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Os desafios para o turismo são muitos, e, certamente, 
a base para vencê-los é a capacitação profissional. 
A partir de agora, e pelos próximos anos, todos os 

olhares se voltarão para o Brasil, na expectativa de que o País 
realize com sucesso os megaeventos esportivos e possa mos-
trar ao mundo por que é uma potência em ascensão.
 Para tanto, será imprescindível a qualificação em diversos 
níveis e para todos os segmentos da cadeia produtiva do turis-
mo. Contando com o Serviço Nacional de Aprendizagem Co-
mercial (Senac), referência em educação para o turismo, e as 
ações de outros organismos públicos e privados, o receptivo 
poderá potencializar a já significativa contribuição da atividade 
para o PIB nacional.
 Receber bem nossos visitantes é cuidar para que eles regres-
sem; e esse deverá ser um esforço coletivo para que empresá-
rios, poder público e trabalhadores bem preparados construam 
um legado de demandas pós-eventos esportivos. O objetivo é 
construir um turismo competitivo, sustentável e viável, baseado 

1. Mensagem do presidente
 Capacitação profissional: a chave do sucesso

na qualidade da mão de obra e dos serviços prestados e na 
busca pela satisfação dos turistas domésticos e internacionais.
 A hospitalidade inata do povo brasileiro pode e deve ser apri-
morada, com ações bem estruturadas e coordenadas, voltadas 
para uma verdadeira educação para o turismo. É certo que um 
país bem preparado para receber turistas conta com uma in-
fraestrutura adequada, sistemas de transporte eficientes, bons 
hotéis. Mas sem profissionais treinados para bem receber os 
visitantes, todo esse esforço será prejudicado. Daí a importância 
da prioridade na qualificação dos profissionais do setor.
 Com esta publicação sobre tão importante macrotema – 
Turismo Receptivo e Qualificação Profissional –, a Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) 
contribui, mais uma vez, para a reflexão sobre questões rele-
vantes para o setor. E reafirma seu compromisso de represen-
tar os interesses dos empresários, tendo nas ações do Con-
selho de Turismo uma força motriz que impulsiona o turismo 
nacional há mais de 55 anos.

Antonio Oliveira Santos
Presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC)



6
Tu r i s m o  R e c e p t i v o  e  C a p a c i t a ç ã o  P r o f i s s i o n a l  –  C N C



2.   Apresentação
  Olhar empresarial sobre o turismo receptivo

Alexandre Sampaio de Abreu
Presidente do Conselho de Turismo da Confederação Nacional do Comércio, de Bens, Serviços e Turismo

Com a publicação deste macrotema – Turismo Recep-
tivo e Qualificação Profissional –, o Conselho de Tu-
rismo da CNC encerra sua primeira lista de temas 

importantes para o desenvolvimento do turismo nacional, 
que foram debatidos em um processo inovador, iniciado 
em 2008, com abordagens técnicas, abrangentes e demo-
cráticas, feitas por este colegiado, em parceria com inúme-
ros especialistas.
Este documento reflete um olhar empresarial e associativo 
do turismo receptivo, das necessidades de capacitação de 
vários setores da cadeia de serviços e, principalmente, da 
relação de sucesso com a necessidade de qualificação profis-
sional. Com a participação de empresários e presidentes de 
entidades representativas, foram analisados pontos como a 
importância das agências de turismo, como uma “exigência” 
do receptivo, os avanços e gargalos do setor de eventos e do 
setor de viagens corporativas.
Os principais serviços do receptivo tiveram seu panorama 
atual, as projeções para o futuro e sua demanda por capa-
citação expostos por seus principais representantes, com 
hotelaria, gastronomia, logística terrestre e guiamento turís-
tico sendo amplamente debatidos. E como a qualificação é  
um desafio, todas as suas dimensões foram abordadas, 
desde a formação inicial, passando pelo ensino técnico e  
chegando à graduação e à pós-graduação, inclusive com o 
olhar internacional.

A edição traz as reflexões e propostas analisadas e baseadas em 
estudos de conceituados conselheiros, profissionais e acadêmi-
cos do Brasil e do exterior. E por suas grandes contribuições, 
agradecemos ao Sr. Flávio Dino, presidente da Embratur, Cláudio 
Del Bianco, da Braztoa, Anita Pires, da Abeoc e vice-presidente 
deste Conselho, Salvador Saladino, da Bito, Viviânne Martins, Ri-
cardo Kaiser e Alexandre Pinto, da Abgev. Agradecemos tam-
bém ao presidente da ABIH Nacional, Enrico Fermi, à Carla 
Riquet, do SindRio, ao Marcos Bezerra, do Windsor Barra, ao 
Sr. Paulo Gaba, da Abla, ao Martinho Ferreira, da Anttur, à Irma 
Karla, da Fenagtur, ao Márcio Bensuaschi, do Instituto Brasileiro 
de Turismólogos, à Tânia Omena, da ABBTUR, ao Antonio Hen-
rique de Paula, do Senac, à Suzana Dieckmann, do Ministério do 
Turismo. E aos nossos palestrantes internacionais, representantes 
da Confederação Pan-Americana de Escolas de Hotelaria, Gas-
tronomia e Turismo (Conpeht), os senhores Bolívar Morales e 
Antônio Montecinos.
Um agradecimento especial a todos os conselheiros, que de-
dicaram seu tempo para debater este e os outros cinco ma-
crotemas, a fim de potencializar o turismo nacional sob uma 
nova égide, e aos técnicos da CNC: Ana Paula Siqueira, Bianca 
Rodrigues, Cláudia Gonçalves, Gláucia Souza, Leonardo Fonseca, 
Luciene Oliveira e Vanessa Lício. 
A você, leitor, desejamos que desfrute deste trabalho, que é 
resultado da dedicação do Conselho de Turismo da CNC.  
Boa leitura!
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O macrotema Turismo Receptivo e Capacitação Profissio-
nal foi inaugurado com a palestra do presidente do 
Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), Flávio Dino, 

em torno dos desafios que se impõem ao País no que concerne 
à capacitação e à qualificação profissional, de modo a atender o 
universo previsto de 10 milhões de turistas até 2020.

 “Sediamos, este ano, no Rio de Janeiro, os Jogos Mun-
diais Militares; vamos receber a Conferência Rio+20, em 

2012; a Copa das Confederações e a Jornada Mun-
dial da Juventude, em 2013; a Copa do Mundo, em 

2014; a Copa América, em 2015; as Olimpíadas, 
em 2016; e, talvez, em 2017, a Universíade (Jo-
gos Olímpicos Universitários), em Brasília. Não 
conseguimos sequer dimensionar quantas 
notícias serão lidas sobre o Brasil e a conse-
quente projeção de imagem, positiva ou ne-
gativa, nesse período. Megaeventos implicam 
megaexposição”, enfatizou. 
 Ao discorrer sobre o tópico Competi-
tividade: desafio para o turismo brasileiro, Flá-

3.  Competitividade: desafio para o turismo brasileiro 
   

vio Dino expôs dados da conjuntura atual. De janeiro a julho 
de 2011, contabilizamos uma receita de divisas oriundas do 
turismo internacional da ordem de US$ 3,859 bilhões, um 
crescimento de 14,48%, em relação ao mesmo intervalo do 
ano passado; enquanto as despesas dos brasileiros no exte-
rior chegaram a US$ 12,380 bilhões. Ambos os montantes 
representam o melhor resultado da nossa história. Em julho, 
os gastos no País atingiram US$ 489 milhões, alta de 11,68% 
na comparação com o mesmo mês em 2010; e lá fora, US$ 
2,196 milhões. Registra-se, assim, no acumulado do semestre, 
um deficit, no que se refere ao balanço de pagamentos da 
conta Turismo, de US$ 8,521 bilhões.
 “Essa – delineou – é nossa curva histórica, que ajuda a com-
preender o que tais números espelham de magnitude, seja no 
sentido de que alcançamos o melhor ano da série histórica, 
pelo ingresso de divisas e de pessoas, seja em razão da distri-
buição de renda, da ascensão da chamada classe C. Temos um 
turismo emissivo também muito pujante. Constatamos, ainda, 
que, desde 1995, só obtivemos superavit quando o câmbio 
esteve favorável, como reflexo da desvalorização do real ante 
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o dólar – em 2003, 2004 e 2005. De fato, a questão cambial 
constitui-se numa variável importante. Entretanto, não signifi-
ca que a diminuição da superapreciação da nossa moeda vá, 
necessariamente, fazer com que recebamos mais turistas, uma 
vez que já vivenciamos essa realidade.”

Estimativas de expansão
 Segundo o presidente da Embratur, verifica-se, no turismo 
mundial, em 2009, um decréscimo de 4%, devido à convulsão 
econômica do ano anterior ; um crescimento de 7% em 2010; 
uma estimativa de expansão entre 4% e 5% em 2011; e, até 
2020, um cenário de 1,6 bilhão de chegadas internacionais.  
“Há uma crise séria nos principais mercados emissores, inclu-
sive para o Brasil, especialmente Itália, Portugal e Espanha, que 
estão entre os nossos dez maiores visitantes. Em outra pon-
ta, um fortalecimento político, macroeconômico e, também, 
quanto aos fluxos turísticos dos países do Brics (Brasil, Rússia, 
Índia, China e África do Sul). Temos, portanto, um cenário de 
mudança, marcado pela valorização do real; uma recomposi-
ção de preços na área turística nacional; e o aumento do po-
der aquisitivo da população – cerca de 40 milhões de pessoas 
ingressaram na classe média entre janeiro de 2003 e maio de 
2011. Visua lizamos, hoje, não uma pirâmide, mas um losango 
social, com cem milhões de brasileiros praticamente na classe 
C, gerando um aquecimento no volume de viagens domésti-
cas e internacionais. Existe uma migração bastante visível do 
modal de transporte rodoviário para o aéreo e uma elevação 
do estoque de ocupações formais no setor de turismo, poden-
do atingir quase 3 milhões de postos ao final do corrente ano.”
 De 2003 para cá, observa-se um crescimento da entrada 
de viajantes estrangeiros no País, na faixa de 25%, e de divisas 
da ordem de 138%, com a criação do Ministério do Turismo 
(MTur) (que, à época, contava com um orçamento 20 vezes 
inferior ao atual) e o reposicionamento da Embratur. Explanou 
seu dirigente: “Em realização de eventos internacionais, passa-
mos do 19º ao 9º lugar no ranking mundial. Até 2020, ob-
jetivamos dobrar o número de turistas, para um total 
de 10 milhões, ou 108% a mais; e triplicar o ingresso 
de divisas, chegando à casa dos US$ 16 bilhões, 
com uma tendência, portanto, de zerar o defi-
cit. Os desafios se encontram, especificamente, 
no que diz respeito à promoção internacio-
nal. Precisamos ampliar a difusão do Brasil 

como destino turístico em toda a sua diversidade – e esta é a 
palavra-chave – no período pré-Copa e despertar o interesse 
de visitar o País, mostrando os atrativos para negócios, lazer, 
esportes e aventura. E, mais próximo ao evento, estimular a 
permanência do turista aqui, com a visita a localidades além 
das cidades-sede.” 
 Sob essa perspectiva, os eixos de atuação da Embratur se 
alicerçam em promoção da imagem do País no exterior ; ex-
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tensão da oferta de destinos nos roteiros de viagem; consoli-
dação da Marca Brasil; e apoio à comercialização dos nossos 
produtos turísticos, tendo como público-alvo o trade inter-
nacional – operadores, agentes, imprensa e consumidor fi-
nal. Em 2011, a autarquia promoverá, ou estará presente, em 
262 eventos, envolvendo a participação em feiras, caravanas 
e workshops mundiais; comunicação digital; publicidade tradi-
cional; e relações públicas. Todas as iniciativas são coordenadas 
pelos Escritórios Brasileiros de Turismos (EBTs), que atuam em 
parceria com o Itamaraty. 
 “Elegemos a Copa do Mundo como uma referência na se-

quência de megaeventos, por envolver mais amplamente o 
nosso país na distribuição geográfica das 12 sedes. Um 

evento esportivo desse porte configura uma grande 
vitrine do Brasil no exterior e corresponde a um 

salto de décadas para o desenvolvimento do tu-
rismo e da infraestrutura. Esperamos um fluxo 
de 3 milhões de turistas nacionais e 600 mil 
internacionais; e espectadores acumulados da 
ordem de 26,3 bilhões, só por intermédio da 
televisão, com 375 empresas transmissoras e 
18,9 mil profissionais de imprensa, baseados 
no Rio de Janeiro”, prognosticou.

Planejamento estratégico 
 Diante desse quadro, a Embratur desenhou uma estraté-
gia de planejamento, atualmente na fase de demonstração de 
capacidade de realização, bem como de atração de parcerias, 
investimentos e acordos. No próximo ano, virá a etapa de ca-
pitalização das atenções para o País, sobretudo após as Olim-
píadas de Londres, ocasião em que o Brasil estará ainda mais 
em evidência. Em 2013, a promoção será intensificada. No ano 
da Copa, as ações se concentrarão em reforçar a mensagem 
construída e aproveitar a visibilidade internacional. Por fim, na 
fase do legado, o trabalho será dirigido à consolidação dos 
reflexos positivos do evento. 
 “Projetamos um impacto no PIB da ordem de R$ 183 bi-
lhões até 2019, em razão dos investimentos públicos e priva-
dos dimensionados em R$ 33 bilhões, como em mobilidade 
urbana (R$ 12 bilhões), hotelaria (R$ 10 bilhões), estádios e 
arenas multiuso (R$ 5,9 bilhões), aeroportos (R$ 5,5 bilhões), 
segurança (R$ 1,6 bilhão – o dobro do que a África do Sul gas-
tou), portos (R$ 700 milhões) e qualificação profissional (R$ 
400 milhões). Estimamos a geração de 700 mil empregos, en-
tre temporários e permanentes. Os setores mais beneficiados 
serão construção civil, hotelaria e turismo, alimentos e bebidas 
e serviços diversos”, prenunciou.
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 Em 2010, o Brasil recebeu 5,161 milhões de turistas estran-
geiros, o equivalente a um crescimento de 7,5% em compa-
ração a 2009, ano fortemente depreciado por conta da crise 
econômica. A América do Sul representa a região de maior 
ampliação no emissivo de viajantes para cá – 13% em 2010. 
Os países com índices mais expressivos foram Uruguai (com 
39%, em razão do grande incremento na conectividade aérea), 
Chile (17%) e Argentina (15%). “O continente vive inédito ci-
clo, combinando democracia política, crescimento econômi-
co, distribuição de renda e paz entre as nações. Isso permite 
relacionar nossa estratégia à teoria geral, que mostra que os 
fluxos turísticos são, naturalmente, facilitados pela proximidade 
geográfica. Sabemos, por exemplo, que 83% do turismo da 
Europa é movimentado por europeus. Vamos intensificar as 
ações promocionais no âmbito sul-americano, por meio de 
maior concentração de operadores, amplificação de voos di-
retos e acessos terrestres para o Brasil; melhoria de serviços; e 
consolidação do turismo intra-regional”, adiantou. 

Incremento da competitividade
 No tocante ao conceito de competitividade, Flávio Dino pon-
derou que, se a questão cambial constitui uma adversidade – 
não submetida à arbitragem dos gestores de turismo, sequer 
gerenciada de modo autônomo pelas autoridades brasileiras, 
consistindo uma direção altamente condicionada por decisões 
monetárias internacionais –, é preciso tratar do que está ao al-
cance. “É nossa competência específica exatamente a amplia-
ção da competitividade, por meio da capacidade crescente de 
gerar negócios nas atividades associadas à cadeia turística, de 
forma sustentável, proporcionando ao visitante uma experiência 
positiva. No Plano Nacional de Turismo, temos estes objetivos: 
focar na ação da política pública: preparar o setor para os me-
gaeventos esportivos, incentivar o brasileiro a viajar pelo País, 
incrementar a vinda de estrangeiros e a geração de divisas e 
fortalecer a gestão descentralizada do segmento, envolvendo 
outros entes federados e parceiros privados.” 
 E prosseguiu: “Não podemos criminalizar o modelo. 
Se nele há distorções e erros, devem ser combati-
dos pelos mecanismos de controle e de repres-
são do Estado. Todavia, não de modo a negar o 
sistema de governança. Há o questionamento 
em relação a por que o Ministério do Turismo 
e a Embratur repassam tantos recursos para 

a iniciativa privada. O importante é melhorar a qualidade des-
se gasto e de seu monitoramento. A Parceria Público-Privada 
(PPP), no que tange à implementação da política de turismo e 
da participação de estados e municípios, torna-se uma dinâ-
mica necessária. A questão passa a ser como se dá a se-
leção desses parceiros e o acompanhamento de suas 
ações. Para entidades que não cumprem o contra-
to, existem as consequências legais. O modelo, 
na sua arquitetura, está correto. Precisamos da 
gestão descentralizada. O governo federal não 
pode dar conta de toda a grade de 239 des-
tinos que a Embratur oferece, nem mesmo 
dos 65 destinos indutores. Tampouco, imagi-
namos que o Estado vá construir hotéis, ter 
agências de viagens ou administrar eventos. 
Uma das singularidades da política pública 
de turismo reside aí: o Estado é pla-
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nejador, indutor, promotor, mas não o realizador das atividades 
típicas do setor. Assim, as parcerias com a iniciativa privada 
são integrantes desse sistema. Faço, portanto, uma defesa ins-
titucional do modelo de governança, e não das distorções da 
política”, frisou. 
 O dirigente esclareceu que, a partir de 1991, a Embratur 
passou a ser uma autarquia.  “A mudança se deu em razão de 
uma série de decisões que acabaram conduzindo a um hia-
to, talvez um abismo entre as suas missões: a necessidade da 
construção de parcerias e as regras que a regem como autar-
quia. Existe um estudo visando à transformação da Embratur 
em algo mais próximo de modelos internacionais, como o da 
França ou do México, em que há uma aproximação maior 

com o setor privado. Tão logo assumi o cargo, apontei a 
necessidade de revisão do modelo institucional autárquico 
– que não favorece a construção de parcerias – e trans-
feri a questão para a Câmara de Políticas de Gestão, 
Desempenho e Competitividade do governo federal. 
Enfrentamos dificuldades banais. Nosso site é antico-
mercial, porque haveria obstáculos a que pudéssemos, 
por exemplo, oferecer opções de compra. Seria feita 
uma licitação? Como se desenvolveria o processo? Por 

que com tal bandeira de cartão de crédito, e não com aque-
la? Precisamos de um modelo que permita uma espécie de 
PPP automática, sem travas formais; que seja rotineira, e não 
uma excepcionalidade, como se vê hoje, portanto de difícil 
consecução. Trata-se de uma iniciativa privativa do presidente 
da República. Nenhum deputado ou senador pode enviar um 
projeto de lei ao Congresso redesenhando a natureza da Em-
bratur. Tenho a expectativa de conseguir essa aprovação nos 
próximos meses.”
 Sobre informações acerca de empresas organizadoras de 
eventos contratadas pelo governo sem que – como deter-
mina a Lei Geral do Turismo – possuam o Cadastur, ele asse-
verou: “Levarei a questão ao conhecimento do ministro. Sem 
a Lei nº 11.771, de 2008, não estiver sendo cumprida nesse 
particular do Cadastur, que, de fato, é compulsório, precisa-
se, imediatamente, corrigir isso. E me coloco à disposição, 
como agente do governo, para receber denúncias e garan-
tir o cumprimento da lei, o que não constitui uma opção,  
mas um imperativo”. 
 
