e 01 por “não ter interesse”. Ainda, cruzando-se 



 

os dados referentes à participação nestes eventos de formação com os dados referentes a 

seguir ou não na profissão, tem-se o seguinte perfil:  

Quadro 2 - Seguir na Profissão x Participação em Eventos Formativos 

Seguir na Profissão x Participação em Eventos Formativos 
Quantidade de 

Entrevistados 

Pretende seguir na profissão e Participa de eventos de formação 6 

Pretende seguir na profissão e Não participa de eventos de formação 8 

Não pretende seguir na profissão e Não participa de eventos de formação 4 

Não pretende seguir na profissão e Participa de eventos de formação 4 

 

A penúltima pergunta referiu-se ao conhecimento da existência de cursos e/ou 

escolas na área de formação de barman. Do total de entrevistados, 14 afirmaram 

conhecer, sendo citados: Associação Catarinense de Bartenders, SENAC, 

Diageo/Univali, Escola de Turismo e Hotelaria Canto da Ilha (CUT), Instituto Federal 

de Santa Catarina, Barman School e Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. 

Na última pergunta os entrevistados foram questionados sobre o que têm feito 

para desenvolver suas habilidades profissionais como bartender. Diversas respostas 

foram dadas e a frequência deu-se da seguinte forma (Gráfico 6): 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

5 DISCUSSÃO 

  

Conforme explicitado no item Resultados, dos 33 hotéis associados à ABIH 

existentes na Grande Florianópolis, 21 possuem alguma expressão de bar, a qual nem 

sempre está associada à estrutura clássica de um bar, conforme expressado por Castelli 

(2001) ao referir-se à localização, layout e instalações.  

 

Gráfico 6 - Práticas realizadas para desenvolver habilidades em Bares 



 

Neste contexto, entende-se ser possível que os hotéis que não possuem nenhuma 

expressão de bar são aqueles de pequeno porte ou os chamados hotéis econômicos, os 

quais, geralmente, servem apenas o café da manhã. No entanto, destaca-se ainda, que o 

fato de muitos hotéis não investirem na estrutura clássica de um bar, seja um american-

bar, um lobby bar ou outro, pode estar associado à cultura de consumo de coquetéis no 

país, a qual demonstra ter ainda pouca procura, hábito e interesse. No Brasil, são poucos 

os hotéis bem conceituados no setor de bares e bebidas, como por exemplo, na visão do 

autor, o Copacabana Palace, o Fasano Hotéis e o Marriott Hotéis.  

  Entretanto, entende-se que a indústria hoteleira, pelo caráter natural de atender 

pessoas oriundas das mais diversas regiões do mundo, possui em sua estrutura algum 

tipo de serviço de bar, seja para a venda de bebidas padronizadas e rotuladas ou para o 

preparo de drinks e coquetéis. Logo, há de ser também natural que exista a figura do 

“homem do bar” no quadro de pessoal dessas empresas. Todavia, é possível inferir que 

o preenchimento deste quadro ocorre comumente com o mínimo de critérios quanto à 

formação e à experiência destes profissionais, assim como destaca Francisco Tommy 

Freund, ao dizer que “menos de 10% dos bartenders em atuação no Brasil têm 

formação adequada para a função que exercem” (FREITAS, 2009, p.10).   

Tal situação legitima a colocação de Guerrier (2003) quando trata da questão 

social existente na percepção consensual referente às qualificações requeridas para um 

dado posto de trabalho, segundo o status que se atribui a aquele trabalho. Pois, assim 

como ocorre com a ocupação de camareira, é possível que a percepção consensual 

referente ao barman, presuma que a ocupação requeira pouca ou nenhuma qualificação. 

Com relação à pesquisa, possivelmente devido à época de realização das 

entrevistas, teve-se como resultado que poucos hotéis possuíam a figura de um barman 

atuante. Sendo assim, destaca-se a importância de observar dois pontos referentes a este 

contexto: um deles, o fato dos hotéis não manterem de forma permanente um 

profissional responsável pelo bar e o outro, que geralmente garçons assumem essa 

função, quando necessário. Esta situação, somada à percepção consensual referente ao 

status da ocupação de barman, corrobora com a justificativa da presente pesquisa. 

