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Opinião

O
fenômeno joblessgro-
wth, crescimento
econômico que não
criademandadeem-
prego na mesma

proporção,jápodiaserobserva-
do em diversos setores domer-
cado desde o fim da década de
1980porcausa,principalmente,
da intensificação do processo
de globalização. Há cinco anos,
o segmentoeconômicode turis-
mo também começa a sinalizar
osprimeiros impactos setoriais
dessa evidência.
Relatóriosestatísticosdecon-
fiabilidade, como os da Organi-
zação Mundial do Turismo ou
do WTTC (Conselho Mundial
de Viagens e Turismo), apon-
tamcrescimentovertiginosopa-
ra o setor. A previsão é de 1,18
bilhão de viagens internacio-
naisem2010,criandoumarecei-
ta de US$ 1,5 trilhão. No Brasil,
apesardaestagnaçãomercado-
lógicacausadapelo 11 de setem-
brode2001,asexpectativaseos
resultados também têm sido
bastante favoráveis desde
2002, levando o Ministério do
Turismo a pautar para 2006 a
metarecordede7milhõesdetu-
ristas estrangeiros noPaís.
Contudo, apesar de o merca-
do ainda comemorar o cresci-
mento dos lucros de 2005 e as
atraentes previsões deste ano,
observa-se ummovimento con-
trárioemrelaçãoàofertadeem-
pregonossetores turísticoeho-
teleiro, o que nos leva a acredi-
tar num jobless growth.

Há três variáveis que permi-
tem compreender o fenômeno
em questão. Primeiramente,
identificam-seasnovastecnolo-
giascomovetoresresponsáveis
por visíveis reduções nos qua-
dros funcionais das empresas.
NoBrasil, pormeiodeumapes-
quisa realizada no Salão do Tu-
rismo em 2005, identificou-se
que73%dosturistasdispensam
o atendimento de um profissio-
nal para o planejamento de sua
viagem,preferindofazê-loviain-
ternet. É notório que inovações
tecnológicascriamanecessida-
de de profissionais que saibam
gerenciar tais processos opera-
cionais.Entretanto,alémdopro-
blemadadestruiçãodosempre-
gos convencionais, como, por

exemplo, do emissor de passa-
gens aéreas, as novas tecnolo-
gias são implantadas num tem-
po menor do que aquele que o
profissional levaria para se rea-
dequar. Portanto, além da falta
de vagas, há os que ficarão de-
sempregadospornãoconsegui-
remseadequaràsnovasrealida-
des e ferramentas de trabalho.
Outro vetor refere-se às no-
vas características das empre-
sasdeturismoquevêmconquis-
tandoomercado.Sejamcompa-
nhias aéreas ou redes hotelei-
ras, prevalece a modalidade do
low cost, low fare. Exceto os re-
sortsde luxoàbeira-mar, osho-
téis econômicos e supereconô-
micos sãoosquemais se expan-
dem como opções de hospeda-

gem. Damesma forma, as com-
panhias aéreas de baixo custo
são as quemais têm apresenta-
dosresultadosfinanceirossatis-
fatórios para seus acionistas.
Empresas com essa caracterís-
ticacontratampoucosprofissio-
nais no mercado e, portanto,
criammenos empregos.
Por fim, em função dosmovi-
mentosdaeconomiaglobal edo
próprio consumidor, a seleção
natural domercado tirou de ce-
namuitosdaquelesquejárepre-
sentaram os principais players
dosetor.Emcontrapartida,sur-
giram poucos, porém grandes,
grupos empresariais que assu-
miramomarket-sharedessasor-
ganizações. Ou seja, ocorreu
umarealdiminuiçãodaofertae,

conseqüentemente, de em-
pregos.No setor de agências
de viagens, por exemplo, en-
tre 2004 e 2005 houvequeda
de 30% na contratação de
profissionais da área.
Há, entretanto, outro lado
da atividade turística, origi-
nadonaessênciadahospitali-
dade,queoferece futuropro-
fissionalgarantido,principal-
menteempaíses comoonos-
so. São trabalhos que sur-
gememfunçãododesenvolvi-
mento turístico local, partin-
do da própria comunidade e
deempresasconstituídaspa-
ra o atendimento ao turista.
São aqueles que vão, efeti-
vamente,atendererecebero
cliente: guias de receptivo,
proprietários de estabeleci-
mentos comerciais, garçons,