Entidade parceira
 De acordo com Flávio Dino, o Brasil vem experimentando 
uma evolução constante no ranking de competitividade do 
setor de turismo – embora, em termos de classificação, tenha 
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Indicador principal Fonte Unidade 2011 2012 2013 2014

Índice de  
competitividade do 
Turismo Nacional

FGV Pontos 58 62 66 70

Indicadores associados Fonte Unidade 2011 2012 2013 2014

Índice de competi-
tividade do Turismo 
Internacional

WEF Pontos 4,4 4,6 4,8 5

Fonte: Índice de competitividade Nacional (65 destinos indutivos do turismo regional) 
- FGV/MTUR/Sebrae, 2010; Índice de competitividade Internacional - World Econo-

mic Forum - The Travel & Tourism Competitiveness Report (TTCR)



Propostas: 

 X Intermediação da Embratur, na figura de seu presidente 
Flávio Dino, entre a iniciativa privada e o Congresso Na-
cional, como forma de articular ações capazes de atender 
às demandas do setor turístico, aumentando seu nível de 
desempenho e, em decorrência, a competitividade brasi-
leira no mercado internacional.  

 X Apuração de denúncias envolvendo empresas orga-
nizadoras de eventos contratadas pelo governo sem 
que – como determina a Lei Geral do Turismo – pos-
suam o Cadastur. 

 X Estímulo à criação de programas de turismo social, 
com incentivo às micros e pequenas empresas 
e também aos consumidores finais, como in-
dutores da competitividade.

leira no mercado internacional.  

X Apuração de denúncias envolvendo empresas orga-
nizadoras de eventos contratadas pelo governo sem 
que – como determina a Lei Geral do Turismo – pos-
suam o Cadastur. 

X Estímulo à criação de programas de turismo social, 
com incentivo às micros e pequenas empresas 
e também aos consumidores finais, como in-
dutores da competitividade.

ocorrido uma queda. A meta é chegar, em 2014, no tocante ao 
indicador interno, ao nível 70, contra os 58 atuais. E, na esfera 
mundial, avançar do índice 4,4 obtido em 2010 (correspon-
dente ao 52º lugar) para cinco. Nessa linha, existem os reite-
rados pleitos da iniciativa privada, como o reconhecimento do 
turismo na categoria de atividade exportadora, de que trata o 
Projeto de Lei nº 1.375/2007, em tramitação na Câmara. “De-
vemos aprofundar as discussões sobre a desoneração tributá-
ria para empreendimentos e equipamentos turísticos. Temos 
uma ocasião muito propícia com o Plano Brasil Maior, relativo 
à nova política industrial do governo. Necessitamos de investi-
mentos em infraestrutura, serviços e qualificação profissional. 
A questão da política de concessão de vistos também figura 
entre as reivindicações do mercado. Acreditamos que, remo-
vendo esse embaraço, dobraríamos a presença de turistas dos 
Estados Unidos – o segundo maior país emissivo de viajantes 
ao Brasil. E, finalmente, precisamos estimular a criação de pro-
gramas de turismo social, com incentivo às micros e pequenas 
empresas e também aos consumidores finais, como indutores 
da competitividade.”
 Dino complementou: “A Embratur, nesse conjunto de pro-
blemas e soluções, desempenha, logicamente, uma missão 
legal, específica, de realizar ações promocionais no exterior. 
Mas o que venho fazer é apresentar um convite para o esta-
belecimento de parceria entre as iniciativas públicas e priva-
das do turismo – buscando a articulação com outros entes 
do governo – para a construção de uma agenda nacional que 
atenda às principais demandas do setor. A interlocução com 
o Congresso Nacional, nesse sentido, é fundamental. Não 
há uma conexão entre a enorme potência econômica e so-
cial que o turismo encerra com as forças políticas. Devemos 
aproveitar as gigantescas oportunidades à nossa frente para 
a composição de uma agenda capaz de desatar esses nós e 
melhorar os nossos números, com a ampliação da competi-
tividade brasileira no mercado mundial. A Embratur é uma 
entidade parceira na construção dessa agenda e das ne-
cessárias articulações institucionais para concretizá-

la, abrindo-se ao diálogo com vistas à correção de rumos e 
à realização dos êxitos que esse momento tão especial fa-
vorece ao nosso país. De resto, tenho absoluta segurança de 
que a Copa e as Olimpíadas vão ser um sucesso, agregando 
ao valiosíssimo patrimônio natural e cultural da nossa nação 
elementos de modernidade e eficiência”.  
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4.  Agência de viagem – Uma exigência do turismo receptivo 

Dentro do tema Agência de viagem – Uma exigência do turismo recep-
tivo, Claudio Del Bianco, da Associação Brasileira das Operadoras 
de Turismo (Braztoa), descreveu um panorama sobre o segmento. 

“Tratamos – introduziu – da logística do receptivo em todo o País, em 
apoio às atividades das agências de viagem. Vamos ao exterior convencer 
operadores a investir no destino Brasil, incentivando-os a criar catálogos de 
roteiros e a recrutar promotores para divulgá-los. A Braztoa congrega 78 
operadores, envolvendo 7.306 empregos diretos, um boom no mercado 
nacional – estima-se um crescimento de até 25% –, graças à conjuntu-
ra econômica favorável. Seu faturamento, em 2010, chegou à casa dos  
R$ 7,59 bilhões.”
 Há quatro anos, a instituição começou a se voltar ao receptivo 
internacional, no qual atuam, hoje, aproximadamente 30% dos seus co-
ligados, índice que se tenciona calibrar ainda mais. Em relação às contas 

2009 2010 2011

8.741.000.000

Fonte: Braztoa, Projeto DATATUR - Edição 2010

7.596.000.000

6.241.000.000

Dentro do tema 
tivo, Claudio Del Bianco, da Associação Brasileira das Operadoras 
de Turismo (Braztoa), descreveu um panorama sobre o segmento. 

“Tratamos – introduziu – da logística do receptivo em todo o País, em 
apoio às atividades das agências de viagem. Vamos ao exterior convencer 
operadores a investir no destino Brasil, incentivando-os a criar catálogos de 
roteiros e a recrutar promotores para divulgá-los. A Braztoa congrega 78 
operadores, envolvendo 7.306 empregos diretos, um 
nacional – estima-se um crescimento de até 25% –, graças à conjuntu
ra econômica favorável. Seu faturamento, em 2010, chegou à casa dos 
R$ 7,59 bilhões.”

Há quatro anos, a instituição começou a se voltar ao receptivo 
internacional, no qual atuam, hoje, aproximadamente 30% dos seus co
ligados, índice que se tenciona calibrar ainda mais. Em relação às contas 

2009

6.241.000.000

internacionais, a American Airlines, a título de ilustração, que 
contabiliza em média 750.412 assentos anuais em voos en-
tre os Estados Unidos e o Brasil, levaria seis anos para trans-
portar todas as pessoas que compraram um pacote de um 
filiado à Associação no exercício passado. O deslocamen-
to desses 4.796.000 passageiros exigiria uma operação 
diária de 77 aviões. Com as 12.974.000 hospedagens 
vendidas, nos setores doméstico e internacional, seria 
possível ocupar a rede de hotéis inteira de Nova York 
(86.500 leitos) durante 150 dias ou cinco meses. 
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 “Estas são as tendências observadas: crescimento do tu-
rismo interno (oportunidade de fortalecimento da cadeia 
produtiva e ampliação dos empregos, motivados pela ascen-
são socioeconômica da população); pela diversificação do  
portfólio, com os países da Ásia e do Pacífico ganhando parti-
cipação nas chegadas internacionais; pelos avanços das tecno-
logias de informação (permitindo atender a novas demandas 
e captar o comportamento do usuário); pelo investimento na 
formatação de produtos específicos (conquista de clientes da 
melhor idade e portadores de necessidades especiais); pela 
sustentabilidade; pela valorização do real; e pelas pressões para  
se incrementar o padrão de qualidade dos serviços, imposta 
spor uma clientela cada vez mais exigente”, enumerou. 
 
Gargalos do segmento
 Um quadro de análises e estatísticas exibido por Del Bianco 
demonstrou a relevância crescente do turismo na economia 
contemporânea, ao atingir 5% do PIB global, o quarto lugar 
no volume total de negócios e a liderança absoluta no setor 
de serviços. As chegadas internacionais de turistas no mundo 
alcançaram 940 milhões, o equivalente ao aumento de 6,7% 
em 2010. No Brasil, a elevação da vinda de estrangeiros mar-
cou 7,5%, ou 5,16 milhões. “Em particular, ainda o reputo um 
índice baixo diante do potencial a se explorar. Um dos maio-
res problemas enfrentados na atualidade reside no câmbio. Os 
operadores do mercado exterior trabalham, historicamente, 

com o dólar como referência – um meio, em razão da espiral 
inflacionária brasileira, de se manter a tarifa por um ano, en-
tão o período de validade dos catálogos. Agora, eles estão na 
internet. Todavia, nossa cotação, comparada à de países como 
México, Tailândia, Caribe e São Domingos, perde em compe-
titividade. O Brasil tornou-se caríssimo, o que inibe o ingresso 
do estrangeiro.”  
 Outro obstáculo – apontou – refere-se à pesada carga tribu-
tária. “Somos exportadores, mas não usufruíamos das facilida-
des deles. Precisamos, igualmente, de novas ações da Embratur. 
É fundamental a nossa participação em feiras, workshops e 
road shows no exterior, de modo que possamos sensibilizar o 
operador ou o próprio consumidor final presente ao evento. 
Sem um esforço maciço de divulgação, seguiremos estagnados 
no ínfimo patamar de crescimento do mercado internacional 
ao Brasil. Nesse sentido, torna-se importante a redução no 
custo do bilhete aéreo para viagens com fins promocionais, 
assim como a recontratação dos escritórios brasileiros de tu-
rismo lá fora, onde não há mais nenhum representante da Em-
bratur. Os operadores ficam perdidos. Apelam às Embaixadas 
do Brasil, que, logicamente, não estão equipadas para ajudá-los 
em suas urgências específicas.” 
 O representante da Braztoa acrescentou: “Trazer o agente 
de viagem estrangeiro para conhecer o destino Brasil, capa-
citando-o a fornecer informações mais substanciais ao clien-
te, configura-se outra medida oportuna. Da mesma maneira, 

51% 49%

Hotel internacional Emissivo internacional

Emissivo internacional

Hotel nacional Doméstico

Doméstico

41% 59%

29%

71%

Faturamento
nacional x internacional

Diárias geradas
nacional x internacional

Pax Transportados 
nacional x internacional
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deve-se otimizar o estabelecimento de parcerias entre a ho-
telaria e as operadoras, objetivando aprimorar a infraestrutura 
– sobretudo aeroportos – e os serviços para atendimento ao 
viajante internacional. Recebemos muitas reclamações, no to-
cante tanto a hospedagens quanto a transportes. Precisamos 
aperfeiçoar o desempenho dos profissionais da linha de frente, 
os operadores, as agências de receptivo local, guias, hotéis, res-
taurantes, transportadoras. E também nos esmerar em relação 
ao material de suporte, disponibilizando o menu de atividades 
e passeios em diferentes idiomas”. 
  Del Bianco lembrou que, normalmente, os estrangeiros 
interessados em realizar um circuito turístico pelo Brasil uti-
lizam o chamado Brasil Air Pass, comprado junto com o tí-
quete internacional. Esse bilhete possibilita o acesso a várias 
cidades a um preço mais competitivo. “Ainda assim, o custo 
permanece alto, em face das dimensões do País. Some-se a 
isso a expressiva quantidade de voos não diretos, implicando 
cansativas escalas, o que, muitas vezes, demove o pretenden-
te de adquirir o pacote. Sob esse ângulo, a diminuição dos 
preços das passagens aéreas nos trechos internacionais e do-
mésticos, nos mercados emissores para o Brasil, seria uma 
medida recomendável”. 

Correção de rotas
 Mais opções de voos, empresas aéreas (em função do alto 
número de brasileiros viajando para o exterior, as aeronaves 
trafegam a plena capacidade) e rotas, com conexões descen-
tralizadas do eixo Rio de Janeiro-São Paulo, integram o rol 
de propostas da Braztoa. “A Transportes Aéreos Portugueses 
(TAP), por exemplo, oferece voos ligando Lisboa a nove ca-
pitais do Brasil. O passageiro pode entrar pelo Rio e sair por 
Salvador, Recife, Brasília, Natal, Belo Horizonte. Isso facilita sua 
ida a diferentes localidades do País. O planejamento eficiente 
contempla o passageiro vir, acomodar-se nos hotéis, frequentar 
os restaurantes, divertir-se em passeios, comprar suvenires, em 
suma, movimentar toda a cadeia turística. Registre-se, na conta 
de notícia positiva, que algumas companhias estão voltando a 
operar no Brasil, como a KLM e a Alitália. Esta, após cerca de 
15 anos de interrupção, retomou os voos semanais Roma-Rio, 
com ocupação de quase 100%. O retorno delas amplifica o 
espaço para que brasileiros e estrangeiros viajem.  A Itália trava 
uma disputa acirrada com Alemanha e Espanha pelo lugar de 
maiores emissores da Europa para cá.” 
 Claudio Del Bianco completou: “Pela proximidade territo-
rial, os sul-americanos são nossos clientes naturais. Contudo, 
sempre sinalizo para a Embratur que precisamos direcionar 
atenção especial aos países emergentes, que começam a via-
jar para fora. Vejo um crescimento significativo da chegada de 

russos – sobretudo com a queda do visto – ao Brasil, fato 
impensável há alguns anos. Temos de intensificar 

as ações de divulgação onde existe gran-
de interesse pelo Brasil, como 

os mercados de Ucrânia, 
Polônia, República Tcheca, 

Hungria, Austrália, China e 
Índia. Acredito que o recepti-

vo aumentaria cinco vezes, se 
conseguíssemos sustar a neces-

sidade do visto para a admissão 
de norte-americanos. Vivemos 

um momento diferenciado, de 
reciprocidade. Os Estados Unidos 

querem a presença do brasileiro, um 
dos turistas que mais gasta no mundo. 

Portanto, seu governo tem se aberto 
à retirada da mesma exigência aos nos-

te de adquirir o pacote. Sob esse ângulo, a diminuição dos 
preços das passagens aéreas nos trechos internacionais e do-
mésticos, nos mercados emissores para o Brasil, seria uma 
medida recomendável”. 
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à retirada da mesma exigência aos nos
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russos – sobretudo com a queda do visto – ao Brasil, fato 
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Propostas:  

 X Adequação de tarifas de hospedagem e de passagens aéreas, 
para torná-las mais competitivas na cotação mundial.

 X Redução, igualmente, do custo do bilhete aéreo para via-
gens com fins promocionais de operadores; assim como 
empenho da Embratur na divulgação maciça do destino 
Brasil no mercado internacional, por meio da promoção 
de eventos e da reabertura de seus escritórios de repre-
sentação no exterior.  

 X Revisão da carga tributária, de modo a incluir as operado-
ras na categoria de exportadoras de serviços.

 X Capacitação do agente de viagem internacional, com sua 
vinda ao Brasil, de maneira que acumule informações 
mais substanciais a respeito do País, a fim de que possa 
retransmiti-las ao consumidor final.

 X Estreitamento de parcerias entre a rede hoteleira e as 
operadoras, objetivando aprimorar a infraestrutura, os 
serviços e o atendimento profissional voltados ao viajan-
te estrangeiro. 

 X Aperfeiçoamento dos materiais de suporte, trazendo o 
menu de atividades e passeios para distribuição entre os 
operadores em diferentes idiomas. 

 X Mais opções de voos, com rotas descentralizadas do eixo 
Rio-São Paulo, de modo a agilizar os deslocamentos do 
turista, facilitando-se, assim, a contemplação de todos os 
componentes da cadeia turística. 

 X Esforços especiais de difusão do Brasil em mercados 
emergentes, como Rússia, Ucrânia, Polônia, República 
Tcheca, Hungria, Austrália, China e Índia. 

sos compatriotas. Será fantástico se soubermos aproveitar a 
circunstância transformadora – em que o Brasil é cortejado, 
na condição de um dos Brics, não só pelos EUA, mas pelos 
continentes afora – em prol do turismo nacional. O visto para 
um casal com dois filhos sai quase o preço de um bilhete aé-
reo Rio-Nova York-Rio. É óbvio que essa família optará por um 
destino que dispense a documentação. O consumidor norte-
americano é excelente para o Brasil como um todo, pois gosta 
de fazer circuitos por diversas regiões e conhecer, além do 
Rio, Foz do Iguaçu, Manaus, Salvador e tantas outras cidades. 
Devemos nos dedicar a fomentar sua vinda – bem como a dos 
demais públicos internacionais”. 
 Ao concluir a palestra, comentou: “Um estudo da Embratur 
revela que aproximadamente 90% dos turistas que vêm ao 
Brasil desejam revisitá-lo. E o que é gratificante: não só por 
causa do sol, das praias, das cataratas, do rio Amazonas ou 
do Cristo Redentor. O elemento que mais os encanta é a 
forma cordial e afável característica do  temperamento bra-
sileiro. Necessitamos agregar a essa cativante característica o 
arcabouço da aguda profissionalização do nosso setor, a fim 
de que, realmente, consigamos dobrar o contingente de via-
jantes estrangeiros. Rico conforme se apresenta, o País tem a 
vantagem comparativa de ser vendido em roteiros temáticos 
para todos os gostos: Brasil de turismo sustentável, exótico, de 
luxo, histórico, gastronômico. E ainda de interesses especiais, luxo, histórico, gastronômico. E ainda de interesses especiais, luxo, histórico, gastronômico. E ainda de interesses especiais, luxo, histórico, gastronômico. E ainda de interesses especiais, 
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menu de atividades e passeios para distribuição entre os 
operadores em diferentes idiomas. 