Partindo-se da afirmação de Castelli (2001, p.468) de que “é praticamente 

obrigatória a instalação de um ou mais bares (nos hotéis), devido à crescente exigência 

dos hóspedes nos tempos atuais”, é necessário que o ramo hoteleiro passe a refletir 



 

sobre os benefícios da manutenção permanente do setor com profissionais qualificados, 

tendo em vista a normalidade do caráter temporário que é dado a esta ocupação. 

Entende-se, portanto, que investir na permanência de um profissional de bar está 

tanto relacionado aos interesses do empregador, quanto de um eventual bartender 

qualificado. Do empregador, pelo fato da profissão ser vista naturalmente como 

temporária e sem necessidade de investimento na área; e pelo profissional, devido à 

percepção da desvalorização generalizada dada à ocupação, de tal forma que o mesmo 

não se sente valorizado e instigado a assumir o cargo em locais desestruturados e 

despreparados. Esta realidade, portanto, revela o feedback positivo existente entre 

ambas as partes, demonstrando que uma boa estrutura de bar, acarretaria em um boa 

qualidade do serviço, e vice-versa. 

Com relação aos dados gerais, percebe-se como resultado uma maioria jovem, 

do sexo masculino. Assim sendo, entende-se que a característica relacionada à idade 

pode estar associada ao caráter que as ocupações hoteleiras têm de serem porta de 

entrada ao mercado, para os jovens trabalhadores. Quanto ao gênero, percebe-se que a 

ocupação ainda é muito fechada às mulheres, valendo ressaltar que, ao contrário do que 

se vê na realidade, este campo de trabalho é possível para ambos os sexos, tanto quanto 

especifica o Projeto de Lei 62/2016, o qual considera como bartender o “profissional 

responsável pelo preparo de drinques de alta qualidade, independentemente do sexo”. 

Com relação à escolaridade, conforme explicitado neste trabalho, a CBO é um 

dos poucos instrumentos que tenta estabelecer algum critério para o desempenho da 

função de barman, colocando como escolaridade mínima o ensino fundamental 

incompleto. Tal determinação pode ser vista de forma frágil e inconsistente, pois o 

instrumento não exige ao menos a formação completa do nível de escolaridade que 

objetiva a formação básica do cidadão, de caráter obrigatório no país. 

Entretanto, tem-se como resultado que os profissionais atuantes possuem no 

mínimo ensino médio incompleto, ou seja, um grau acima do recomendado pela CBO. 

No entanto, infere-se que o requisito mais importante que tem sido utilizado para a 

contratação destes profissionais não tem sido a escolaridade, mas sim a maior idade, por 

conta da legislação que regulamenta a venda e o consumo de bebidas alcoólicas. 

Quanto ao tempo de atuação na área, observa-se que há um relevante número de 

bartenders com menos de um ano na função, o que poderia indicar, assim como se 

infere da faixa etária, a característica da ocupação ser porta de entrada ao mercado de 



 

trabalho, bem como seu caráter temporário. Todavia, ao cruzarem-se os dados referentes 

ao tempo de atuação na área com o interesse em seguir na profissão, nota-se que a 

maioria com menos de 1 ano de atuação têm pretensão em seguir na área, o que poderia 

então indicar a necessidade de se investir na qualificação destes profissionais, para 

mantê-los empenhados e com o ímpeto de permanecerem neste campo.  

Ainda assim, vale refletir que o pouco tempo de permanência na área talvez não 

permita que a pessoa esteja totalmente ambientada com a ocupação, ou seja, é possível 

que haja, a princípio, um deslumbre natural com o trabalho, já que, assim como retrata a 

Associação Brasileira de Bartender (2005, p. 11) “mais do que outras profissões, o 

bartender vive de histórias, mitos e lendas, [...] que trazem um grande encanto e magia 

à profissão”. Logo a importância de ser ter formação sólida anteriormente à percepção 

dos eventuais contratempos, a fim de se estabelecer vínculo consolidado com a 

ocupação, evitando-se, assim, evasões. 

Quanto à realização de cursos na área de Alimentos e Bebidas, tem-se que a 

grande maioria possui curso de manipulação de alimentos, possivelmente por ser uma 

exigência da vigilância sanitária aos estabelecimentos ligados ao ramo gastronômico. 

