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RESUMO 
 
 

ATENDIMENTO AO TURISTA EM UMA CIDADE DO VALE HISTÓRICO PAULISTA O Vale 
histórico no estado de São Paulo chegou a ser a região mais rica do Brasil durante o ciclo do 
Café, sendo sua principal cidade Bananal que alcançou o título de maior produtor de café em 
1850. O município de Bananal cresceu e enriqueceu com as fazendas de café a ponto de 
possuir, por algum tempo, moeda própria. A decadência chega quando a cultura do Café passa 
a ser desenvolvida no leste Paulista, suplantando o Vale do Paraíba como maior produtora de 
café. Atualmente, Bananal é um dos 29 municípios paulistas considerados estâncias turísticas 
pelo estado de São Paulo, por cumprirem determinados pré-requisitos definidos por Lei 
Estadual. Com isto, o turismo tem papel significativo para a economia local. O objetivo deste 
estudo é observar e relatar a qualidade do atendimento ao turista na cidade de Bananal-SP. A 
relevância deste estudo consiste em subsidiar, posteriormente, a elaboração de propostas de 
treinamentos que serão oferecidos à comunidade de Bananalense, por meio de um projeto de 
extensão de Economia Solidária em andamento na Universidade de Taubaté. Foi realizada 
uma visita técnica na cidade em estudo e observado o atendimento aos turistas pelos 
comerciários. Observa-se que há necessidade de qualificação no atendimento, considerando 
que os turistas querem conforto, comodidade e excelência no atendimento. Nota-se que muitos 
restaurantes ou lanchonetes oferecem boas instalações, no entanto, falta preparo no 
atendimento. Constata-se que não há estrutura para receber grupos de pessoas. Ao observar à 
chegada de um grupo de dez pessoas em um restaurante a atendente mostrou nervosismo, 
irritabilidade e até foi descortês com um cliente. O Solar Manoel de Aguiar Valim, antigo solar 
do Barão Manoel de Aguiar Valim, um dos mais prósperos cafeicultores do Vale do Paraíba no 
século XIX, está localizado na Praça Rubião Júnior, no centro da cidade. Foi construído entre 
1854 e 1860. Em 1909 foi entregue pela família ao Estado, foi tombado pelo CONDEPHAAT 
em 1972 e doado ao Município passando a ser sede da Prefeitura até meados da década de 
80. Nos anos seguintes foi abandonado pelo governo municipal, o que acarretou a sua 
deterioração. Desde 2006 é sede da ABATUR - Associação Bananalense de Turismo, que 
tenta, aos poucos, restaurá-lo. Este patrimônio histórico não é aberto a visitação pública e 
apesar de haver a Associação de Turismo, não foi observado ações efetivas voltadas a este 
segmento (turismo). Percebe-se que o artesanato é a principal fonte de renda das cidades do 
Vale Histórico, devido à tradição que passa de geração a geração. Observa-se que muitas lojas 
não aceitam o pagamento de mercadorias por meio de cartões de crédito e alguns clientes 
deixam de comprar, por este motivo. Conclui-se que a região pesquisada oferece produtos de 
qualidade, mas não preparou seus profissionais para o atendimento. Investiu no 
desenvolvimento do produto, ainda que artesanal, mas não os profissionais com os quais 
trabalham. Assim, necessita realizar uma pesquisa de campo para diagnosticar quais 
treinamentos são indicados para melhor receber os turistas na cidade de Bananal e 
adjacências. Destaca-se que ao não atender bem um cliente e/ou turista na primeira vez, 
reduzirá as chances de se obter nova oportunidade. Além disso, o lojista deve ter em mente 
que se um estabelecimento não oferece um atendimento de qualidade ou apropriado, 
certamente outro irá fazê-lo.  