X Mais opções de voos, com rotas descentralizadas do eixo 
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luxo, histórico, gastronômico. E ainda de interesses especiais, 

com sugestões, por exemplo, para se conhecer os principais 
projetos de Oscar Niemeyer, observar pássaros, participar de 
competições esportivas e praticar a pesca. Aqui, o turismo se 
fatia em milhões de segmentos. Temos tudo para contemplá-
los por intermédio de um consistente sistema de comunicação 
e marketing; suspensão de burocracias; infraestrutura adequa-
da; transportes eficazes; e serviços e atendimento profissional 
de alto nível".
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Para debater A Relação entre o setor de eventos e o turismo 
receptivo, foram convidados Anita Pires, presidente da Asso-
ciação Brasileira de Empresas de Eventos (Abeoc); Salvador 

Saladino, presidente da Brasilian Incoming Travel Organization 
(Bito); e Viviânne Gevaerd Martins, fundadora e presidente  
da Associação Brasileira de Gestores de Viagens Corporativas 
(Abgev).
 A primeira palestrante ressaltou que a articulação entre 
os diferentes segmentos do mercado configura-se um gran-
de desafio para o trade turístico, ainda disperso no tocante à 
busca por mudanças e ao encaminhamento de suas reivindi-
cações. Anita Pires garantiu: “Na relação do setor de eventos 
com o turismo receptivo, só existe uma forma de alcançarmos 
sucesso: por meio da integração dos atores (organizadores, 
agências e hotéis) que exercem essas atividades. Precisamos 
refletir sobre como transformar os eventos em oportunida-
des de aperfeiçoamento dos serviços prestados, estimulando 
a permanência do visitante nas cidades. O planejamento deve 
incluir não só a oferta dos atrativos naturais e culturais dos 
respectivos destinos, como programações ligadas ao perfil do 
evento, ampliando a disponibilidade de roteiros. Esse trabalho 
prévio necessita ser feito ao lado das entidades promotoras, 
para que examinem o potencial de prolongamento da esta-
da dos clientes e de seus acompanhantes. Há uma tendência 
crescente de aproveitamento das viagens executivas, como 
também um período de descanso e lazer, inclusive junto com 
os familiares. Alguns eventos funcionam durante meio perío-
do, podendo os horários vazios ser preenchidos com passeios, 
ações de confraternização e até pequenas rodadas de negó-
cios. Essas informações precisam ter alta qualidade. Destinos 
sedutores sempre despertam maior interesse”.
 Segundo Anita, uma pesquisa recente realizada em Floria-
nópolis, destino bastante procurado, assinala um aumento de 
15% a 30% no número de participantes em eventos na ca-
pital, o que significa a geração de mais negócios para toda a 
cadeia produtiva. “Vivemos um momento extremamente in-
teressante e histórico, no que diz respeito às possibilidades 
de capacitação do nosso setor. Necessitamos examinar como 
trabalharemos esse desafio. Em razão de problemas políticos, 

5.  A relação entre o setor de eventos e o turismo receptivo  
   
5.  5.  5. A relação entre o setor de eventos e o turismo receptivo  
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o programa Bem Receber Copa nem se encontra mais no sítio 
do Ministério do Turismo. Isso nos preocupa, pois estávamos 
contando com aqueles recursos para uma série de ações de 
formação profissional. Precisamos entender se o Projeto Se-
brae 2014 constitui-se ou não em uma iniciativa para capacitar 
as empresas com foco no Bem Receber Copa, de maneira a 
nos alinharmos a eles – ou eles se alinharem às necessidades 
do mercado. E também de uma articulação – em que a CNC 
e o CTur têm papel fundamental – entre Senac, Sesc, Senai e 
universidades públicas e privadas, de modo a reunirmos todas 
as oportunidades neles existentes, informações hoje esparsas. 
A partir de um levantamento substancial – por exemplo, as 
bases do ensino de idiomas, um grande gargalo do turismo –, 
teremos condições de, juntos, organizar uma agenda efetiva 
direcionada à questão da capacitação e da qualificação. Mas se 
as próprias empresas não se preocuparem em aferir metodo-
logias e estratégias internamente, não lograremos progresso.” 
 Anita Pires salientou, ainda, a necessidade de se verificar o 
estágio atual da política de captação internacional, feita pelo 
Ministério do Turismo, via Embratur, que fechou todos os seus 
escritórios de representação, responsáveis por esse apoio, no 
exterior. “Aqui, temos empresas trabalhando com captação in-
ternacional, que, entretanto, demanda suporte público, por en-
volver um processo difícil, caro e demorado. Há, ainda, os órgãos 
públicos estaduais e municipais e os Convention Bureaux, mem-
bros fundamentais nessa composição. Precisamos de profissio-
nais preparados para fazer as captações – hoje uma atividade 
altamente especializada –, com perfis globalizados e fluentes em 
ao menos duas línguas. Na corrida competitiva dentro do mer-
cado mundial, as cidades mais inteligentes chegarão à frente. Os 
Municípios e as entidades que souberem se integrar de uma 
forma eficaz obterão sucesso, caso consigam atrair eventos e 
estender a permanência de seus participantes nos destinos. E 
nós podemos nos qualificar, realmente, para bem receber os 
visitantes. Devemos, porém, construir redes de cooperação in-
tegradas, para alcançarmos os resultados pretendidos.”  

Convergência de ações
 Em seguida, o presidente da Brasilian Incoming Travel Or-
ganization (Bito), Salvador Saladino, endossou a urgência da 
interação do trade turístico como forma de coor denação de 

propósitos e objetivos de todas as suas ramificações. “A Bito 
aglutina os principais operadores do receptivo internacional. 
A conexão entre todos os órgãos competentes é, de fato, um 
processo bastante complexo, em que ainda não conseguimos 
dispor de condições minimamente favoráveis ao desenvolvi-
mento de nossas atividades. Entendo que os acontecimentos 
políticos surgidos na esfera do turismo prejudicam o anda-
mento das ações. O ministro Flávio Dino – que registrou uma 
gestão excepcional no comando da Embratur – já deixou cla-
ro que tem objetivos bem traçados e consistentes. Contudo, 
existe uma situação orçamentária e política que emperra os 
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avanços. Precisamos congregar esforços, por intermédio de 
uma frente comum, unificando interesses e separando o joio 
do trigo, o lado político e o lado técnico, de modo contun-
dente e rápido. Temos de convergir para a mesma direção. O 
tempo urge no sentido de um plano de ação criterioso, que 
formate nossas demandas, para posterior encaminhamento 
às autoridades”, conclamou.

De cliente para cliente

 No último painel, Viviânne Gevaerd Martins, fundadora e 
presidente da Associação Brasileira de Gestores de Viagens 
Corporativas (Abgev), apresentou um quadro do nicho que, 
no Brasil, representa 54,94% do faturamento de viagens, o cor-

respondente ao montante de R$ 32 bilhões. “A entidade foi 
criada por mim, uma ex-cliente desse mercado, pensando no 
trabalho da cadeia produtiva em benefício exatamente da clas-
se de visitantes que tem uma pessoa jurídica pagante por trás. 
Existe uma diferença entre turismo de negócios e viagens cor-
porativas. Não usamos o termo turismo de negócios porque o 
CNPJ investidor, até por questões trabalhistas, quer ou precisa 
que determinado executivo realize a viagem. A companhia não 
se responsabiliza quando ele faz turismo. Sob o guarda-chuva 
“viagens corporativas”, temos as categorias individuais e os 
eventos empresariais (treinamentos e ações de marketing ou 
de incentivo)”, elucidou.
 A título de ilustração, Viviânne – também diretora da Aca-
demia de Viagens Corporativas – informou que, dos 15% dos 
ingressos destinados ao pacote de hospitalidade relativo à Copa 
do Mundo no Brasil, 85% dos compradores seguramente confi-
gurarão pessoas jurídicas, em gestão de incentivos. A Academia 
vem desenhando a preparação das 12 cidades-sede, ante todas 
as solicitações nacionais e internacionais. 
 “A promoção de um evento corporativo envolve uma com-
plexa logística. Nossa associação foi criada, há oito anos, para 
habilitar a indústria de viagens corporativas. Temos sete comitês 
de trabalho, com 140 profissionais, todos voluntários, dos mais 
variados segmentos (hotelaria, companhias aéreas, tecnologia, 
eventos, etc.), dedicados a compreender – e solucionar – as 
demandas do maior interessado: o consumidor. O cliente dos 
megaeventos se encaixa no tipo corporativo, não no de lazer. 
Isso significa que sua expectativa é muito superior. Ele terá se 
esforçado ao máximo para ganhar o prêmio dentro da empresa 
e vir à Copa – e necessita ser bem tratado”, acentuou.
 A garantia de um atendimento eficiente passa pela adequa-
ção personalizada de estruturas e serviços ao perfil, mais so-
fisticado, desse visitante – nacionalidade, faixa etária, profissão, 
hobby, preferências gastronômicas e assim por diante. “Aquilo 
que serve ao padrão corporativo também se adapta ao de 
lazer. O contrário talvez não se aplique. Precisamos preparar 
o destino, o hotel, o restaurante, o profissional que receberá 
o cliente no aeroporto, o taxista. E esse treinamento deve ser 
efetuado de cima para baixo. Primeiramente, é crucial que o 
empresariado compre a ideia, antes de se capacitar a equipe 
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Propostas:  

 X Busca pela integração de todos os atores da cadeia produtiva do turismo, com vistas à reflexão sobre como transformar 
os eventos em oportunidades de aperfeiçoamento dos serviços prestados, estimulando a permanência do visitante nos 
destinos, por meio de roteiros criativos e atraentes. Elaboração de material de alta qualidade para transmissão dessas infor-
mações ao viajante. 

 X Análise do Projeto Sebrae 2014, no sentido de se constituir ou não numa iniciativa para capacitar as empresas com foco 
no Programa Bem Receber Copa. 

 X Articulação – em que a CNC e o CTur terão papel fundamental – entre Senac, Sesc, Senai e universidades públicas e priva-
das, de modo a reunir todas as oportunidades neles existentes. A partir de um levantamento substancial, haverá condições 
de se organizar, em conjunto, uma agenda efetiva direcionada à questão da capacitação e da qualificação. Sugestão de mesa-
redonda com a participação das respectivas instituições.

 X Verificação do estágio atual da política de captação internacional, feita pelo Ministério do Turismo, via Embratur. Formação 
de profissionais capazes de exercer, por meio das diversas instituições públicas e privadas disponíveis, com eficiência, essa 
atividade, hoje altamente especializada.  

 X Aproximação, intermediada pelo CTur, entre o Convention Bureau e a Embratur, com a finalidade de facilitar a utilização da 
estrutura deste órgão na divulgação do destino Brasil. 

 X Adequação personalizada de estruturas e serviços ao perfil do viajante corporativo, considerando-se aspectos como nacio-
nalidade, faixa etária, profissão, hobby, preferências gastronômicas, etc.  

 X Nivelamento por cima, a partir de um trabalho de conscientização do empresariado, na qualificação de todos os agentes da 
cadeia produtiva do turismo, harmonizando-se as diferentes atividades numa mesma linguagem. 

 X Sensibilização do governo no sentido de corretamente empregar os recursos na capacitação dos profissionais; e, também, agili-
dade de operação por parte da cadeia de fornecedores envolvidos, a fim de atender adequadamente às exigências do cliente. 

de base, harmonizando-se as atividades na mesma linguagem. 
Se os diretores, gerentes, proprietários de hotéis, cooperativas 
de táxi e equipamentos, enfim, os donos do negócio abraça-
rem o conceito de nivelar todo o processo por cima, conse-
guiremos trabalhar o restante, que está subordinado às dire-
trizes de seus contratantes. Melhor que qualificar a brigada de 
garçons é o restaurante contar com dois maîtres fluentes em 
inglês – e cardápios bem elaborados”, asseverou.
 No encerramento, Viviânne Gevaerd Martins fez um alerta: 
“O sucesso dos eventos dependerá da sensibilização do go-
verno – e, para tanto, devemos apontar-lhe com objetividade 
nossas reivindicações –, no sentido de corretamente empre-
gar os recursos na capacitação dos profissionais. E também da 
agilidade de operação por parte da cadeia de fornecedores 
envolvidos. Todos seremos rigorosamente exigidos por esses 
viajantes corporativos”.
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Em prosseguimento às abordagens referentes ao macro-
tema Turismo Receptivo e Capacitação Profissional, o CTur 
recebeu, como palestrantes, o presidente da Associação 

Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) Nacional, Enrico Fer-
mi; a coordenadora de Qualidade e Formação do Sindicato 
de Hotéis, Bares e Restaurantes (SindRio), Carla Riquet; e o 
gerente-geral do Windsor Barra Hotel, Marcos Bezerra.
Na abertura do encontro, Enrico Fermi declarou que a ABIH, 
aos 76 anos de sua fundação e presente nos 27 Estados, segue 
com fôlego para enfrentar os desafios que se impõem ao se-
tor, sobretudo diante dos megaeventos – Copa do Mundo de 
2014 e Olimpíadas de 2016. 
 “Entre os maiores benefícios que os meios de hospedagem 
podem usufruir desse cenário, elegemos como prioridade a 
chance de capacitar nossa mão de obra. Só passamos a cons-
tar da base econômica do Brasil nos últimos 30 anos – ou seja, 
estamos ainda engatinhando. Não dispomos de uma sistemá-
tica de números organizada para pleitear a grandiosidade do 
que produzimos na área de empregos, em geração de recei-
ta ou distribuição de renda no País. A principal preocupação, 
portanto, é qualificar os profissionais já inseridos nesse jovem 
mercado, até para que não percam espaço em vista dos que 
se encontram em formação.”

6.  Cursos e treinamentos disponibilizados para o setor   

 Segundo ele, o Programa Bem Receber Copa, do Ministé-
rio do Turismo, fixou por meta capacitar 306 mil profissionais 
atuantes na linha de frente (aqueles em contato direto com 
os clientes) do segmento como um todo. As instituições que 
integram o CTur se uniram em torno desse objetivo. 
 “A ABIH dirige seu foco ao pequeno gestor, já que os es-
tabelecimentos com até 50 quartos respondem por 72% da 
hotelaria nacional. Desenvolvemos parcerias com o Sebrae 
(projeto Pequenos Notáveis, pelo qual capacitamos, este ano, 
1.300 donos ou gerentes de pousadas) e, dentro do Bem 
Receber Copa, a Escola Virtual dos Meios de Hospedagem 
(EVMH). Entendemos que os investimentos em infraestrutura 
chegariam mais cedo ou mais tarde. No entanto, a especia-
lização da mão de obra representa um legado intransferível. 
Nosso principal desafio é fazê-lo numa nação de dimensões 
continentais e com tantas diversidades regionais”, refletiu. 

Case internacional
  Com a EVMH, a meta de formar 4.200 pessoas nas 12 cida-
des-sede alcançou a casa de 4.364, em 2010, o que gerou um 
case internacional. “Fomos chamados a participar do Congres-
so Internacional de Ensino a Distância na Faculdade de Colúm-
bia, em Nova York – que publicou, em sua revista, o resultado 
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de nossa escola virtual –, a fim de esclarecer os questionamen-
tos mundiais acerca do que o Brasil vem realizando nessa área. 
Partimos, então, para qualificar 12 mil profissionais em 2011, 
ampliando o horizonte e contemplando municípios vizinhos, o 
correspondente a mais 21 destinos. Isso porque está provado 
que, até 800 quilômetros, com bons acessos, o turista se deslo-
ca. Mas vamos superar a marca, atingindo 14.200 formandos”, 
garantiu Enrico Fermi. 
  Em sua avaliação, o sucesso da iniciativa reside no fato de a 
capacitação ocorrer dentro dos próprios hotéis e restaurantes. 
“O empregado frequenta o curso em seu ambiente de traba-
lho – o que contribui para fomentar seu comprometimento 
com resultados. Essa facilidade reflete o diferencial do projeto. 
Sabemos que os afazeres são muitos, e os deslocamentos, difí-
ceis em grandes centros, inviabilizando um aprendizado eficaz. 
Nossos cursos, mesmo a distância, contam, em toda cidade, 
com um coordenador e tutores para cada módulo de cem 
alunos. E receberam, da Fundação Getulio Vargas (FGV), o in-
dicador de 99,4% de positividade.” 
 As análises sobre o desempenho do programa impulsio-
nam o seu aperfeiçoamento. “Chegamos à conclusão de que o 
profissional em contato direto com o público – recepcionista, 
mensageiro, taxista, etc. –, além de conhecer um idioma novo, 

deve ser transformado numa espécie de centro de atendi-
mento ao turista. Nesse sentido, o curso de 2011 incluiu um 
city tour, com o intuito de prover aos inscritos informações 
mais consistentes a respeito dos potenciais do destino. Foi um 
enorme sucesso”, ressaltou.

Diferenças regionais
 Quanto ao panorama nacional de qualificação, Enrico Fermi 
apontou um longo caminho ainda a se percorrer, especialmen-
te no Norte e no Centro-Oeste. “O Sudeste e o Sul do País, 
antes mesmo de explorarem o turismo como tendência na-
tural, recebiam uma significativa quantidade de visitantes, em 
razão do elevado volume de negócios nessas duas regiões. A 
hotelaria já estava capacitada. E o Nordeste, nos últimos 15 
anos, devido à descentralização do portão de entrada, prin-
cipalmente do europeu, pôde desenvolver algumas oportuni-
dades de formar mão de obra. No meu estado, o Rio Grande 
do Norte, há uma escola do Senac, em Barreira Rocha, onde 
a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC) está investindo, em 2011, R$ 24 milhões. A 
demanda do setor é crescente, diante do quadro de inserção 
de 30 milhões de brasileiros na base de consumo nos últimos 
tempos, universo que deverá superar os 50 milhões nos pró-
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ximos dez anos. Precisamos nos preparar, abolindo de vez a 
mentalidade retrógrada de que, ao investirmos na qualificação 
do funcionário, corremos o risco de perdê-lo para a concor-
rência. O prejuízo será maior se ele não atender às expectati-
vas de crescimento que o próprio mercado exige.” 
 O dirigente da ABIH assegura que a hotelaria atenderá ade-
quadamente à geração de demandas nos megaeventos espor-
tivos. “Tínhamos dois gargalos no País: Rio de Janeiro e Recife, 
que registram médias de ocupação de 82% a 85%. Isso significa 
que, em vários momentos, os hotéis assinalaram o nível de 
100%. A solução passa pela flexibilização do pacote de incen-
tivos do Plano Diretor das duas cidades, liberando o gabarito 
para instalações a serem construídas até 2014. O Estado flu-
minense contabilizará 36 novos investimentos – 19 na capital 
e 17 na região da Baixada –, e Pernambuco receberá 10 mil 
quartos a mais. Esse crescimento amenizará o problema, no 
sentido de tanto o Rio quanto Recife já estarem perdendo 
eventos, hoje, por falta de capacidade física. Com certeza, va-
mos recepcionar bem o público.”
 Ele acrescentou: “Nossos maiores parceiros são o Fórum de 
Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB) e a Resorts Brasil. 
Buscamos falar a mesma linguagem e acompanhar os Proje-
tos de Lei que afetam diretamente a atividade. Cerca de 95% 
dos Projetos geram impactos negativos. Precisamos promover 
um trabalho conjunto em defesa da categoria como um todo, 
apoiado no tripé ambiental, social e econômico, para que cres-
çamos com sustentabilidade. A hotelaria tem se expandido na 
faixa de 12% a 23%, e a tendência é de maior amplificação 

futura, em virtude dos atrativos, dos eventos internacionais e 
da nova infraestrutura do País”. 

As ações do SindRio
 Em seguida, Carla Riquet, coordenadora de Qualidade 
e Formação do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes  
(SindRio), que completará cem anos em 2012, falou sobre os 
cursos de qualificação e o Banco de Currículos disponibiliza-
dos para o setor nos últimos anos. 
 “A primeira vez que participamos de uma licitação pú-
blica foi no projeto Trilha Jovem, que qualificava jovens com 
renda de até três salários mínimos. A iniciativa atingia âmbito 
nacional, mas a diferença é que, no Rio de Janeiro, ousamos 
introduzi-la no Centro Universitário Augusto Motta (Uni-
Suam), passando-a, depois, à Universidade Veiga de Almeida 
(UVA). Considerado um legado do Pan-Americano, em 2007, 
o projeto capacitou 840 jovens em quatro anos.” 
 Além disso, o SindRio constitui a unidade multiplicadora 
no Município carioca do Programa Qualifica Brasil, do Minis-
tério do Turismo e da Federação Nacional de Hotéis, Restau-
rantes, Bares e Similares (FNHBRS), que formou 150 alunos 
entre 2009 e 2011; e também do Bom de Copa (dentro do 
escopo do Bem Receber Copa), totalizando 1.261 inscritos 
nas categorias gerente, garçom, atendente e caixa. Trata-se de 
um curso a distância, nos mesmos moldes da Escola Virtual, 
com tutores e coordenadores nas cidades-sede da Copa do 
Mundo. Ainda nessa modalidade, insere-se o Olá, Turista, para 
aprendizado de inglês, promovido pelo Ministério do Turismo 
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e pela Fundação Roberto Marinho, para o qual o SindRio 
efetua matrículas. 
 “Foi difícil quebrar a resistência da hotelaria no tocante 
ao estudo a distância. Entretanto, esse é o melhor cami-
nho, dadas as dimensões do Brasil, de ganharmos tempo em 
cima do que deixamos de executar no campo da qualifica-
ção profissional”, aler tou Carla Riquet.
 O Sindicato venceu, este ano, uma licitação destinada à 
qualificação profissional dentro do PAC Manguinhos. “Elimi-
nou-se uma série de quiosques e negócios informais, par-
ticularmente no ramo de alimentação. O Sebrae entrou na 
parte da legalização de estabelecimentos, e nós, no treina-
mento de garçons, auxiliares de cozinha, recepcionistas e 
camareiras. Afora esses projetos maiores, temos hoje em 
grade 39 cursos nas áreas de hotelaria, gastronomia, ges-
tão e operação, como os de elaboração de cardápios ou 
de pizzaiolo e sushiman. Dispomos, em nossas instalações, 
de uma cozinha-modelo e de uma suíte, com duas camas, 
armário e banheiro para os cursos de hotelaria.” 
 