Entretanto, nota-se que das demais qualificações citadas para a formação em A&B, 

todas podem ser associadas ao setor de bares e bebidas de um hotel, agregando valor à 

qualificação do profissional barman, haja vista que estes estabelecimentos geralmente 

possuem serviços de vinho e café, e certamente de atendimento ao cliente. 

Com relação aos cursos específicos em bares, chama atenção a frequência de 

formações básicas para barman e o fato de que um número considerável delas foram 

oferecidas pela empresa em que o barman atua ou já atuou, seja da rede hoteleira ou 

outra relacionada ao ramo gastronômico. Tal situação evidencia que é comum as 

empresas contratarem pessoas sem formação mínima na área e então realizarem 

treinamentos ou mini-cursos de formação. Se por um lado isso implica em certa 

preocupação por parte do empresário quanto à qualificação, demonstra também que há 

um contentamento de que a formação seja realmente a mínima necessária. 

Desta forma, é possível afirmar que a falta de regulamentação e de critérios bem 

consolidados para o exercício da profissão de barman têm contribuído para que os 

profissionais atuem somente com o mínimo de formação na área, ou até mesmo 

nenhuma, bastando observar que 12 dos entrevistados nunca realizaram qualquer tipo de 

curso na área de bares, o que legítima a desvalorização da profissão.  



 

Contudo, ao se investigar a vontade pessoal de cada barman se aperfeiçoar na 

área, tem-se um dado bastante relevante que mostra que 95% dos entrevistados têm 

interesse em se aperfeiçoar. Ao cruzarem-se estes dados com os dados referentes ao 

interesse em permanecer na área, nota-se que mesmo os profissionais que pretendem 

não permanecer na área, têm interesse em se aperfeiçoar. Tal situação sugere que os 

próprios bartenders assumem a necessidade de qualificação, pois certamente sentem 

carência de conhecimentos e de estrutura no dia-a-dia do “homem do bar”. 

Além disso, nota-se que a maneira mais citada para o aperfeiçoamento seria a 

realização de cursos e treinamentos na área de bares, porém, conforme veremos adiante, 

essas formações não vêm sendo realizadas, por mais que sejam almejadas. Percebe-se 

também a relevância do aperfeiçoamento por meio do esforço individual, com a 

aquisição de conhecimentos através de estudos e pesquisas em livros ou material da 

internet, esta, uma importante ferramenta, devido à facilidade de acesso à informação. 

Quanto ao fato de nenhum entrevistado ter algum tipo de relação com entidades 

e/ou associações de bares, é possível dizer que falta uma maior organização por parte 

destes grupos, já que um número relevante de entrevistados desconhece suas existências 

e, dos que conhecem, alguns não se interessam ou não vêm credibilidade. Sendo assim, 

entende-se ser importante que as diversas formas de organização, sejam elas formais ou 

informais, tenham posturas mais includentes e atraiam profissionais da área, por meio 

de instrumentos diversos de aparelhamento e formação, bem como por programas, 

projetos e ações coletivas. 

Dentre os grupos organizados pode-se citar, como exemplo, a Associação 

Catarinense de Bartenders, a Associação Brasileira de Bartenders, o Sindicato dos 

trabalhadores em hotéis, restaurantes, bares, lanchonetes e de turismo e hospitalidade da 

Grande Florianópolis e a Confraria dos Bartenders de Florianópolis. Portanto, acredita-

se que a organização, o fortalecimento e a divulgação destes grupos são de real 

importância na valorização dos profissionais que atuam em bares, tanto no ramo 

hoteleiro, como fora dele. Através deles é possível obter conquistas coletivas quanto ao 

estabelecimento de especificidades e critérios da ocupação de "homem do bar", bem 

como fomentar e promover cursos, treinamentos e formações diversas na área. 

Ainda neste contexto, os resultados revelam que a maioria dos entrevistados não 

participa de eventos de formação na área, como palestras, workshops, campeonatos e 

afins. Tal situação, assim como demonstrado acima, também pode estar relacionada à 



 

falta de empenho dos grupos organizados, sugerindo que há carência de eventos na área 

ou falta de divulgação e incentivo para os profissionais participem. 

