
tivo, sua prestação de serviços exige atualização constante para uma clientela cada vez mais 
exigente.
 Há duas décadas, alguns autores já diziam que, ao lado do preço e qualidade, o grande 
diferencial nos nossos dias seria o atendimento. 
 E aqui entram os nossos garçons e/ou garçonetes como forma de fidelizar o cliente e, por 
via de consequência, garantir sua permanência no mercado. Pode-se dizer, então, que ele é 
essencial num hotel, restaurante ou qualquer casa similar.
Infelizmente,Infelizmente, como reiteradamente temos nos ocupado neste espaço - e parece ser consenso 
num dos colegiados especializados da Capital - as empresas precisam se conscientizar desta 
realidade e, ao mesmo tempo, valorizar o profissional por esta conduta e comportamento.
 O Sitratuh-Florianópolis nestes últimos dois anos tem dado ênfase à questão do “por fora” 
e, com satisfação redobrada, temos festejado os diversos acordos em que se regulam o 
recebimento da gorjeta. 
Mas,Mas, muito ainda há por fazer, como a obtenção da aposentadoria especial aos 25 anos de 
trabalho, plano de carreira e, entre outras bandeiras, a Participação nos Lucros das Empresas.
Enquanto órgão de classe, queremos apertar a mão de cada profissional e clamar para que 
não “pendurem” a esperança do garçom ou garçonete que, com bom humor, técnica e 
tolerância, são os verdadeiros artífices da fama de um estabelecimento comercial aqui ou em 
qualquer lugar do mundo onde ele estiver.

GARÇOM, O GRANDE ARTÍFICE E PARCEIRO...
 Chegamos a mais um 11 de agosto, “dia do pendura”, no qual, 
além de comemoramos a fundação dos Cursos Jurídicos no Brasil, 
criados por ato do Imperador Dom Pedro I, em l827, assinala 
também o “Dia do Garçom”. É mera coincidência. Entretanto, cabe 
ressaltar a importância deste profissional dentre as múltiplas 
funções do nosso setor. Inserido num mercado altamente competi- 
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