Mercado e meio acadêmico
 Carla Riquet lembrou que, ao assumir suas funções no  
SindRio, em 2002, percebeu a necessidade de estreitar a apro-
ximação com as instituições de ensino, de modo a cruzar as 
visões do mercado com a da Academia. “Todo curso precisa 
seguir uma metodologia. Daí, nossas parcerias com a Universi-
dade Estácio de Sá, a Sociedade Unificada de Ensino Superior 
e Cultura (Suesc), a Universidade Veiga de Almeida e a Uni-

versidade Cândido Mendes. E, ainda, com o Espaço Carioca 
de Gastronomia, em Botafogo, porque nossas instalações não 
vinham dando vazão à demanda. Estamos abrigando um cur-
so de inglês para garçons, patrocinado pela Heineken, mais 
um programa gratuito aos associados na área de confeitaria 
e chocolates.” 
 Em 2010, o SindRio foi procurado pela Prefeitura, via Ins-
tituto Pereira Passos, para criar cursos em Unidades de Po-
lícia Pacificadoras (UPPs). Atualmente, há o projeto Galera 
do Monteiro, com recursos da entidade, aplicado na Escola 
Estadual Monteiro de Carvalho, em Santa Teresa, onde exis-
tem estruturas de cozinha e suíte para as aulas práticas de 
gastronomia e hotelaria. Os 32 formandos serão encami-
nhados ao mercado de trabalho no início de 2012.
 A propósito, na intenção de intermediar o preenchimen-
to de vagas nas empresas, o SindRio implementou, em 2006, 
o Banco de Currículos, com a ficha dos alunos de seus cur-
sos, hoje na casa de 12 mil. Sete funcionários trabalham no 
sistema, monitorando o estágio das contratações. Até ou-
tubro de 2011, contabilizaram-se 4.811 cadastros e 6.975 
indicações para 3.501 postos, o que representa um movi-
mento bastante intenso. 
 Para ampliar o atendimento a vários bairros, são montadas 
bases informatizadas que recebem inscrições em universi-
dades, associações de moradores, UPPs e, ainda, no projeto 
Ação Global, do Sesi e da Rede Globo, e no Globo Móvel, 
estúdio itinerante da Rádio Globo. Essa estratégia tem se 
mostrado um sucesso tanto para as empresas quanto para 
os aspirantes aos cargos disponíveis. Diversas Regiõe s Admi-
nistrativas e ONGs também fornecem currículos ao Banco. 
 Um novo modelo já começa a ser adotado, juntando as 
importantes pontas da qualificação e da inserção. “Seleciona-
remos 40 pessoas de comunidades pacificadas para direcio-
namento aos negócios de um grupo do Polo Gastronômico 
de Ipanema. Em reuniões com os associados e empresários 
do setor, vamos apurando suas necessidades e procurando 
meios de supri-las. A ideia é replicar esse modelo em polos 
de outros bairros, respondendo à queixa de falta de mão de 
obra especializada e à oportunidade de empregos formais 
aos jovens das comunidades”, adiantou Carla. 
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Escola de Hotelaria Windsor  
 Por último, Marcos Bezerra, gerente-geral do Windsor Bar-
ra Hotel & Congressos – o primeiro cinco estrelas da maior 
rede de hospedagens do Rio de Janeiro –, eleito, seguida-
mente, como a melhor sede para eventos do Brasil, dissertou 
sobre a Escola de Hotelaria Windsor. Lançada em agosto de 
2011, a iniciativa pioneira visa fazer frente à demanda por 
mão de obra qualificada dos megaeventos que serão realiza-
dos na cidade.  
 “Com a inauguração das instalações da Barra, em 2005, a 
Rede Windsor, que completou 25 anos, reviu estratégias de 
atuação. A concepção do Centro de Convenções proporcio-
nou à Direção uma nova perspectiva de crescimento. O clien-
te passou a nos solicitar um atendimento diferenciado. Vimos, 
então, a necessidade de armar uma estrutura capaz de satisfa-
zer a exigências mais refinadas. E, há um ano e meio, mudamos 
o nível de contratação de profissionais”, explicou. 
 De acordo com Marcos Bezerra, desenhou-se um curso 
próprio, dentro do perfil almejado. Em seguida, surgiu a opor-
tunidade de estabelecer uma Parceria Público-Privada (PPP) 
com a Prefeitura, na qual esta entrou com o espaço físico e 
o suporte da Secretaria de Assistência Social (por meio do 
apoio de pedagogos, psicólogos e médicos), e a Windsor, com 
os recursos financeiros, que incluem uniforme, material, trans-
porte e alimentação. A meta é treinar 720 pessoas em dois 
anos – duração do contrato inicial, que pode ser renovado 

por igual período – nas categorias garçom, barman, camareira 
e capitão-porteiro. 
 Os cursos perfazem 340 horas, ao longo de quatro meses, 
no Centro de Cidadania Rinaldo de Lamare – onde há labo-
ratórios bem montados, a exemplo dos de governança, bar 
e restaurante –, na Rocinha, mais próximo ao Windsor Barra. 
E se dividem em oito módulos, a começar pelo de Turismo e 
Cidadania. “Entendemos que esses profissionais precisam co-
nhecer a cidade em que habitam. Contratamos um professor 
não só para explanar sobre a história do Rio e guiar visitas a 
seus monumentos, como também para abordar as formas de 
gestão dos negócios de turismo em seus respectivos órgãos 
representativos. Esse módulo aborda a operação de todos os 
departamentos do hotel, enquanto o subsequente engloba 
aulas de inglês e de português instrumental – como se dirigir a 
um cliente ou se expressar diante de determinadas situações”, 
contou Bezerra.
 A programação abrange, ainda, a aprendizagem de infor-
mática e aulas teóricas, complementadas por apostilas espe-
cíficas formuladas por cada departamento do hotel, como as 
de Alimentos e Bebidas e a de Governança. Por fim, vem o 
estágio supervisionado, durante 15 dias, nos hotéis da Rede. 
Ao término, os alunos retornam à Escola para uma semana 
de workshop de inserção no mercado de trabalho, em que 
se ensinam elaboração de currículos e comportamentos em 
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Propostas:
 X Maior aproximação do setor turístico com o Ministério da Educação e as Secretarias Estaduais de Educação, para conheci-

mento da estrutura de cursos politécnicos formais existentes no Brasil. O objetivo é não só incrementar a sua disseminação 
no País, mas também promover as mudanças necessárias ao seu alinhamento à Política Nacional de Turismo.  

 X Criação de uma central de tradutores nos seis idiomas mais falados no mundo, a fim de proceder à intermediação entre o 
visitante e os prestadores de serviços na transmissão de informações.

 X Busca de inteiração, por parte do empresariado, acerca dos canais de acesso ao Sistema S, para melhor aproveitamento da 
excelência do Senac na área, suprindo a carência de mão de obra com profissionais qualificados. 

 X Estabelecimento de parcerias com as entidades de nível superior, patronais e sindicatos, no sentido de disponibilizar os espa-
ços necessários ao desenvolvimento dos novos programas de formação complementar que serão lançados em 2012 pelos 
Ministérios do Turismo e da Educação. A finalidade é fazer face às exigências por mão de obra especializada nos próximos 
anos para o setor. 

 X Discussão – em razão de os programas de qualificação em andamento priorizarem os profissionais já empregados – de 
modelos de capacitação voltada também à mão de obra ainda não formalizada no mercado de trabalho.

entrevistas de emprego, com palestras de gerentes de RH de 
parceiros como Sheraton e Copacabana Palace. 
“Nosso curso não está voltado, exclusivamente, à Rede 
Windsor, mas a toda a cidade do Rio de Janeiro. Certa-
mente, contrataremos muitos desses alunos, cuja resposta 
à iniciativa – que impõe regras rígidas – vem sendo bastan-
te positiva, com baixo índice de desistência. A seleção, sob 
critérios rigorosos, inclui prova de 1º e 2º graus, documen-

tação comprovante de escolaridade e entrevista. Surpreen-
dentemente, alguns inscritos apresentam bacharelado – ou 
abandonaram a faculdade e querem voltar ao mercado de 
trabalho. O empresariado tem o dever de ir à sala de aula 
para entender as necessidades dessas pessoas. É preciso 
mostrar a elas o que podem alcançar no futuro. Com res-
peito, poderemos oferecer à sociedade um trabalho de alto  
nível”, analisou. 
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Os painéis foram ministrados por Bolívar Troncoso 
Morales, presidente da Confederação Pan-Ameri-
cana de Escolas de Hotelaria, Gastronomia e Tu-

rismo (Conpeht); Márcio Bensuaschi, presidente do Instituto 
Brasileiro de Turismólogos (IBT); e Tânia Omena, presidente 
da Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais de 
Turismo (ABBTUR). 
 Na introdução de sua palestra, o professor dominicano 
Bolívar Troncoso Morales ressaltou que o turismo se trans-
formou, a partir da Segunda Guerra Mundial, em uma das 
atividades econômicas mais dinâmicas e importantes do 
mundo. Hoje – disse –, os avanços do mercado impõem um 
perfil profissional capaz de responder às demandas de um 
consumidor cada vez mais exigente. Isso alarga o horizonte 
de ofertas para além da convencional modalidade de praia e 
sol, mas todas dentro de práticas sustentáveis, com níveis de 
responsabilidade social e ambiental elevados. 
 “As viagens educacionais e culturais ganharam um papel 
significativo, sobretudo para os estudantes dos países mais 
ricos que querem conhecer nações em desenvolvimento. A 
agenda esportiva também registra uma crescente procura, 
como demonstram os grandes eventos que o Rio de Janeiro 
e o Brasil vão sediar. Do mesmo modo, as peregrinações 
religiosas, como a vinda do Papa para cá no próximo ano, ge-
ram expressivos fluxos de visitantes. As viagens de negócios a 
destinos com sólida situação econômica, como o Brasil atual, 
também ocupam uma posição representativa, via congressos 
e convenções. Por sua vez, o turismo de Spa também está 
em alta no âmbito internacional, assim como o ecoturismo, o 
que implica maiores compromissos quanto aos recursos na-
turais. A queda das Torres Gêmeas provocou uma verdadeira 
explosão no ramo de cruzeiros, pois consideráveis parcelas 
da população mundial não querem mais viajar de avião. Tradi-
cionalmente, o Mediterrâneo constituía a meca dos cruzeiros, 
mas cedeu lugar, agora, ao Caribe, tendo a Flórida como o 
centro hegemônico para todo o seu arquipélago. A América 
do Sul, igualmente, vem assinalando um fluxo impressionan-
te, com dados estatísticos a indicar o maior crescimento no 

7.  Graduação em Turismo – Um desafio     
 

ranking de 2011 para o Brasil. Essa nova configuração equi-
vale a um imenso desafio para empresários e governos – por 
intermédio de políticas de incentivo, criação de um porto-
mãe e implantação de escolas de turismo de cruzeiros –, no 
que diz respeito à estrutura necessária ao segmento, englo-
bando as instituições educacionais, que precisam preparar os 
profissionais em todas as áreas correlatas”, explicou.
 O turismo imobiliário reflete outra ramificação que está 
vivendo um boom. “É surpreendente constatar o desloca-
mento dos petrodólares a destinos mais seguros – a exem-
plo de Mallorca, na Espanha, que criou uma marina espe-
cializada em grandes iates, há dez anos inexistentes na ilha 
– para substanciais investimentos imobiliários. Trata-se de um 
turismo de luxo, com condições diferenciadas das habituais. 
Precisamos contar com profissionais qualificados para ofere-
cer serviços de alto padrão. O ramo cultural-gastronômico 
também acena com impactos incríveis, inclusive no Brasil. 
O visitante deseja, cada vez mais, desfrutar de experiências 
gastronômicas exclusivas, o que abarca não só a comida em 
si, mas a sua história. O México conseguiu transformar sua 
gastronomia em patrimônio intangível. O Peru está a um 
passo disso. E nosso país, um monstro em termos de diver-
sidade em ambos os campos, também deve se organizar 
nesse sentido”, pontua Morales.
 
Nova configuração internacional
 Em sua avaliação, as características do emergente cenário 
de oferta e demanda formulam um novo paradigma, ao qual 
o setor empresarial do turismo e o sistema educacional preci-
sam responder de maneira adequada. “Destinos com atrações 
espetaculares, como o Brasil, e o Rio de Janeiro, em especial, 
devem dedicar-se ao turismo receptivo, que a cada ano cres-
ce de maneira exorbitante. De acordo com a Organização  
Mundial do Turismo (OMT), em 2010 chegamos a quase um 
bilhão de viajantes no planeta. E a América do Sul, em particu-
lar os países do Cone Sul, foi a região com crescimento mais 
significativo. Portanto, é fundamental preparar os recursos hu-
manos, a fim de que essa boa fase se consolide.” 
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 Ainda conforme a OMT, o ecoturismo, por exemplo – o de 
aventura, acima de tudo –, registrou, na última década, o maior 
índice de desenvolvimento global, na faixa de 16%. Esse tipo 
de consumidor exige uma diversidade de atrações (mountain 
bike, rafting, canyoning, trekking, asa delta, parapente, escalada, 
arvorismo, mergulho, pesca, cavalgada, etc.), com comprometi-
mentos com a sustentabilidade, que a geografia única do Brasil 
oferece um extraordinário potencial a explorar. “O empresário 
precisa dirigir seu investimento a logísticas de equipamentos e 
de pessoal que se alinhem a esses perfis, em que também a 
arquitetura deve ajustar-se ao meio ambiente. Por seu turno, 
o agroturismo, em países como o Brasil, nos quais as empre-
sas da esfera agrária cumprem um papel central na economia, 
aparece com destaque nas solicitações de turistas de nações 
desenvolvidas. Hoje, eles querem se hospedar em fazendas e 
sítios, no intuito de conhecer os modelos de produção locais. 
O turismo rural vem despontando, ainda, entre os que apenas 
almejam ver de perto a vida no campo. Nossa enorme biodi-
versidade também pode ser uma consistente fonte de receita 
por meio do ecoturismo científico, envolvendo a criação de 
reservas e centros de pesquisas para a realização de teses de 
mestrado e doutorado, como os existentes no exterior.”
 No tocante ao chamado turismo de sol e praia, Morales 
relembrou a época em que ainda não se fazia uma gestão 
sustentável dos recursos naturais. Hoje, isso se tornou uma 
realidade, com certificações de qualidade do porte da Blue 
Flag e da Green Building para os projetos de construção e 
gerenciamento de grandes resorts, integrados às comunidades 
locais. Essa modalidade reverte-se em receitas vultosas para 
os países, por contabilizar gastos elevados. Segundo ele, o ho-
teleiro precisa se inserir nos requisitos globais e acompanhar 
a expansão desse segmento. A vertente náutica de alta renda, 
por exemplo – que solicita portos e marinas com estruturas 
sofisticadas –, pode alcançar uma amplitude exponencial no 
Brasil, em que pesem os inúmeros recursos hídricos navegá-
veis, além da costa.
 Hoje – complementou Bolívar Morales –, os planejamen-
tos de marketing em turismo devem administrar todas essas 
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tendências, correspondendo às responsabilidades do desen-
volvimento sustentável, o que induz à adaptação da atividade 
aos efeitos das mudanças climáticas que impactam o setor. “As 
ações precisam integrar uma política de incentivos do Estado 
que assuma também as declarações de patrimônio – marcas do 
País, da região, da cidade – como uma estratégia de marketing; e 
qualificar os recursos humanos em consonância com os novos 
caminhos, para o que se torna fundamental a parceria entre o 
empresariado e o campo educacional. É importante, ainda, im-
plementar observatórios turísticos, com a finalidade de efetuar 
diagnósticos capazes de evitar que um determinado destino so-
fra descontinuidade. As escolas e universidades, tradicionalmen-
te, ficavam à margem do setor empresarial. Agora, a Conpet 
trabalha intimamente com ele, no intuito de, em concordância, 
melhorar a capacitação profissional diante dos imensos desafios 
que o turismo receptivo apresenta”, declarou.

Bacharéis na linha do tempo
  Em seguida, Márcio Bensuaschi, fundador e presidente do 
Instituto Brasileiro de Turismólogos (IBT), iniciou sua apre-
sentação reportando-se ao perfil da associação, estabelecida 
em junho de 2010, na cidade de Belo Horizonte (MG). “Não 
somos uma entidade de classe, mas uma Organização não 
Governamental (ONG) de direito privado, que congrega e 
defende os bacharéis em Turismo e/ou Hotelaria e trabalha 
no fomento ao setor. Temos 2.250 filiados, incluindo estudan-
tes – estes, porém, sem direito a voz e voto. Um ano após a 
fundação, obtivemos a condição de membros da Organização 
Mundial do Turismo (OMT). Em visita à sede desta instituição, 
em Madri, visando aproximá-la do nosso país, catalogamos ca-
ses de sucesso internacionais, que não chegam aqui, os quais 
começaremos a divulgar no âmbito doméstico”, esclareceu.
 Com vistas à inclusão do turismólogo na Classificação Bra-
sileira de Ocupação (CBO), efetivada em março, o IBT, por 

orientação do Ministério do Turismo, procedeu 
a uma pesquisa reunindo 17 mil 

bacharéis cadastrados em seu 
site, cujos resultados lançam 
luz sobre a evolução do qua-
dro da graduação nos últimos 
40 anos. “Chegamos a reunir 

619 cursos, desde a década de 
1970. Só de 2000 a 2004, regis-

trou-se a criação de 368. O merca-
do estava preparado para isso? Hoje, 

estima-se um contingente de 170 mil ba-
charéis no Brasil. E o que se observa é uma 

redução, de 36%, desse movimento. Precisa-
mos saber, dentre as faculdades ainda ativas no 

Ministério da Educação (MEC), quantas consegui-
ram abrir turmas, porque o mercado não respondeu 

à oferta. Não tivemos concurso na área pública, que se 
mostra carente de planejamento e ações contínuas. O IBT 

iniciará um trabalho para incluir o turismólogo no plano de 
cargos e salários”, anunciou.
 A pesquisa indica que atuam no setor 58% dos profissionais 
formados; ou seja, o Brasil perdeu uma esmagadora parcela 
dos bacharéis em Turismo para outras áreas, por falta de pre-
paro do mercado para absorvê-los. Daquele universo, 80% se 

trabalha intimamente com ele, no intuito de, em concordância, 
melhorar a capacitação profissional diante dos imensos desafios 
que o turismo receptivo apresenta”, declarou.
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encontram no campo operacional, e apenas 20%, em cargos 
de planejamento e gestão. Destes, 85% estão na iniciativa pri-
vada. “O setor público é muito pequeno. Não obstante, de-
pendemos dele para que o turismo se desenvolva. Precisamos 
colocar os outros 42% de formados não só nos megaeventos 
da Copa do Mundo e das Olimpíadas, mas também nos novos 
produtos que surgirão a partir deles. Esse é o grande desa-
fio que o IBT enfrentará. Estamos buscando criar oportuni-
dades, e já temos algumas soluções, como uma parceria para 
o cadastramento de currículos e sua disponibilização para as 
empresas, sem custos para nenhuma das partes. Esse banco 
conformará um importante canal voltado à recolocação do 
bacharel, com perfil de gestão e planejamento, capaz de con-
tribuir ativamente para o crescimento de nossas atividades.”