Vale destacar também, que ao se analisar o perfil de participação nestes eventos 

junto à pretensão de permanecer ou não na área, nota-se duas coisas: dos que não 

pretendem seguir na profissão, metade ainda busca a participação em palestras e 

workshops, o que sugere, novamente, que os profissionais assumem a carência de 

qualificação, perceptível certamente no dia-a-dia de seus trabalhos; já, dos que 

pretendem seguir na área, mais da metade não participa destes eventos formativos, pois 

desconhece a realização, o que corrobora, novamente, com a necessidade de maior 

empenho das organizações de classe para promoção e divulgação destas formações, 

convívios e trocas de experiências.  

Em relação ao conhecimento de cursos e/ou escolas na área de formação de 

Bartender, uma maioria diz conhecer, porém, o número dos que ainda não conhecem é 

bastante significante. Sendo assim, volta-se à discussão de que a falta de critérios 

sólidos para a atuação qualificada dos bartenders contribui para a carência de 

conhecimentos acerca da existência destes cursos. Somado a isso, entende-se que, assim 

como ocorre com as entidades e/ou associações de bares, falta incentivo por parte das 

instituições de ensino, para que estes cursos sejam amplamente conhecidos.  

 Por fim, ao se analisar o que os profissionais têm feito para desenvolverem suas 

habilidades enquanto barman, nota-se que a maioria busca aperfeiçoar-se através de 

pesquisas em livros, apostilas ou material da internet, seguido da busca de informações 

com colegas e da tentativa de execução do trabalho com qualidade. Entende-se, 

portanto, que estes fatos podem demonstrar o esforço individual de cada um, porém, 

revelam certa comodidade dos ocupantes. Isso porque recorrem majoritariamente às 

formas de absorção de conhecimento que dependem, basicamente, da necessidade 

pontual de obterem certa informação e não às formas que os levariam a se 

comprometerem de modo mais profundo com a profissão, como a realização de cursos. 

Sendo assim, destaca-se que, o que os bartenders têm feito para desenvolverem 

suas habilidades não vai ao encontro daquilo que citam, com maior frequência, ser a 

forma que buscariam para se aperfeiçoarem, ou seja, a realização de cursos para 

formação mais aprofundada. Tal situação corrobora com a possibilidade de comodidade 

supracitada e, além disso, com o fato de existirem cursos que não são oferecidos por 

falta de demanda, conforme visto na revisão teórica. Logo, evidencia-se, uma vez mais, 



 

a relevância das entidades de classe, das instituições de ensino, das empresas hoteleiras 

e dos profissionais da área se organizarem frente ao processo de estabelecimento de 

critérios de qualificação para atuação dos bartenders e no incentivo à realização de 

formações sólidas para os “homens do bar”. 

 

6 CONCLUSAO 

 

Por mais que o Setor de Bares venha gradualmente ganhando espaço na 

hotelaria, sendo, inclusive, indispensável em hotéis de grandes centros em todo o 

mundo – por ser visto tanto como um atrativo econômico, quanto por criar uma imagem 

positiva da empresa – nota-se que, na Grande Florianópolis, o ramo não está perto de ter 

grandes investimentos e de ser bem valorizado. 

Esta situação é evidenciada tanto pela inexistência da estrutura do bar em hotéis, 

quanto pela sua simplificação, bem como pela perceptível falta de mão de obra 

qualificada, conforme explanado neste artigo. 

A figura do “homem do bar” vem sendo tomada por pessoas que possuem pouca 

ou nenhuma qualificação na área, existindo uma lacuna entre aqueles que preparam e 

servem bebidas, com a real incorporação dos conhecimentos acerca da coquetelaria 

clássica, da história do bar, das relações humanas no desempenho da função e de tantas 

outras feições importantes à profissão. 

Acredita-se que o consenso existente quanto ao caráter temporário da profissão, 

bem como o fato de ser vista como porta de entrada ao mercado de trabalho, junto à 

falta de regulamentação para o exercício da mesma, são fortes aspectos que consolidam 

sua desvalorização. 