cozinheiros, chefs, artesãos,
taxistas, enfim, todos os que
compõemosistematurístico
de uma região. Essas são as
profissões que crescem pro-
porcionalmenteaobomanda-
mento econômico do setor.
Analisandoodesenvolvimen-
to turístico brasileiro, são de
pessoas para as funções téc-
nico-operacionais que o País
mais carece. Fica aqui um
ponto para a reflexão.
Quanto ao emprego do
mercado corporativo do tu-
rismo,cabeàs instituiçõesde
ensino formar profissionais
cada vez mais adaptáveis às
novasrealidadese,porconse-
qüência,exímiosgerenciado-
res damudança, no contexto
pessoal e profissional. ●
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A
cumulam-se na cai-
xa postal do ho-
mem mais viajado
do mundo as ques-
tões que têm rela-

ção com a Copa do Mundo. Há
umpouco de tudo. Leitores, co-
mo Franklin Mello, de Ouro
Preto (MG), com evidente mal-
dade, querem saber se mr. Mi-
les foi “companheiro de pela-
das” de Charles Miller, o ho-
mem que trouxe a primeira bo-
la ao Brasil.
Nosso correspondente pede

que informemos a ele que “no,
my friend, não tive esse prazer,
mas louvo, nesse meu compa-

triota, a visão que teve ao intro-
duzir o objeto certo para o po-
vo adequado, aquele que apren-
deu a manejá-lo como nenhum
outro, proporcionando-me
grandes momentos de prazer
ao longo dos tempos.”
Outros, como Jean Azevedo

Neves, de São Paulo, preferem
a provocação explícita ao la-
mentar que os compatriotas de
mr. Miles só tenham consegui-
do levantar um “caneco” e, ain-
da assim, “com um gol espúrio,
em que a bola, como o senhor
sabe, não entrou” (o leitor refe-
re-se ao terceiro gol da Ingla-
terra na final da Copa de 1966,

anotado na prorrogação con-
tra a Alemanha emuito discuti-
do até hoje).
“I’m very sorry to disappoint

you, my friend, mas sucede que
eu estava em Wembley naque-
la tarde e registrei, com as len-
tes de minha Leica, que a pelo-
ta ultrapassou a linha fatal em
exatos três centímetros e dois
milímetros, conforme cálculos
efetuados por meu amigo Ste-
phen Hawking, a quem enviei
os negativos anos mais tarde.
De fato, a imagem da TV não é
conclusiva, porém, I’m sorry to
say, a acuidade das lentes tele-
visivas de então era sofrível.

Confesso, otherwise, que se
aquela bola não tivesse entra-
do, não faria a menor diferen-
ça. Não há nada mais belo no
futebol do que a possibilidade
do erro, sobretudo quando ele
nos favorece, isn’t it Jean?”
A seguir, a pergunta da se-

mana:

Mr.Miles: sou agente de viagens e
me sinto totalmente prejudicado
pormegaeventos como a Copa do
Mundo,porexemplo.Nãohácomo
bloquear lugares nos aviões para
os meus passageiros e os preços
de todos os serviços ficam anor-
malmente caros. O senhor não

acha isso umabsurdo?
BlankoOrtiz, por e-mail
“Blanko,my fellow: sinto muito,
mas não posso concordar com
você. A Copa do Mundo é um
grande acontecimento merca-
dológico. De um momento pa-
ra o outro, aqueles populares
narradores esportivos que sem-
pre repetem os mesmos bor-
dões começam a falar, para
seus milhares de ouvintes e te-
lespectadores, sobre países e
povos que estão por trás dos
uniformes e dos nomes estra-
nhos. Não o fazem, em geral,
com muita propriedade, that’s
true. É assim, porém, que mui-

ta gente acaba tomando conhe-
cimento de lugares com que
nunca pensou. E que, for sure,
my friend, um dia vão figurar
em sua lista de produtos. Ou-
tra coisa, Blanko: não há Copa
do Mundo na África, na Ásia
ou na Polinésia. E os vôos para
lá estarão certamente menos
ocupados durante o Mundial.
Seja persuasivo, my friend. Le-
ve seus viajantes para destinos
menos procurados no período.
Indignar-se contra os fatos é
useless. Em último caso, feche
seu negócio temporariamente,
reúna os amigos e assista à Co-
pa. It’s marvelous, believe me!” ●

Mr.Miles é o homemmais viajado
domundo. Ele já esteve em 130
países e 7 territórios ultramari-
nos. É colunista e conselheiro edi-
torial da revista ‘Próxima Viagem’
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País carece de
profissionais que
saibam atender e
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