Case mineiro
 Márcio Bensuaschi citou um case de sucesso ocorrido em 
Minas. “O Sesc regional apresentou uma mudança fantástica 
em termos de excelência em turismo. Em 2010, registrava dois 
turismólogos em seu quadro. Atualmente, o número chega a 
28, com previsão de totalizar 45. Todos os projetos engaveta-
dos saíram do papel, e estão se transformando em produtos, 
empregabilidade. A partir daí, veremos a otimização das habili-
dades desses profissionais dentro da rede.” 
 Em sua opinião, as companhias, principalmente as de gestão 
pública, usam de maneira equivocada a CBO – que não reco-
nhece nem regulamenta, apenas dá uma nomenclatura à ocu-
pação e a coloca no sistema – para elaborar seus planos de 
cargos e salários. “Fizemos todo um trabalho de mobilização, 
investindo R$ 26 mil no sentido da entrada do turismólogo na 
Classificação e, consequentemente, em toda a rede trabalhista 
nacional, como Cadastro Geral de Empregados e Desempre-
gados (Caged), Relação Anual de Informações Sociais (Rais), 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Receita Fe-
deral e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Poderemos, enfim, dispor dos números oficiais do setor e, mais 
ainda, utilizar os recursos do Conselho Deliberativo do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador (Codefat) para capacitar o profis-
sional, aos quais, sem o ingresso na CBO, não teríamos acesso. 
Essa é uma conquista real, depois de intensa luta.”
 Como construir planos consistentes de formação para que 
os profissionais colaborem com a cadeia produtiva? – ques-

tionou Bensuaschi. “O turismo é muito dinâmico. Ao mesmo 
tempo, não há um trabalho continuado. Estamos fechando um 
projeto no IBT para, junto com o Senac e com a OMT, criar-
mos um núcleo de capacitação de alto nível. Quando sair uma 
política nova, implantaremos um curso de atualização do gra-
duando, seja on-line, presencial ou semipresencial, de modo a 
que se torne referência para o empresariado e para a gestão 
pública. Para isso, queremos apoios. Precisamos de estrutura 
– equipes, tradutores – para aproveitar as importantes ferra-
mentas oferecidas pela OMT que sirvam a todo o mercado.”
 Em relação ao receptivo, sobretudo diante dos próximos 
megaeventos, ele adiantou: “Há carência de guias de turismo, 
principalmente no interior. A proposta é proporcionar mais 
uma ocupação ao bacharel, como uma atividade sazonal, por 
meio da criação, pelo Senac, de um curso rápido, de poucas 
horas, que o capacite para o exercício da função de guia. Es-
tamos falando em colocar nas ruas 10 mil deles, bem quali-
ficados em idiomas e conhecimentos gerais, entre seis e 12 
meses. Trata-se de uma solução simples, mas capaz de resolver 
o gargalo de mão de obra já para a Copa e que auxiliará 
toda a cadeia produtiva do turismo. O IBT chegou para ficar. 
Estamos unidos, mas pleiteamos apoio. Falta um jogo claro do 
poder público, um posicionamento do Ministério do Turismo 
no sentido de diferenciar regulamentação de reconhecimento 
e também de criar um programa de modo a sensibilizar as 
Prefeituras para a contratação desse bacharel”.

Educação superior em Turismo 
 Na terceira palestra, Tânia Omena, professora da Univer-
sidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), exibiu 
dados de um estudo sobre o histórico da educação supe-
rior em Turismo no Brasil. Trata-se de uma tese de doutora-
do apresentada em 2011, na Universidade Vale do Rio Doce 
(Univale), pela turismóloga Keila Nicolau Mota, que hoje atua 
na Universidade do Ceará. O trabalho foi desenvolvido para 
fornecer suporte ao detalhamento da oferta de cursos nos 
antigos Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets), 
hoje Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.
 “O objetivo – e isso nos importa muito – foi analisar os 
cursos superiores de Turismo no País, mapeando ofertas por 
regiões, com ênfase no Nordeste, o que se torna interessante 
no sentido de futuro. Falar sobre o Sudeste é relativamente 
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fácil: nós o conhecemos bem e dispomos de amplas opções 
no mercado. A tese procura fazer uma análise em relação às 
mudanças da Lei que transforma os Cefets em Institutos Fede-
rais de Educação e aponta os desafios colocados pelo ensino 
superior, não se reportando apenas ao tecnológico, mas à gra-
duação em geral”, observou.
 No entender de Tânia Omena, boa parte dos problemas 
vivenciados ao longo dos anos na área de formação deriva de 
diretrizes estabelecidas sobre um hiato de compreensão que 
o Ministério da Educação tem em relação ao que seja o mer-
cado e, mais ainda, ao que seja o turismo nesse mercado. “Não 
se cria uma faculdade, um colégio ou um curso fora da égide 
da questão legal de bases curriculares que devem ser seguidas, 
obrigatoriamente, por essas instituições, públicas ou privadas. 
Projetos pedagógicos e perfis de formação e competências 
precisam se apoiar no direcionamento proposto pelo curso. 
Só passa a haver liberdade de escolha depois de cumpridas as 
exigências governamentais. Em que cenário político a educa-
ção do Brasil ofertou – e oferta, na atualidade – o turismo? Se 
vivemos contextos importantes desde o período da abertura 
da educação pós-regime militar, com uma nova Constituição, 
em 1988, e mudanças na educação na virada para o século 21, 
todos esses reflexos incidiram na sala de aula. Criticamos o 
sistema de formação sem saber que, dentro das instituições, às 
vezes, necessitamos cumprir rotas das quais discordamos.” 
 Em referência aos cursos tecnológicos – que proporcionam 
o conhecimento operacional do setor –, ela afirmou terem 
competido com a graduação num primeiro momento. “Hoje, 
estão se acomodando às necessidades do mercado, mas ainda 
carecem de aprimoramento que forneça melhor posição ao 
profissional no curso superior. Acredita-se que esse perfil não 
esteja claro; que exista, sim, uma diferença entre o graduado 
bacharel de turismo em quatro anos e o tecnólogo. Ambos são 
diferentes no seu direcionamento – um tende ao operacional, 
e o outro, ao planejamento e à pesquisa, pelo aprofundamento 
que a área de estudo lhe dá. Há tempos, a nossa graduação se-
quer admitia habilitações. Tínhamos ênfases curriculares, como 
a área de Transporte. Notamos uma amplitude de segmentos 
de interesse do mercado. Então, como cursos de formação 
podem se manter tão fechados em grandes linhas de forma-
ção?”, questionou. 

 Como foco inicial do estudo, o Nordeste aparece em 2010, 
segundo documentações do MEC, com expressivos 251 cur-
sos de graduação. “A questão está no fato de o Ministério 
instaurar o chamado arco da hospitalidade, em vez de abrir o 
arco do turismo, desconhecendo a existência de uma política 
nacional do setor em nível macroeconômico, o que se reflete 
em qualquer plano de qualificação ou capacitação. O recorte 
das instituições na área de hospitalidade inclui um campus com 
12 opções, em 20 cursos – números relevantes. No cômputo 
geral da região, só em gestão de turismo foram seis ofertas; em 
hotelaria, sete; gestão de desportos e lazer, três; e gastronomia, 
dois, entre outros. A maior concentração delas se encontra 
no Ceará. Nos dados coletados em novembro de 2011, ainda 
não publicados, a modificação na abertura de novos cursos se 
revela muito pequena, o que é surpreendente.”

Mudança de cenário
 O levantamento examina a intensa transformação nas re-
des produtivas e sociais vivenciadas do século 20 em diante, 
com impactos nas relações do turismo com as comunidades 
brasileira e internacional. “Essas mudanças pedem outro tipo 
de visão, a fim de que possamos criar produtos competitivos e 
que, realmente, interessem à sociedade atua l. É importante fri-
sar que passamos por um Plano Nacional em 2001, que ainda 
vigora, para nos conduzir a formas qualitativas e quantitativas 
de controle e oferta de vagas, além da proposição de forma-
ção no Brasil. Como há um apagão de mão de obra em vários 
setores no País, a decisão proveniente daquele período foi no 
sentido de que as graduações recebessem menos estímulos e 
interferências do MEC. Estamos falando de uma alteração de 
postura, via regulamentações, no tocante aos investimentos do 
governo federal em educação. Como o Ministério olhou para 
as mudanças no turismo, quando questionamos o que repre-
senta essa atividade em termos de um arco a ser colocado nas 
formações práticas?”, indagou.
 No conjunto das mudanças ocorridas no século passado, 
cabe salientar a demanda que migrou da área de turismo para 
outros campos e que poderia, hoje, ser extremamente im-
portante no retorno ao mercado. “Precisamos convidar esses 
profissionais a voltar para nos assessorar, com suas experiên-
cias em Direito, Administração, Medicina ou outros ramos que 
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abraçaram, pois os dados nos impressionam. De 1971 a 1994, 
havia 33 cursos registrados no MEC, número que salta para 
274, em 2002, e para cerca de mil (92% em escolas privadas), 
até o momento, sendo 637 de graduação em Turismo e áreas 
afins e em torno de 450 tecnológicos – 25% do total ofertado 
no Nordeste. O País tem distorções quantitativas e qualitativas 
que o Ministério da Educação está tentando resolver com a 
esfera tecnológica, o que, evidentemente, vai se refletir na for-
mação do turismo”, avaliou Tânia Omena.
 A pesquisa aponta a necessidade de renovação na maneira 
de estruturar projetos pedagógicos, sob a perspectiva do en-
sino multidisciplinar, característica do trade. “Vamos colocar o 
modo como os currículos podem se organizar por disciplinas 
que entrelacem competências e habilidades. A questão da 
qualidade é medida pelo MEC, porém, precisamos trabalhar 
as discrepâncias e deficiências do sistema, reconhecidas pe-
las instituições. Sabemos que os docentes, hoje, não têm 
tempo de se atualizar. Contudo, quem forma também 
necessita participar desse processo de transformações. 
As grades curriculares devem ser debatidas não só 
pelo colegiado, mas também pelos outros agentes en-
volvidos na cadeia do turismo, em alinhamento com 
as suas realidades. Vimos pleiteando, na Secretaria 
de Estado, que retome um conselho de universida-
des e entidades da Academia, para inserir a nossa 
discussão no conjunto das necessidades do mer-
cado. Queremos fazer uma análise das deman-
das e conhecer o perfil que o setor pede.”
 Tânia Omena finalizou: “Precisamos de 
uma política clara para revisar todo o pro-
cesso rumo a uma gestão público-privada 
integrada à comunidade e adequar as ex-
periências do empresariado àquilo de 
que o órgão público carece. E avançar 
nos procedimentos institucionais e nor-
mativos, quebrando certas tradições 
do MEC e vencendo paradigmas que 
nos estão postos, dentro do tecido 
social brasileiro. Devemos buscar o 
equilíbrio do sistema educacional 
no patamar de qualidade exigido 

no mundo, a partir do mapeamento das ofertas de cursos se-
gundo fatores como índice populacional, PIB e volume de flu-
xo turístico, flexibilizando seus currículos em respeito a voca-
ções e necessidades de cada região do País. Ao trabalharmos 
os diversos segmentos, suas particularidades e capacidade de 
absorção de mão de obra, teremos condições de conceber 
empreendimentos efetivamente dimensionados ao movimen-
to de oferta e procura”. 

que entrelacem competências e habilidades. A questão da 
qualidade é medida pelo MEC, porém, precisamos trabalhar 
as discrepâncias e deficiências do sistema, reconhecidas pe-
las instituições. Sabemos que os docentes, hoje, não têm 
tempo de se atualizar. Contudo, quem forma também 
necessita participar desse processo de transformações. 
As grades curriculares devem ser debatidas não só 
pelo colegiado, mas também pelos outros agentes en-
volvidos na cadeia do turismo, em alinhamento com 
as suas realidades. Vimos pleiteando, na Secretaria 
de Estado, que retome um conselho de universida-
des e entidades da Academia, para inserir a nossa 
discussão no conjunto das necessidades do mer-discussão no conjunto das necessidades do mer-discussão no conjunto das necessidades do mer
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Tânia Omena finalizou: “Precisamos de 
uma política clara para revisar todo o pro-
cesso rumo a uma gestão público-privada 
integrada à comunidade e adequar as ex-
periências do empresariado àquilo de 
que o órgão público carece. E avançar 
nos procedimentos institucionais e nor-nos procedimentos institucionais e nor-nos procedimentos institucionais e nor
mativos, quebrando certas tradições 
do MEC e vencendo paradigmas que 
nos estão postos, dentro do tecido 
social brasileiro. Devemos buscar o 
equilíbrio do sistema educacional 
no patamar de qualidade exigido 
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Propostas:

 X Diante da nova configuração do cenário de oferta e procura dos mercados nacional e internacional do turismo (abran-
gendo as modalidades cultural, gastronômica, esportiva, náutica, ecológica, religiosa, agropecuária, de negócios, etc.), a 
união de esforços entre governos, empresários e instituições – por intermédio de políticas públicas de incentivo, criação 
de infraestrutura e equipamentos adequados e formação de mão de obra – para responder às diversas e crescentes 
demandas de maneira adequada. 

 X Aproveitamento da excepcional biodiversidade do Brasil, por meio do ecoturismo científico, envolvendo a criação de reser-
vas e centros de pesquisas para a realização de teses de mestrado e doutorado, como os existentes no exterior, o que pode 
reverter em uma consistente fonte de receita.

 X Inserção do hoteleiro nos requisitos globais quanto a certificações de qualidade, como Blue Flag e Green Building, para os 
projetos de construção e gerenciamento de grandes resorts – nicho que representa vultosas rendas para os países, por 
contabilizar gastos elevados–, integrados às comunidades locais. 

 X Planejamentos de marketing em consonância com as novas tendências do mercado, correspondendo às responsabilidades 
do desenvolvimento sustentável e contemplando ações alinhadas a uma política de incentivos do Estado que assuma tam-
bém as declarações de patrimônio – marcas do País, da região, da cidade – como estratégia de divulgação. 

 X Implementação de observatórios turísticos, com a finalidade de efetuar diagnósticos capazes de evitar que um determinado 
destino sofra descontinuidade. 

 X Estudo de oportunidades para a recolocação no mercado – diante não só dos megaeventos como a Copa do Mundo e as 
Olimpíadas, mas também dos novos produtos que surgirão a partir deles – do contingente de 42% de bacharéis em Turismo 
(sobretudo com perfil de gestão e planejamento) que migraram para outras áreas profissionais por falta de preparo do 
mercado para absorvê-los. Criação de um programa, pelo Ministério do Turismo, visando sensibilizar as Prefeituras para a 
contratação desse bacharel.

 X Em relação ao receptivo, sobretudo em razão dos megaeventos, a possibilidade de proporcionar, principalmente nas cidades 
do interior do Brasil, mais uma ocupação ao bacharel, como uma atividade sazonal, na função de guia de turismo.

 X Correção das discrepâncias e deficiências do sistema educacional na área de turismo, reconhecidas pelas instituições. 

 X Revisão das metodologias de estruturação dos projetos pedagógicos, sob a perspectiva do ensino multidisciplinar (caracte-
rística do trade), capaz de entrelaçar competências e habilidades. Debate das grades curriculares não só pelo colegiado, mas 
também pelos outros agentes da cadeia do turismo, em alinhamento às suas realidades. 

 X Retomada, junto à Secretaria de Estado, de um conselho de universidades e entidades da Academia, para inserir a discussão 
educacional do turismo no conjunto das necessidades do mercado. 

 X Busca de uma gestão público-privada integrada à comunidade, a fim de adequar as experiências do empresariado àquilo de 
que o órgão público carece, avançando-se nos procedimentos institucionais e normativos.

 X Persecução do equilíbrio do sistema educacional no padrão de qualidade exigido no mundo, a partir do mapeamento das 
ofertas de cursos segundo fatores como índice populacional, PIB e volume de fluxo turístico, flexibilizando seus currículos 
em respeito a vocações e necessidades de cada região do País – e possibilitando a concepção de empreendimentos efetiva-
mente dimensionados ao movimento de oferta e procura. 

Tu r i s m o  R e c e p t i v o  e  C a p a c i t a ç ã o  P r o f i s s i o n a l  –  C N C

34



Turismo receptivo sobre rodas foi a pauta estabelecida 
para trazer à luz o que vem sendo feito principalmente 
para o deslocamento de viajantes a lazer e em even-

tos corporativos por essa modalidade. As palestras tiveram 
a condução de dois especialistas da Associação Brasileira de 
Gestores de Eventos Corporativos (Abgev) – Ricardo Kaiser 
e Alexandre Pinto, coordenadores, respectivamente, do Co-
mitê de Mobilidade Terrestre e do Comitê de Logística para 
Eventos da entidade – e do presidente do Conselho Nacional 
da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (Abla), 
Paulo Gaba.
 Ricardo Kaiser deu início às palestras enfocando as ativi-
dades do Comitê de Mobilidade Terrestre, um dos núcleos 
setoriais formados na Abgev, com associados e voluntários 
de diversos segmentos da indústria de viagens e eventos.  
“Atuamos em prol da área corporativa – explanou – num gru-
po que inclui Hertz, da qual sou representante, Localiza, Movi-
da, ViaLandauto e ITM. A história da locação de veículos, ainda 
incipiente no Brasil, devido a problemas culturais, surge nos 
Estados Unidos, hoje, com uma frota de mais de 2 milhões de 
veículos, 25 mil pontos de comercialização, faturamento acima 
de US$ 20 bilhões e crescimento estimado em 5% ao ano. 
Na Europa, começa na década de 1950, contabilizando, atual-
mente, 1,5 milhão de veículos, movimento superior a US$ 10 
bilhões ao ano e incremento médio de 5% a 10%. Já na Ásia, 
o mercado se condensa no Japão, salientando-se a caracterís-
tica peculiar de as locadoras estarem mais ligadas às principais 
montadoras do País, Toyota e Mazda”, sublinhou.
 No Brasil, do faturamento anual na faixa de US$ 3 bilhões, 
a fatia predominante (76%) refere-se à modalidade de comer-
cial leasing, cabendo o restante ao turismo de lazer. “Existe 
uma barreira cultural para alugar carros em âmbito doméstico 
por parte do brasileiro, que, diferentemente, quando vai ao 
exterior, logo se preocupa em fazê-lo. Aqui, prefere usar ou-
tros meios de transporte. Num contexto de receita de US$ 
2,3 bilhões, focamos nosso negócio nas vertentes de viagens 
corporativas e de empresas, o que impõe certos desafios. Esse 
perfil de consumidor é muito mais exigente do que o visitante 

8.  Turismo receptivo sobre rodas - I   
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a lazer – quer atendimento ágil, personalizado e seguro, pois 
está centrado em compromissos de trabalho e não tem tem-
po a perder em filas. Outra questão importante relaciona-se 
à competitividade em alguns momentos com o táxi, que, hoje, 
para uma Travel Management Company (TCM), tornou-se um 
serviço de difícil gerenciamento, por maior que seja o núme-
ro de cooperativas, além de caro. Dentro disso, há a forte 
preocupação das empresas quanto à segurança do cliente, 
monitoramento que se complica em relação aos táxis. Assim, 
entendemos consistir um desafio transformar toda essa parte 
de utilizá-los em locação de veículos, mas teremos um ganho 
de ambas as partes”, analisou.
 