Ressalta-se, portanto, que investir e manter um setor de bares está tanto 

relacionado aos interesses do empregador, quanto do próprio “homem do bar”.  Do 

empregador, devido à necessidade de investimentos na área, com estrutura, material, 

insumos e mão de obra qualificada; e do profissional, pela necessidade de 

reconhecimento e de valorização, o que requer exigência de especificações e critérios 

mínimos, porém bem consolidados, de qualificação na área.  

Além disso, os resultados demonstram que há certa vontade dos ocupantes dos 

cargos de bartender se aperfeiçoarem na área, independentemente da pretensão que têm 

ou não de seguirem na profissão. No entanto, observa-se certa comodidade nas formas 



 

que vêem buscando para desenvolverem suas habilidades na área, pois, de forma geral, 

não estão realizando cursos de formação mais aprofundados. 

Sendo assim, recomenda-se que sejam somados esforços tanto dos profissionais 

da área, quanto dos empregadores, associações de classe e instituições de ensino, no 

processo de organização da profissão, com a definição de critérios e sua possível 

regulamentação, de tal forma a serem estabelecidos os pontos debatidos neste trabalho, 

desde gênero, faixa etária e escolaridade, até cursos específicos de formação. 

Faz-se, por fim, um destaque especial ao papel das Associações de Bartenders, 

tanto estadual (ACB) quanto nacional (ABB), bem como da própria ABIH, no processo 

de valorização da profissão de bartender, pois, através delas é possível conquistar 

ganhos coletivos para a classe, bem como incentivar investimentos no setor de bares da 

indústria hoteleira, ampliando-se a qualificação e a valorização do “homem do bar” e as 

oportunidades de negócio dos hotéis. 
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APÊNDICE - QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO 
 

Por este instrumento, autorizo o uso dos dados fornecidos por mim nesta entrevista, para 

uso exclusivo na pesquisa intitulada “Análise do perfil de qualificação dos bartenders que 

atuam em bares localizados em hotéis da Grande Florianópolis – SC”. Pesquisa esta realizada 

pelo aluno Airton Souza Ferreira, estudante do Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria do 

Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) – Campus Florianópolis-Continente. Estou ciente de 

que não haverá divulgação dos nomes dos hotéis e das pessoas entrevistadas. 

 

________________________________________________________________ 

Assinatura – CPF – Data 

 
1. Idade: 18 – 30 (  )      30 – 40 (  )     40 – 50(  )     50 ou + (  ) 

 

2. Gênero: F (   ) M (   ) 
 

3. Nível de escolaridade (ensino formal): 

Ensino Fundamental incompleto (   )  Ensino Fundamental completo (  ) 

Ensino Médio incompleto (  )  Ensino Médio completo (  ) 

Ensino Superior incompleto (  )  Ensino Superior Completo (  ) 

Especialização (  )                            Mestrado/Doutorado (  ) 
 

4. Tempo de atuação como barman: Menos de 1 ano (  )            1 ano – 3 anos (  ) 

                                                      3 anos – 6 anos (  )  Mais de 6 anos (  )  
 

5. Pretende seguir a profissão: 

Sim (  ) Por que?_____________________________________________________________ 

Não (  ) Por que?_____________________________________________________________  
 

6. Possui alguma formação na área de Alimentos e Bebidas?  

NÃO (  ) Por que?___________________________________________________________ 

SIM (  ) Qual? ______________________________________________________________ 
   

7. Qual sua formação na área de bares? ____________________________________________ 

Onde cursou? _______________________________________________________________ 
 

8. Tem interesse em se aperfeiçoar no setor de Bares? 

NÃO (  ) Por que?___________________________________________________________ 

SIM (  ) Como? _____________________________________________________________ 
 

9. Possui algum tipo de relacionamento com Entidades e/ou Associação de Bartenders? 

NÃO (  ) Por que?___________________________________________________________ 

SIM (  ) Qual? ______________________________________________________________  

 

10. Participa de workshops, palestras, campeonatos ou afins, na área de bares e coquetéis? 

NÃO (  ) Por que?___________________________________________________________ 

SIM (  ) Por que?____________________________________________________________ 
 

11. Possui conhecimento de escolas e cursos existentes na área de formação de Bartenders? 

NÃO (  )  __________________________________________________________________ 

SIM (  ) Quais? _____________________________________________________________ 
 

12. O que você tem feito para desenvolver suas habilidades como Bartender? _______________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