Vantagens comparativas
 Kaiser fez um comparativo entre o valor do aluguel de um 
carro popular com ar-condicionado (R$ 95,00) e uma corrida 
de táxi (R$ 130,00), do aeroporto de Guarulhos à Avenida 
Paulista – onde há grande concentração empresarial –, um 
trajeto considerado longo. “Com a diária fixa do primeiro, o 
viajante dispõe do veículo por 24 horas, enquanto R$ 130,00 
equivalem somente a um trecho percorrido pelo táxi. A Hertz 
oferece, nos Estados e na Europa, o Gold Service, por meio 
do qual o contratante chega e assume, imediatamente, o co-
mando do carro, sem nenhuma demora. E está trazendo esse 
produto focado no corporativo para o Brasil, com previsão 
de inaugurá-lo, ainda em 2012, nos aeroportos de Congonhas, 
Guarulhos e Galeão. Nosso maior problema diz respeito a 
espaço, uma vez que a Infraero não permite que as locadoras 
tenham uma área maior para a prestação desse serviço dife-
renciado”, informou.
 Segundo ele, atualmente existe uma tendência expressiva 
no mercado nacional de migração da frota própria das em-
presas em geral para terceirizados, visto que elas precisam se 
centrar em seu core business, deixando a gestão dos veículos 
em uso sob a responsabilidade da locadora. “Outra propensão 
observada reside na transferência progressiva do sistema de 
faturamento para o cartão de crédito como forma de paga-
mento. Estamos empreendendo, na Abgev e com os clientes, 
esforços, para que isso aconteça o mais rápido possível. Ve-
rificamos também, em que pesem as exigências do viajante 
corporativo, solicitações crescentes no tocante a itens de se-
gurança, como o airbag ABS, ainda muito dispendioso e pre-
sente apenas em veículos de luxo. A Hertz, desde 2008, possui 

carros médios com esses equipamentos. Ante o aumento da 
demanda, necessitamos prover opções que conjuguem dispo-
sitivos eficientes e preços de locação atrativos”,  declarou. 

Deficit de frotas
 Na sequência, Alexandre Pinto, coordenador do Comitê de 
Logística de Eventos da Abgev, composto por 30 empresas 
de várias ramificações do setor, como organização, transporte, 
locação de espaços, medicina e audiovisual, falou a respeito das 
duas vertentes nas quais a instituição atua – viagens e eventos 
corporativos –, e, sob essa ótica, da situação atual da logística 
de transporte terrestre que serve ao segmento.
 Na sua avaliação, são necessários investimentos em frotas 
para grandes grupos, não só em quantidade como também 
em qualidade dos serviços oferecidos, de maneira a superar o 
déficit registrado. “Nem entre as maiores companhias do setor 
há um número suficiente de veículos disponíveis para atender 
a um evento de vulto. Isso porque 90% do conjunto (incluindo 
micro-ônibus e vans) existente no Brasil está sob fretamento 
contínuo, em linhas de empresas e concessões em rodoviárias. 
Sobram apenas 10% para uma locação eventual, o que impõe 
a necessidade de somarmos forças com dois ou três parceiros 
para a viabilização do deslocamento dos participantes de um 
evento de porte. Caso não se corrija essa lacuna, a situação 
se agravará mais intensamente diante da Copa do Mundo e 
das Olimpíadas. É preciso investir em quantidade e em quali-
dade da frota e na capacitação da mão de obra do mercado 
de transporte terrestre, ainda muito amador. Outro item in-
dispensável refere-se à melhoria das condições das rodovias, 
englobando sinalização – hoje, bastante precária e motivo de 
transtorno para o turista – de acordo com o padrão interna-
cional”, reivindicou.

Transfers nos aeroportos
 No intuito de vencer a falta de infraestrutura no transporte 
de passageiros em nossas cidades, Alexandre Pinto, também di-
retor da Shift Mobilidade Corporativa, sugeriu a instalação de 
empresas de transfers dentro dos aeroportos, como uma op-
ção na concorrência com os taxistas. “O passageiro desembarca 
do avião e entra, por exemplo, num carro sem ar-condicionado, 
tendo pagado um valor que corresponderia a um modelo exe-
cutivo, de luxo, pois não há uma homogeneidade, incluindo o 
fator idade média, na frota. Na contratação de um transfer, tem-
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se um serviço personalizado, um padrão de veículo e de mo-
torista – em termos de vestimenta, comportamento, domínio 
de idioma –, além da facilidade de pagamento com cartão de 
crédito. Cadastrar empresas de traslado como alternativa nos 
aeroportos talvez induza os taxistas a investir mais na frota e em 
capacitação, com benefícios para todos.”
 A logística de transporte – assinalou o representante da 
Abgev – configura uma atuação a três mãos, abrangendo a 
agência ou a organizadora de viagens, o cliente final e o forne-
cedor de serviços. “Devemos realizar um trabalho bem pensa-
do, considerando a política de viagens da empresa contratan-
te – e o budget destinado ao evento em questão, para uma 
adequada montagem da programação – e a análise do públi-
co local e suas respectivas características, posto que o Brasil 
dispõe de diversificados espaços para essa finalidade, muitos, 
porém, com dificuldade de acesso. O estudo da malha aérea 
torna-se igualmente relevante para a definição da parte ter-
restre, que consiste em traçar os roteiros por onde o carro vai 
passar. Trata-se de tarefa complexa, sujeita a leis regionais de 
circulação de veículos em determinados horários e vias, o que, 
às vezes, implica solicitar autorizações especiais de tráfego ao 
poder púbico. Há, ainda, o ponto ligado a embarque, desem-
barque e estacionamento, enquadrados por posturas legais, a 
requerer inspeções prévias das áreas do entorno. No tocante 
a percursos, temos de otimizar rotas, providenciar mapas e 
treinar os motoristas em relação a alternativas de trechos com 
melhor fluxo, incluindo a implantação de sinalizadores nas ruas, 
como costumamos fazer. É essencial coordenar e monitorar 

– na forma de intermediação entre passageiro e condutor – 
todas essas ações, medida capaz de evitar 90% dos problemas 
associados à logística terrestre”, alertou.

Planejamento rigoroso 
 O presidente do Conselho Nacional da Associação Brasilei-
ra das Locadoras de Automóveis (Abla), Paulo Gaba, encerrou 
o encontro apresentando dados sobre a instituição. Fundada 
há 35 anos, com sede no Rio de Janeiro e em São Paulo, con-
grega 1.100 afiliadas, num universo de 6 mil empresas, uma 
frota superior a 500 mil automóveis e 320 mil empregos ge-
rados em todo o País. Realiza um Fórum próprio bienal, que 
reúne em torno de 3 mil participantes, e promove eventos em 
âmbito internacional.
 Sobre o modo como as locadoras estão se preparando para 
atender à demanda, prevista em cerca de cinco mil veí culos 
por dia, da Copa e das Olimpíadas, ele afirmou: “O maior nú-
mero de clientes que já recebemos num balcão de aeroporto 
foi da ordem de mil, numa Fórmula 1. Temos aumentado nossa 
frota num ritmo acima de 10% ao ano. Mas ninguém vai com-
prar 5 mil carros apenas para servir ao período dos eventos. 
Não haveria nem agente para proceder à entrega nem tempo 
hábil para capacitar os motoristas, já que boa parte será de  
freelancers contratados exclusivamente durante a realização 
dos jogos. Sem contar o prazo requerido para revisão, confe-
rência de avarias, manutenção e reabastecimento para recolo-
car os veículos em atividade. Então, enfrentaremos um grande 
desafio. Estamos fazendo a lição de casa. Entretanto, ainda há 
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muito a melhorar. A locação pura e simples, sem a presença de 
condutor, representará o menor dos problemas. Uma empresa 
com sede em outro estado direcionará sua frota para cá. Essa 
é a parte mais cômoda do processo. Mas haverá postos de ga-
solina para abastecer todos esses automóveis? Por medida de 
segurança, várias regiões sofrerão interdição. Adiantará alugar 
um automóvel e não ter onde estacionar? A dimensão conti-
nental do Brasil vai exigir uma logística rigorosa. Quem estiver 
em Porto Alegre não poderá assistir ao jogo seguinte em Reci-
fe seguindo de automóvel. Precisará voar. Não conseguiremos 
vencer esses gargalos tão facilmente".  
 Paulo Gaba lembrou que os aparelhos de GPS foram um 
fator importante para a popularização do aluguel de carros 
no País. “Havia um receio generalizado, devido aos elevados 
índices de violência, de o turista se perder pelo caminho. 
Com o GPS, ele se sente um pouco mais seguro. Hoje, 
a tendência mundial é que os automóveis venham com o 
equipamento de fábrica. A tecnologia móvel (iPads, iPho-
nes), porém, já embute seus próprios mecanismos de posi-
cionamento. Portanto, eu, como empresa, sou cauteloso em 
comprar GPS para carro de aluguel, pois, em dois anos, será 
preciso renovar os mapas, ao passo que o cliente terá tudo 
atualizado em seu sistema.” 

Revisão de normas
 Outro tópico visualizado como barreira no caminho da efi-
ciência diz respeito a normas da legislação brasileira. “Hoje, 
se quisermos alugar um automóvel na Europa, mas estiver-
mos cadastrados nos Estados Unidos, poderemos fazê-lo em 
poucos minutos, retirando, por meio do cartão específico, a 
chave em uma máquina, por exemplo. Aqui, ao arrendarmos 
um carro para um estrangeiro, precisamos da cópia da entrada 
dele no País e do carimbo indicador de que se trata de um 
visitante, e não de um residente. Isso marca toda a diferença 
no tratamento da multa de trânsito. Existe uma série de res-
trições que embaraçam a agilidade do processo. Além disso, o 
visitante que chega do exterior resiste a fornecer o número 
de uma conta pessoal em seu país de origem para débito de 
despesas, pois imagina que possamos efetuá-lo via cartão de 
crédito. Ocorre que, no Brasil, essa modalidade de pagamento 
está vinculada a uma administradora, não ao banco. Precisamos 
evoluir nesse aspecto. A China, que detinha o maior índice de 
clonagem de cartões de crédito do mundo e não aceitava os 
internacionais, passou a admiti-los, ante a pressão do mercado. 
Temos de aprovar leis que dinamizem o sistema de locação”.
 Paulo Gaba ressaltou que a instituição tem investido em 
práticas para alinhamento ao padrão internacional. “Conse-
guimos grandes vitórias, entre elas o Programa Nacional de 
Capacitação e Qualificação Abla (PQA Abla), que já formou 3 
mil profissionais dentro da iniciativa do Ministério do Turismo 
– um contingente ínfimo para suprir a demanda, mas, ainda 
assim, espelho de uma conquista expressiva. Por outro lado, a 
bibliografia, antes inexistente, conta hoje com títulos trazendo 
informações acerca do setor de aluguel, combinadas às conti-
das no site. Precisamos fomentar o interesse do agente, que, 
em geral, desconhece as especificidades de seu próprio cam-
po de atividade. Essa é uma luta nossa. Necessitamos mostrar 
que o setor turístico está interconectado – transportadoras, 
agentes de viagens, companhias aéreas, hotéis. E que, sem a 
capacitação global desses pilares, a cadeia inteira vai cair, como, 
fragilmente, tem ruído em muitas situações.”
Ele finalizou: “Dirigimos o foco, nos treinamentos do PQA, a 
profissionais de gerência média e de linha de frente, que são 
os que de fato mantêm contato direto com o visitante. E esta-
mos reeditando o antigo Preço Certo Abla, um programa de 
formação de preços que levaremos às capitais, gratuitamente, 
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Propostas: 

 X Difusão das vantagens comparativas do aluguel de veículos em relação a outros meios de transporte, de modo a vencer 
a barreira cultural, por parte dos brasileiros, que ainda cerceia a locação em âmbito doméstico, diferentemente do que 
acontece quando viajam ao exterior. 

 X Melhoria não só na quantidade e na qualidade das frotas como também na qualificação dos motoristas, a fim de aten-
der adequadamente à intensa demanda provocada por grandes eventos e ao exigente perfil dos integrantes de viagens 
corporativas, em termos de agilidade e segurança.

 X Busca de alternativas, em face das crescentes imposições do cliente no tocante às condições de segurança, capazes de 
conjugar equipamentos eficientes – como o airbag ABS, ainda muito caro e presente apenas em veículos de luxo – e 
preços de locação atrativos.

 X Sinalização – hoje, bastante precária e motivo de transtorno para o turista – das rodovias de acordo com o padrão 
internacional.

 X Autorização, via Infraero, para utilização de áreas maiores em aeroportos, visando à prestação de serviços diferenciados 
pelas locadoras, a exemplo do Gold Service, existente nos Estados Unidos e na Europa e que será implantado, este ano, 
em Congonhas, Guarulhos e Galeão. 

 X Adoção do cartão de crédito como forma de pagamento principal da locação, em substituição ao sistema  
de faturamento. 

 X Cadastramento de empresas de transfers, que oferecem atendimento personalizado e um bom padrão de veículos, além da 
facilidade de pagamento com cartão de crédito, dentro dos aeroportos, como uma opção na concorrência com os táxis, que, 
assim, podem ser induzidos a investir mais em seus serviços.

 X Planejamento eficaz do trabalho, considerando a política de viagens da empresa contratante – e o budget destinado ao evento 
em questão, para uma adequada montagem da programação – e a análise do público local e suas respectivas características e 
exigências, posto que o Brasil dispõe de diversificados espaços para essa finalidade, muitos, porém, com dificuldades de acesso. 

 X Estudo consistente da malha aérea, para a melhor definição da parte terrestre, que consiste em traçar os percursos do carro, 
tarefa sujeita a leis regionais de circulação de veículos em determinados horários e vias.

 X Inspeções prévias ao local do evento, para verificação de áreas disponíveis para embarque, desembarque e estacionamento.

 X Otimização de rotas, disponibilização de mapas e indicação aos motoristas de alternativas de trechos com melhor fluxo, in-
cluindo a implantação de sinalizadores nas ruas. 

 X Coordenação e monitoramento de todas as ações empreendidas, procedimento capaz de evitar 90% dos problemas relacio-
nados à logística terrestre.

 X Revisão da legislação em vigor, com a eliminação de medidas burocráticas que embaraçam o processo e a aprovação de novas 
normas que dinamizem o sistema de locação.

 X Fomento ao interesse do agente, que, em geral, desconhece as especificidades de seu próprio campo de atividade, no sentido 
de mostrar a interconexão de todas as faces do setor turístico (transportadoras, agentes de viagens, companhias aéreas, ho-
téis) e que, sem a capacitação global desses pilares, a cadeia inteira estará comprometida. 

voltado a todo o setor de aluguel de automóveis – além de 
disponibilizarmos cursos em todo o País. O Brasil está em alta 
como destino dos grandes eventos internacionais. A ameaça 
à vinda de outros congêneres encontra-se no câmbio valori-

zado, que vem encarecendo, também, a locação de veículos. 
Contudo, em períodos especiais como esses, em qualquer lu-
gar do mundo, o aluguel de um carro não sairá barato, em 
razão da complexa logística envolvida.”
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9. Turismo receptivo sobre rodas - II     

Em prosseguimento ao tema Turismo receptivo sobre rodas, 
o presidente da Associação Nacional dos Transportes de 
Turismo e Fretamento (ANTTUR), Martinho Ferreira de 

Moura, expôs os principais desafios que se descortinam para 
o setor. De modo a facilitar a compreensão da atividade, ele 
a classificou em três categorias: exclusivas, mistas e eventuais. 
 As primeiras (em torno de 10% do total) congregam em-
presas formadas legalmente, que têm como função única o 
transporte turístico. “Muitas cidades no Brasil não enfrentam 
demanda suficiente para exigir uma companhia que só se de-
dique a esse nicho, vinculado àquelas localizadas em lugares 

onde existe um potencial considerável de receptivo, como Rio 
de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia e, progressiva-
mente, outros estados do Nordeste. As mistas, por sua vez – 
modelo adotado pela maior parte das transportadoras (60%) 
–, configuram as que, além do traslado turístico, executam 
também o fretamento contínuo, via contratos com indústrias 
e governos, para o deslocamento de seus funcionários. “Gra-
ças à receita garantida por esse sistema, dispõem de condi-
ções para se equipar com toda a estrutura – como garagens 
– de empresas médias e grandes. Isso é positivo, porque são 
capazes de absorver a demanda reduzida, quando o turismo 
receptivo ou de eventos não se encontra em alta. As restantes 
– eventuais – operam trajetos regulares intermunicipais e inte-
restaduais, algumas até no perímetro urbano, mas com serviço 
diferenciado e em veículos executivos. Nos finais de semana e 
feriados prolongados, em que as linhas rodoviárias de médias 
e longas distâncias estão sobrecarregadas, a frota ociosa fica 
à disposição para o turismo, somando-se ao nosso interesse. 
Em ambos os casos (mistas e eventuais, que aglutinam 3 mil 
ônibus e micro-ônibus no Estado do Rio de Janeiro), vemos 
firmas devidamente estabelecidas, alinhadas à preocupação 
com segurança”, assinalou. 
 Há, ainda, as agências de viagens com frota própria, 
impondo um diferencial, já que as transportadoras não 
podem vender o assento no veículo – sua atribuição é 
fretá-lo a terceiros. Por último, existem as coo perativas 
e os operadores individuais. “Até os anos 1990, a frota 
turística se restringia a ônibus e micro-ônibus, que pre-
cisam cumprir as respectivas obrigações legais, em ter-
mos de manutenção, parqueamento, capacitação pro-
fissional, entre outras. Depois, começaram a chegar as 
Vans no Brasil, o que mexeu bastante com a estrutura 
das empresas formais, pois esses veículos não precisam 
cumprir tais prerrogativas. O resultado foi uma forte 
concorrência para nós, que passamos também, para 
acompanhar o mercado, a comprar Vans. Hoje, é comum 

uma transportadora turística possuir uma frota com 20, 
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30 delas. Vale lembrar que o Brasil é o produtor de ônibus mais 
importante do mundo, registrando exportações a praticamente 
todos os países. O cliente deve procurar o prestador de serviço 
correto, escolhendo uma transportadora com frota própria. Os 
sistemas de cooperativa ou individual podem se transformar de 
uma alternativa barata em cara e problemática.”

Competição desigual 
 Martinho de Moura afirmou que 40% das operações na-
cionais em turismo receptivo se relacionam a eventos de ne-
gócios: transfer aeroporto-hotel, hotel-centro de convenções, 
passeio e transfer out. Atualmente, a parcela rodoviária equi-
vale a 15% do que alcançava nas décadas de 1980 e 1990, 
como decorrência da competitividade do transporte aéreo, 
que, cabe pontuar, carreia o benefício de provocar o fluxo de 
circulação interna. 
 “O transporte aéreo não paga ICMS, taxa que, para o setor 
rodoviário, no Rio de Janeiro, chega a 19%. Para calcular esse 
índice, necessitamos apor 21,54% no valor da prestação de 
serviços. Nossa desvantagem já começa em 21%. A renova-
ção do cadastro das transportadoras, de dois em dois anos, 
na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), para 
continuarem operando o transporte turístico interestadual, 
requer a apresentação de todas as certidões limpas, o que 
incluiu a quitação do imposto – além de ausência de reclama-
ção trabalhista com sentença. Do contrário, perde-se a cre-
dencial, e os ônibus não são mais vistoriados. Outros modais 
não enfrentam essa exigência, que afetou, de modo brutal, o 
turismo rodoviário em re giões próximas a aeroportos, pois 
a contabilidade não fecha. As operadoras menores, que não 
tinham como assimilar prejuízos e equilibrar as finanças, foram 
desaparecendo ou migrando para outras áreas de viagens. O 
percurso de avião entre Rio e Fortaleza, adquirido com an-
tecedência, custa R$ 450,00. Se dividirmos um frete bastante 
reduzido de um ônibus para uma excursão pelo Nordeste, o 
preço da poltrona sairá mais caro. Trata-se de uma competição 
desigual. Não haverá crescimento no setor”, prognosticou.

Entraves ao atendimento eficaz
 As condições dos terminais em grandes aeroportos, portos 
e rodoviárias, sobretudo no Rio de Janeiro, seguem como um 
entrave às operações das transportadoras, ao não oferecerem 
vagas suficientes para embarque-desembarque e estaciona-
mento dos ônibus, o que compromete a qualidade do atendi-
mento ao visitante na operação das conexões. O mesmo se 
aplica à falta de espaços para parqueamento nas imediações 
de hotéis e pontos turísticos, a exemplo do Corcovado e do 
Pão de Açúcar. 
 “E estamos diante de um fato novo: as faixas seletivas dos 
BRS, em vias importantes para negócios, como as Avenidas 
Antônio Carlos, Rio Branco e Presidente Vargas. Ônibus de 
fretamento não podem trafegar nesses corredores nem pa-
rar à direita, só à esquerda, mas a porta fica aberta para o 
meio da rua. Recebemos multa ou desembarcamos os pas-
sageiros numa transversal, obrigando-os a uma caminhada 
de duas, três quadras para acesso ao local desejado. Estamos 
apelando à Secretaria Municipal de Transportes que nos au-
torize a circular nessas mãos exclusivas. Nas principais cida-
des brasileiras, vivenciamos graves problemas de mobilidade 
urbana – e isso pertence à alçada do poder público. O mo-
mento é oportuno para que as entidades empresariais da 
cadeia produtiva do turismo afinem seu discurso, de maneira 
a sensibilizar as autoridades, por meio da construção de uma 
agenda que nos leve a soluções efetivas na consecução de 
nossos objetivos”, frisou.

Formação profissional
 Quanto aos planos de qualificação profissional da  
ANTTUR, seu presidente esclareceu que, em razão da Copa 
do Mundo e das Olimpíadas, estão em andamento iniciativas 
como o Motorista Cidadão, um programa, em parceria com 
a Fundação Getulio Vargas, realizado na sala de treinamento 
da entidade, no Rio de Janeiro. Atualmente, 378 condutores 
exibem a certificação de conclusão do curso – com carga 
horária de 44 horas de atendimento ao cliente, mostrando-
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se a potência do turismo para o País –, devendo atingir pelo 
menos 4 mil até 2014.
 “Por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem do Trans-
porte (Senat) – acrescentou Moura –, estamos preparando 
um projeto de qualificação, em face dos grandes eventos. A 
partir da experiência bem-sucedida de turmas-piloto como 
laboratório, vamos expandi-lo a todo o Brasil, a fim de que as 
empresas possam enviar seus motoristas para o treinamento 
na instituição. De sua parte, a Universidade Corporativa do 
Transporte (UCT), implementada pela Federação das Em-
presas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de 
Janeiro (Fetranspor), finaliza um programa de qualificação 
voltado não só aos condutores, como também aos dirigentes 
das transportadoras turísticas, e que, passados os Jogos, pros-
seguirá em processos permanentes de reciclagem. Além dis-
so, a ANTTUR promove, anualmente, um encontro nacional 
chamado Brasil Frete, cuja tônica, nos últimos tempos, vem 
recaindo sobre a composição de equipes de qualidade. As 
principais empresas de fretamento reúnem condições para 
criar um departamento de RH bem estruturado. E estão de-
senvolvendo esse trabalho internamente, em conjunto com 
o Senat e a UCT. O resultado tem sido a diminuição da rota-
tividade dos colaboradores, uma vez que se cria um vínculo 
muito positivo entre eles e a companhia.”

 Na observação de Martinho de Moura, é normal uma trans-
portadora turística dispor de uma área administrativa, com 
cerca de 12 funcionários – e dois deles cursando uma facul-
dade como oferecimento da empresa. Para os não motoristas 
(mecânicos, eletricistas, borracheiros, operadores de tráfego), 
há o Jovem Aprendiz. “A companhia apadrinha nos seis primei-
ros meses, quando o aluno ainda está em aprendizagem no 
Senat, e o contrata após o término do curso. Temos diversos 
trabalhadores que foram Jovens Aprendizes na instituição.”

Situação empregatícia dos motoristas
 Segundo o executivo, o piso salarial de motorista em vigor 
no Estado fluminense varia de R$ 1.700,00 a R$ 2.200,00, 
de acordo com o Município, mais os benefícios adicionais 
fornecidos por cada empresa, em consonância com a quali-
ficação do profissional. “Há condutor que só opera em re-
ceptivo no perímetro urbano. Aquele que está apto a dirigir 
em estradas, subir e descer serras, trafegar sob neblina e em 
horários noturnos recebe um complemento entre 10% e 
20% do salário padrão. E existem também as diárias, que se 
assemelham a um dia normal de jornada, caso ele seja esca-
lado para viagens fora da cidade onde trabalha. Esse valor é 
líquido, pois todas as despesas de estadia correm por conta 
da empresa ou do cliente.”
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 Ele concluiu: “As empresas idôneas estão sempre preocu-
padas em aferir o nível de satisfação, abrangendo segurança, 
formação e aprimoramento dos funcionários. Um acidente 
denigre a imagem do destino onde ocorre e, envolvendo 
uma sentença de invalidez de R$ 300 mil, R$ 400 mil, é pre-
judicial para uma organização de grande porte, que dirá para 
uma que atua com dez ônibus. A proporção de acidentes 
com o fretamento de turismo autorizado pela ANTT, em 
comparação à quantidade de veículos que transitam em nos-
sas rodovias diariamente, corresponde a um patamar ínfimo. 

A maioria deles associa-se a empresas piratas, que operam 
à margem da regulamentação. Nós defendemos uma frota 
mínima, mas a Agência habilita empresas com apenas dois 
ônibus, o que significa, ao falarmos em manutenção, 100% 
da frota paralisada. Estamos sugerindo aos órgãos oficiais al-
gumas alterações normativas, justamente para proibir esse 
tipo de operação. A companhia deve armar uma estrutura 
mínima, capaz de garantir veículos higienizados, com manu-
tenção preventiva. Transporte é coisa séria, não um campo 
para aventureiros.” 

Propostas: 

 X Aumento de vagas para embarque-desembarque e estacionamento de ônibus de turismo nos terminais aéreos, por-
tuários e rodoviários e também nas imediações de hotéis e pontos turísticos.

 X Autorização, no caso do Rio de Janeiro, da Secretaria Municipal de Transportes para o tráfego de ônibus de turismos nas 
faixas seletivas dos BRS, em vias importantes para o turismo de negócios, como as Avenidas Antônio Carlos, Rio Branco e  
Presidente Vargas. 

 X Desoneração tributária no que se refere ao pagamento de ICMS para as transportadoras do setor rodoviário, de 
forma a estimular sua competitividade com o segmento aéreo.  

 X Alinhamento de ideias entre as entidades empresariais da cadeia produtiva do turismo, a fim de sensibilizar as autoridades 
públicas, por meio da construção de uma agenda que promova soluções efetivas, na consecução dos objetivos do trade, 
sobretudo no tocante aos problemas de mobilidade urbana que afetam as cidades brasileiras. 

 X Alterações normativas para coibir a ação de empresas que operam à margem da regulamentação, com a adoção de exi-
gências como estrutura mínima para sua habilitação pela ANTT.
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A visão acerca do estágio atual do turismo gastronômico 
em países onde já se encontra estabelecido e naque-
les em que ainda está em estruturação, abrangendo 

as possibilidades abertas ao Brasil nessa modalidade, foi abor-
dada por Antônio Montecinos, criador e diretor do Centro 
Empresarial Gastronômico Hoteleiro (CEGAHO) do México 
e assessor internacional da Confederação Pan-Americana de 
Escolas de Hotelaria, Gastronomia e Turismo (CONPEHT).
O exame dos números aponta para uma importante contri-
buição histórica do setor no PIB – e a relação direta com 
diversos segmentos econômicos estratégicos na sua cadeia de 
produção. “Nós a visualizamos apenas sob a forma de pratos. 
Entretanto, a gastronomia constitui um sistema alimentar que 
se inicia e termina na terra, gerando emprego e renda de ma-
neira direta e indireta. Em 2009, 6 milhões de turistas, de um 
universo global de 50 milhões, afirmaram ter ido à Espanha 
(único país que disponibiliza dados estatísticos específicos) por 
motivos gastronômicos ou enológicos. Lá, essa indústria movi-
menta cerca de 7% do PIB, ou cem milhões de euros, e mais 

10.  Turismo gastronômico     
   

de um milhão de postos de trabalho legais – contingente que, 
se computados os imigrantes que atuam irregularmente, pode 
aumentar em mais 35%. As vinícolas francesas, por sua vez, 
receberam, em 2010, 18 milhões de visitantes domésticos e 
6 milhões internacionais, quantidade bastante expressiva, be-
neficiando o comércio local, que vende seus produtos para 
serem levados a outros países. Do México, por exemplo, não 
há quem saia sem comprar uma garrafa de tequila.” 
Ao fato de não haver, em âmbito mundial, um termo padrão 
para traduzir o turismo gastronômico, Montecinos propõe, 
como definição: pessoas que, durante suas viagens e estadias, 
realizam atividades fundamentadas no patrimônio cultural gas-
tronômico tangível e intangível, em lugares diferentes de seu 
entorno habitual, por um período de tempo consecutivo infe-
rior a um ano, com o principal fim de consumir e desfrutar de 
serviços e experiências gastronômicas de maneira prioritária 
e complementar.
 “Esse turista – pontuou – não quer apenas comer e beber, 
mas adquirir cultura, vivenciar uma nova experiência, que co-
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meça no momento em que ele entra no avião, com as refeições 
de bordo. No percurso de trem de Cuzco a Matchu-Pichu, por 
exemplo, serve-se comida tradicional peruana, beneficiando os 
produtores locais. Graças ao chamado prato-bandeira, o cuy, 
que estava quase em extinção e foi resgatado pelo seu alto 
valor em proteínas, vêm sendo criadas frentes de trabalho no 
país. Trata-se de um caso de estudo empresarial. Para elaborar 
esse prato-bandeira, é preciso conhecer a origem dos ingre-
dientes e os livres acordos comerciais entre os países. A co-
mida peruana tem muita popularidade no México, porém não 
dispomos de acordos com o Peru. Assim, precisamos comprar 
seus produtos por intermédio dos Estados Unidos, o que os 
encarece em 30%, 40%. Restaurantes renomados acabam fe-
chando, principalmente pela falta de planejamento.” 

Avanço do enogastroturismo
 Segundo o palestrante, o enoturismo configura-se o ramo 
do trade mais antigo e que mais cresce no mundo. Historica-
mente, existem registros de que no Grand Tour do Século XVI 
já se observavam visitas a vinícolas. “Esse nicho evoluiu, e, hoje, 
combinado à gastronomia, ganhou a nomenclatura de enogas-
troturismo, que apresenta expressivo incremento na Espanha. 
Devido à crise, os espanhóis, sem condições de viajar para fora, 
estão prestigiando seus vinhedos e consumindo os produtos 
nacionais. Há museus nos quais se podem conhecer todos os 
ciclos do processo de fabricação da bebida. É o turismo do-
méstico, capaz de gerar recursos na própria região.” 
 Ele ressaltou que a importância progressiva do valor da 
culinária fica patente, a título de ilustração, pelo reconheci-
mento, em 2010, da Rota Don Vasco, em Michóacan (México) 
– em que se preserva a comida ancestral –, como Patrimô-
nio Cultural Imaterial da Humanidade da Unesco; da França, 
como a Capital Gastronômica do Mundo; e da Cozinha Me-
diterrânea. “A gastronomia – que deve ser interpretada sob a 
condição de meio de produção e de sobrevivência – deixou 
de significar uma parte complementar para se transformar 
em motivo central de deslocamentos turísticos, que acom-

panham as tendências globais: além da Mediterrânea, as li-
nhas saudável e sustentável; slow food; orgânica; biodinâmica; 
e antitransgênicos. A modalidade sazonal torna-se cada dia 
mais influente, uma vez que as mudanças climáticas vão afetar 
terrivelmente o campo e a composição de menus, ao inviabi-
lizarem a comercialização do que costumávamos produzir e 
vender num período preestabelecido.”

Responsabilidade econômica, social e ambiental 
 O diretor do CEGAHO salientou que os grandes  
chefs de cozinha internacionais estão olhando para a Amé-
rica, em especial a Amazônia e seus ingredientes exóticos. 
“Todos querem conhecer o impressionante patrimônio gas-
tronômico do Brasil, cujo potencial é imenso. No guia da 
Restaurant Magazine, revista inglesa que premia os 50 Me-
lhores Restaurantes do Mundo, figura na quarta colocação o 
D.O.M., em São Paulo, de Alex Atala. Nos 35º e 36º lugares, 
aparecem, respectivamente, o Astrid Y Gastón, do Peru, e o 
mexicano Pujol. As características comuns a eles se eviden-
ciam pela oferta de produtos tradicionais manipulados com 
altas técnicas globalizadas. Precisamos garantir que na lista 
dos premiados entrem mais estabelecimentos da América.”  
 E prosseguiu: “Esse perfil de cliente almeja qualidade de 
vida, por intermédio de serviço eficiente e boa nutrição, 
procurando efetuar suas compras em lugares sustentáveis. 
Temos de alcançar o caminho da responsabilidade econô-
mica, social e ambiental, em que prevalecem as atitudes éti-
cas. O comércio associado ao turismo gastronômico cres-
ce aproximadamente 25% ao ano. O visitante consciente 
mostra-se disposto a pagar mais caro, quando se certifica 
que, assim, ajudará alguém na cadeia alimentar, pois sabe 
que existem outras ações, antes e depois da execução de 
um simples prato. Não se pode alavancar o turismo nes-
sa área sem um sistema sustentável. O Noma, na Dina-
marca – restaurante número um do planeta –, cultiva um 
ecossistema benéfico às plantas que utiliza, num processo  
ar tesanal, orgânico”. 
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Roteiro para um modelo de sucesso
 Montecinos descreveu os passos fundamentais para um mo-
delo bem-sucedido. “Primeiro, cuidar da produção, de modo a 
assegurar a disponibilidade dos ingredientes. Em seguida, divul-
gar pratos-bandeira e criar cadeias curtas de distribuição, por 
meio de cooperativas de pequenos agricultores – os quais ne-
cessitam conhecer seus direitos e regulamentos específicos –, 
que carecem do envolvimento e do apoio de todo o trade. 
Deveria, por exemplo, ser obrigatório aos hotéis a inclusão de 
uma seção de pratos do seu país, levando as grandes cadeias 
internacionais a comprar localmente. Em terceiro lugar, vêm 
as questões ligadas à compostagem, mercado e destino de 
excedentes de produção – se serão vendidos ao turismo ou 
direcionados à exportação. Sem planejamento, o turismo gas-
tronômico não obtém sucesso. Se queremos desenvolvimento, 
temos de pensar na área rural e nos agricultores.” 
 Nesse sentido, outro aspecto relevante reside nas certifica-
ções de qualidade para os produtos de exportação, como as 
denominações de origem controlada. “O problema é que mui-
tos deles não são consumidos pela comunidade local em sua 
cesta básica. Precisamos criar marcas que se preservem regio-
nalmente, impedindo a apropriação por empresas de fora. Na 
Argentina, 70% dos vinhedos ou das vinícolas não pertencem 
aos argentinos, mas a europeus que ali compraram suas terras. 
A condicionante decisiva é que a comunidade se interesse pe-
los enormes benefícios da gastronomia turística.” 
 Para tanto, faz-se necessária a elaboração de um inventário 
em quatro dimensões. A primeira consiste na área de alimen-
tos, bebidas e utensílios tradicionais, seguida da concepção das 
atrações. “Depois, basta dispor-se de estrutura e equipamen-
tos para chegar ao nível três – os produtos gastronômicos. Na 
etapa final, selecionam-se os mercados estratégicos, abrangen-
do a coordenação de clusters que permitam um diagnóstico 
da situação (debilidades, forças e oportunidades) e a elabo-
ração de um estudo de viabilidade: as debilidades, as forças 
e as oportunidades. A partir dessas interpretações, é possível 
desenvolver um destino gastronômico – por definição, um ter-
ritório com uma marca e que mantém, na maior parte do ano, 
um fluxo de visitantes numeroso o suficiente para transformar 
essa atividade em um dos fundamentos de seu crescimento 
econômico. O Brasil, certamente, poderá, em pouco tempo, 
compor vários destinos do gênero.”

O papel dos mercados locais
 O assessor internacional da CONPEHT citou, como caso 
de sucesso, o Mercado de São Miguel, em Madri, que foi rea-
tivado e hoje comercializa produtos a preços entre 30% e 
40% mais caros que em outros locais, pela disponibilidade do 
turista em pagá-los. E também, em Barcelona, o Mercado de la 
Boqueria, que ostenta a marca Cuina Catalana, em proteção à 
cozinha tradicional da Catalunha, disseminada, ainda, em diver-
sos idiomas, no portal Gastroteca. “Apesar da crise, Madri está 
abrindo um novo estabelecimento dessa natureza, orçado em 
31 milhões de euros. Os mercados não são apenas uma atra-
ção, mas a coluna vertebral para divulgar a região e ajudar o 
pequeno agricultor, evitando que este venda seu produto para 
as grandes companhias a baixo custo. Outro exemplo interes-
sante é o da Ruta Del Tequila, a mais emblemática do México. 
Com a Certificação do Turismo da Tequila, selo de qualidade 
que regula o destino, as visitações aumentaram 400% nos úl-
timos cinco anos. Na Ruta Del Camino de Santiago de Com-
postela, na Espanha, o principal percurso religioso do mundo, 
os restaurantes promovem os pratos típicos, como o Cochi-
nillo de Segovia, a preços especiais para os peregrinos.”
 E acrescentou: “Do nível hierárquico resultante do inventá-
rio efetuado dependerá o tipo de público que se mobilizará. 
Se o forte for apenas o ramo de alimentos e bebidas, serão 
sensibilizados, em princípio, turistas nacionais. Caso existam 
outros atrativos – mercados, rotas –, haverá viajantes de maior 
distância. Agora, se a cidade já contar com produtos gastronô-
micos, conquistará o cliente internacional. Essas características 
orientarão os investimentos adequados ao consumidor que se 
quer atingir. Nem todos os destinos podem cativar o turista 
estrangeiro. No entanto, a maioria deles tem capacidade para 
gerar deslocamentos domésticos, que representam o maior 
movimento no mundo”.

Atenção às demandas de cada nicho
 Como mercados mais importantes em âmbito global dentro 
do turismo, ele assinalou eventos políticos, religiosos, esporti-
vos, ambientais e de trabalho e incentivo. “O Brasil, que sedia-
rá uma quantidade notável, precisa identificar as necessidades 
peculiares, em termos gastronômicos, de cada um. O homem 
de negócios, por exemplo, demanda, em restaurantes, serviço 
profissional, novos conceitos, infraestrutura, rede de ativida-
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des ou estações vivas em buffet e informações a respeito do 
menu – inexistentes ou sem tradução para outras línguas em 
muitos lugares. Na rede hoteleira, o room service deve ser 
aprimorado, abastecendo-se o frigobar com maior variedade 
e menores preços. Como os estrangeiros têm medo de tomar 
água, cobra-se por ela um valor absurdo. O que estão fazendo 
os estabelecimentos que viram nisso uma boa oportunidade? 
Em vez de vender, fornecem garrafas d`água, gratuitamente, a 
seus hóspedes, que, agradecidos, aumentam o consumo den-
tro do hotel.” 
 A instalação de máquinas automáticas supridas com pro-
dutos mais nutritivos também constituiu um ponto recomen-
dável. “Esse turista está pedindo certificações de sanidade no 
manejo dos alimentos e que não precisam ser internacionais, 
como Serve Safe, ISO e Cristal. Para ganhar competitividade, o 
México criou o Distintivo H. O europeu e o norte-americano 
preocupam-se em verificar previamente a existência desses 
selos. Numa pesquisa do CEGAHO, mais de 320 turistas vin-
dos do exterior consideraram itens prioritários a higienização 
e a qualidade dos alimentos, comidas e bebidas típicas, pre-
ços compatíveis, cardápio em espanhol e inglês e atendimento 
profissional. O acesso à tecnologia é outro fator relevante. O 
turista quer compartilhar suas experiências, transmitindo-as de 
maneira imediata pelas redes sociais da internet. Chegará o 
momento em que ele vai quitar a conta on-line.”  
 
Harmonização entre produto e serviço
 À indagação sobre se o Brasil está preparado para compe-
tir com a culinária de ponta da Europa, Montecinos receitou: 
“Alta cozinha corresponde a bons produtos e, sobretudo, téc-
nicas de apresentação inovadoras, mas trazendo-se à mesa o 
campo, os costumes e as tradições locais. E, principal problema 
em esfera mundial, profissionais qualificados na parte de ser-
viço. A gastronomia de rua – como os carrinhos de tapioca, 
por exemplo – requer um equipamento limpo, exibindo placas 
explicativas sobre as propriedades da comida (em condições 
higiênicas) em inglês, com vendedores capacitados. Nos mer-
cados – como os de São Pedro e o do Centro de Abasteci-
mento do Estado da Guanabara (Cadeg), no Rio de Janeiro –, 
a segurança alimentar também deve ser rigorosa, oferecendo-
se instalações confiáveis e chamativas para seus atributos e 
atendimento eficiente”.
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 Em relação a esses conceitos, ele destacou, no Rio, a tra-
dicional Feira de São Cristóvão e o restaurante Aprazível, no 
bairro carioca de Santa Teresa. “Este me surpreendeu favora-
velmente: trata-se de alta cozinha. Não a do foie gras e do 
caviar, e sim a da reinterpretação dos maravilhosos produtos 
brasileiros. O viajante gastronômico gosta de variedade. Por 
isso andam tão em moda os menus-degustação.” 
 O assessor da CONPEHT – voltada à pesquisa e à criação 
de produtos e serviços para responder a futuras demandas 
do mercado – realçou que a entidade tem impulsionado, de 
forma substancial, esse nicho que se amplia exponencialmente. 
O próximo Congresso – para o qual se prevê a participação 
de cerca de 2 mil pessoas, de 19 países –, que ocorrerá em 
outubro, no Rio de Janeiro, em torno da pauta O Impacto dos 
Grandes Eventos no Turismo, promoverá um concurso de gas-
tronomia, aberto a todos. “Muitos estudantes estão guardan-
do dinheiro para vir ao Brasil. Isso é excelente, pois serão os 
profissionais e empreendedores de amanhã. No CEGAHO, 
dedicamo-nos à formação básica, ajudando a área empresarial 
no tocante a técnicas, custos e planejamento de hotéis e res-
taurantes. Este ano, estaremos presentes em seminários em 
oito países, o que confirma o enorme interesse pelo turismo 
gastronômico.”

Marca Brasil
 Ao reforçar a essencialidade da concepção de uma iden-
tificação emblemática do país para o êxito dos negócios, ele 
lembrou: “O famoso cozinheiro Ferran Adrià fechou seu res-

taurante e se tornou um embaixador da marca espanhola, que 
uniu agricultores, pesquisadores e chefs em torno de sua pro-
moção por todo o mundo. A implementação de destinos gas-
tronômicos, que começou com sete cidades, atinge, hoje, mais 
de 20 – lideradas por San Sebastian –, devendo, no final deste 
ano, chegar a 30. Vale sublinhar a pertinência da elaboração de 
estudos e metodologias, a fim de demonstrar, cientificamente, 
a importância da valorização da culinária na área turística”. 
 Para o Brasil, as orientações centraram-se em segurança ali-
mentar e comidas saudáveis, certificação de sanidade, alimen-
tos locais, serviços de alto padrão, administração competente, 
tecnologia, comunicação em vários idiomas, consciência acer-
ca de sustentabilidade, cultura gourmet, formação acadêmica 
em nível técnico operativo e estratégico, planejamento eficaz 
de ações, criação de uma marca Brasil e de marcas regionais, 
proteção aos pratos-bandeira – coibindo a imitação de baixa 
qualidade no exterior – e registro de propriedade industrial, 
como o Pisco peruano, divulgação das diversidades regionais e 
política nacional de incentivo do turismo como setor econô-
mico primordial.  
 “O Peru alcançou sucesso ao exigir do governo que al-
çasse o turismo gastronômico à condição de prioridade na-
cional. O mesmo se deu com o Chile, no caso dos vinhos, 
quando os empresários se reuniram na Câmara de Comér-
cio, traçaram planos e metas e pediram a ajuda oficial. O 
objetivo era que, em dez anos, o país figurasse entre os cinco 
países mais importantes do mundo na produção e na venda 
da bebida, resultado obtido em 2010. É fundamental que se 
forme um cluster, evidenciando a presença de motivações 
gastronômicas, restaurantes, mercados, enoturismo, museus 
temáticos, classes de cozinha, rotas específicas, cerimônias e 
rituais, agroturismo, festivais, circuitos, itinerários, etc. Temos 
mais de 50 produtos listados a desenvolver. Todos os pontos 
precisam se interconectar, para que, finalmente, convertam-
se em um destino. O grande desafio é buscar o apoio de 
políticas públicas nacionais vigorosas, capazes de tornar o tu-
rismo gastronômico uma excelente ferramenta em auxílio 
ao desenvolvimento sustentável regional. A questão maior 
passa pelo fato de o povo brasileiro não conhecer o enor-
me patrimônio que possui. Impõe-se, portanto, a execução 
urgente de um inventário desses valiosos bens. Definitiva-
mente, o Brasil tem muito a oferecer e a surpreender o  
mundo”, prognosticou.
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Propostas: 

 X Interpretação da gastronomia sob a condição de meio de produção e de sobrevivência. 
 X Busca de responsabilidade econômica, social e ambiental no segmento de turismo gastronômico, garantindo a viabilização 

de um sistema sustentável. 
 X Criação de cadeias curtas de distribuição, por meio de cooperativas de pequenos agricultores. 
 X Envolvimento e apoio de todo o trade com os pequenos produtores, estabelecendo-se, por exemplo, a obrigatorie-

dade de inclusão, nos hotéis, de uma seção de pratos típicos de seu país, forçando as grandes cadeias internacionais a 
comprar localmente. 

 X Promoção de iniciativas que levem ao conhecimento dos pequenos produtores informações a respeito de direitos e deveres 
– benefícios e regulamentos específicos. 

 X Garantia de disponibilidade dos alimentos e planejamento do destino de excedentes de produção – se serão vendidos ao 
turismo ou direcionados à exportação.  

 X Criação da marca Brasil e de marcas regionais. 
 X Adoção de certificações de qualidade para os produtos de exportação, como as denominações de origem controlada. 
 X Implantação de selos de sanidade no manejo dos alimentos. 
 X Utilização dos mercados municipais, não só como atração, mas também como instrumento de divulgação do destino e de 

auxílio ao pequeno agricultor, evitando-se que este venda seu produto para as grandes companhias a baixo custo. 
 X Identificação das necessidades peculiares, em termos gastronômicos, de cada nicho turístico – eventos políticos, religiosos, 

esportivos, ambientais e de trabalho e incentivo, etc. 
 X Atenção, na esfera da alta cozinha, a bons produtos, técnicas de apresentação inovadoras – mas trazendo-se à mesa o cam-

po, os costumes e as tradições locais – e profissionais qualificados na parte de serviço. E, em relação à gastronomia de rua, 
equipamentos limpos, exibindo placas explicativas sobre as propriedades da comida (em condições higiênicas) em inglês, 
com vendedores capacitados. 

 X Elaboração de estudos e metodologias, a fim de se demonstrar, cientificamente, a importância da valorização da gastronomia 
para a área turística. 

 X Organização de um inventário em quatro dimensões – área de alimentos, bebidas e utensílios tradicionais; atrações; produtos 
gastronômicos; e mercados estratégicos – que permita um diagnóstico da situação e a elaboração de um estudo de viabili-
dade para o desenvolvimento de um destino gastronômico. 

 X Gestões centradas em segurança alimentar e comidas saudáveis, serviços de alto padrão, administração competente, tecno-
logia, comunicação em vários idiomas, consciência acerca de sustentabilidade, cultura gourmet, formação acadêmica em nível 
técnico operativo e estratégico, planejamento eficaz de ações, proteção aos pratos-bandeira – coibindo a imitação de baixa 
qualidade no exterior – e registro de propriedade industrial, como o Pisco peruano, e divulgação das diversidades regionais. 

 X Formação de cluster, evidenciando a presença de motivações gastronômicas, restaurantes, mercados, enoturismo, museus 
temáticos, classes de cozinha, rotas específicas, cerimônias e rituais, agroturismo, festivais, circuitos, itinerários, etc. Todos os 
pontos precisam se interconectar, para que, finalmente, convertam-se em um destino. 

 X Reunião da classe empresarial em torno da concepção de planos estratégicos e metas para discussão com a esfera 
governamental, para, com base em dados e estatísticas consistentes sobre a potência socioeconômica do segmento, 
demandar a implementação de uma política nacional de incentivo do turismo como setor prioritário ao desenvolvi-
mento sustentável regional.
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11.  Guia de Turismo – O agente do turismo receptivo        
   

O papel social e os planos de qualificação desse pro-
fissional no País integraram a pauta Guia de Turismo 
– O agente do turismo receptivo, dirigida pela presi-

dente da Federação Nacional de Guias de Turismo (Fenag-
tur), Irma Karla Barbosa. A entidade é composta por líderes 
dos sindicatos dos Estados – alguns, como os de Rondônia e 
Roraima, por questões institucionais, ainda não estão filiados, 
o que se vem tentando equacionar juridicamente – e conse-
lheiros indicados. 
 De acordo com o artigo 2º da Lei 8.623, que dispõe sobre 
o Cadastro do Guia no Ministério do Turismo, são suas atri-
buições: a) acompanhar, orientar e transmitir informações a 
pessoas ou grupos em visitas, excursões urbanas, municipais, 
estaduais, interestaduais ou especializadas dentro do território 
nacional; b) acompanhar ao exterior pessoas ou grupos or-
ganizados no Brasil; c) promover e orientar despachos e libe-
ração de passageiros e respectivas bagagens, em terminais de 
embarque e desembarque aéreos, marítimos, fluviais, rodoviá-
rios e ferroviários; d) ter acesso a todos os veículos de trans-
porte, durante o embarque ou desembarque, para orientar 
pessoas ou grupos sob sua responsabilidade, observadas as 
normas específicas do respectivo terminal; e) ter acesso gra-
tuito a museus, galerias de arte, exposições, feiras, bibliotecas 
e pontos de interesse turístico, quando estiver conduzindo ou 
não pessoas ou grupos, observadas as normas de cada esta-
belecimento, desde que devidamente credenciado como Guia 
de Turismo; e f) portar, em local visível, o crachá emitido pelo 
Ministério, com seus dados, identificação de categoria, fluência 
em idiomas e foto. 
 “Em um país com mais de oito mil quilômetros de praias, ci-
dades históricas, paisagens deslumbrantes e inúmeros atrativos 
culturais, o turismo pode se configurar em um sinônimo de 
experiências inesquecíveis; tanto para quem viaja quanto para 
quem trabalha no ramo – e procura na atividade uma for-
ma de unir remuneração e lazer –, hoje, em franca expansão. 
O guia é o especialista para o fornecimento de informações 
gerais e peculiares de um determinado local. Entretanto, exi-
gem-se formação e habilidades para embarcar nessa profissão, 
por meio de cursos técnicos reconhecidos pelo MEC, além 
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sa distorção. Nossa carga horária mínima subiu para 400 
horas e, no momento, chega a 960 horas, o equivalente 
a um ano e meio. Não se capacita um guia em apenas  
50 horas”, argumentou.

Características do mercado
 Após formar-se em cursos regulares, como os oferecidos 
pelo Senac e o Mark, instituto federal, o aluno encaminha a 
documentação à respectiva Secretaria de Turismo estadual, 
e o Ministério do Turismo envia sua credencial. “Em geral, o 
guia é um profissional autônomo que presta serviços como 
freelancer para empresas do setor turístico. A remuneração 
tende a ser inconstante, pois depende do volume da demanda. 
Por isso, muitos trabalham em outras áreas durante a semana, 
atuando como guias aos sábados e domingos ou nas férias. 
Nas regiões Sul e Sudeste concentra-se a maioria dos que 
vivem exclusivamente da atividade; nas demais, eles acabam 
buscando uma profissão paralela, em virtude da questão cul-
tural, que dificulta sua contratação formal. Uma boa parcela 
prefere trabalhar por conta própria. No entanto, as operado-
ras de turismo costumam ser as principais contratantes desse 
tipo de serviço. Grandes empresas, quando desejam receber 
executivos vindos de fora da cidade ou do País, também o 
procuram. Alguns municípios já promoveram concursos para 
essa especialidade, uma iniciativa importante para a recepção 
de autoridades e visitantes ilustres. Um profissional experiente, 
segundo pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo 
(USP), pode receber de R$ 1,5 mil a R$ 5 mil por mês.”
 Irma Barbosa ressalvou que, embora não haja limite de 
idade para o exercício da profissão, um guia competente 
precisa reunir dinamismo e alta resistência física, para em-
preender várias viagens, longas caminhadas e assistência ao 
turista durante um dia inteiro, como em shows, festas, com-
pras e eventos. “A maioria está na faixa da terceira idade. 
O profissional se aposenta e garante uma segunda fonte de 
renda no guiamento, afora fazer o que gosta – viajar, conhe-
cer gente. O importante é mostrar talento para o relacio-
namento interpessoal. A função do guia vai além do simples 
acompanhamento. Por isso, deve demonstrar identificação 

do cadastramento no Ministério do Turismo. Apesar de nossa 
legislação deixar algumas brechas, o exercício informal de guia 
constitui crime previsto no Código Penal”, afirmou. 

Categorias e requisitos
 O Decreto 946, que regulamenta a Lei 8.623, cita as ca-
tegorias que envolvem o segmento. A regional com preende 
recepção, traslado, acompanhamento, prestação de informa-
ções e assistência a turistas em itinerários ou roteiros locais 
e intermunicipais de uma unidade da Federação, para visita 
a atrativos turísticos. Já a de excursão nacional se aplica ao 
guia que percorre todo o Brasil e a América do Sul com seus 
passageiros. “Entretanto – esclareceu –, quando se chega ao 
destino, torna-se necessário contratar outro profissional, lo-
cal, o que muitas agências relutam em bancar, incorrendo 
em risco. O guia nacional não foi capacitado – portanto, não 
tem conhecimentos adequados e consistentes – para atuar 
naquele roteiro específico. Existem, ainda, as classes interna-
cional, em que Rio de Janeiro e São Paulo exibem o maior 
número de registrados, e especializada, com foco em atrativo 
natural e cultural.” 
 Os requisitos para o cadastramento incluem: ser brasi-
leiro ou estrangeiro residente no Brasil, habilitado para o 
exercício de atividade profissional no País; ser maior de 18 
anos (na categoria regional) ou de 21 anos (nacional ou 
internacional); ser eleitor e estar em dia com as obrigações 
eleitorais; ser reservista e estar em dia com as obrigações 
militares, no caso de requerente do sexo masculino menor 
de 45 anos; e ter concluído o 2º grau e o Curso de Forma-
ção Profissional de Guia de Turismo.
 “É importante frisar a necessidade do término do en-
sino médio. Recentemente, foi lançado um ProJovem, do 
Ministério da Educação, com 50 horas de carga horária, 
englobando outras atividades do arco Turismo e Hospita-
lidade, como cerimonial e eventos, guia de turismo local, 
recepcionista de hotel e auxiliar de garçom. Todas soma-
vam carga horária de 200 horas, exceto para guia, com 
somente 50 horas. Na condição de, à época, presidente 
do Sindicato de Sergipe, reivindiquei o realinhamento des-
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com a área em que se propõe a trabalhar, buscando sempre 
aperfeiçoar habilidades inerentes a sua ocupação, como cria-
tividade, capacidade de comunicação, bom humor, destreza 
para agir em situações imprevistas, iniciativa, liderança, ética, 
disciplina, gentileza e aptidão para administrar o tempo.” 
 Ela acrescentou: “O perfil do público interessado nos cursos 
para formação de guias é bastante eclético, e a procura au-
menta a cada dia, diante dos grandes eventos, não só no Rio 
de Janeiro, mas em todo o Brasil. Há estudantes que visam a 
uma alternativa ao curso superior, pessoas já de algum modo 
envolvidas no ramo turístico, profissionais liberais e até mili-
tares – além dos aposentados. E o mercado se encontra em 
franca expansão, com a demanda crescente por profissionais 
qualificados. No Rio, por exemplo, 76% do Produto Interno 
Bruto (PIB) provêm do setor de serviços, sendo os mais ex-
pressivos os segmentos de transporte e turismo”. 

Conhecimentos multidisciplinares
 Uma advertência, contudo, diz respeito às noções em torno 
da atividade. “O guia não pode imaginar que vá se divertir 
como o turista. Quem escolher o curso antevendo, assim, a 
melhor maneira de concretizar seus sonhos de viagens pelo 
mundo, precisará aterrissar na realidade. Conhecer lugares 
diferentes faz parte do trabalho, mas não se consegue fugir 
de ações burocráticas – negociar preços de passagens e hos-
pedagem, efetuar reservas, providenciar transporte, organizar 
passeios e prestar todo tipo de assessoria ao cliente. Um bom 
nível de informação se torna imprescindível, pois esse profis-
sional estará em contato com gente do mundo inteiro – e 
será mais valorizado se dominar pelo menos dois idiomas, de 
preferência inglês e espanhol. Com a Copa, haverá solicitação 
por outras línguas, como mandarim e alemão. Além disso, o 
guia não deve ser um mero repetidor de textos previamen-
te preparados sobre determinado lugar. Conhecer geografia, 
cartografia, folclore e patrimônio histórico, por exemplo, pode 
ajudá-lo a esclarecer dúvidas inesperadas”, explanou.
 Nessa janela de oportunidades, os especialistas consideram 
difícil apontar as vertentes mais promissoras. Todas abrem 
perspectivas atraentes – convenções, eventos, transportes, 

hotelaria, parques temáticos, companhias aéreas, órgãos ofi-
ciais e empresas de marketing turístico. “Há muito, ainda, a 
explorar – prosseguiu. O nicho do ecoturismo começa a ga-
nhar impulso, enquanto outros apenas engatinham, como o 
gastronômico e o direcionado a roteiros religiosos. Os cursos 
compreendem disciplinas que oferecem base ao planejamen-
to da cadeia de atividades ligadas ao trade – organização, me-
todologia de pesquisa, história da cultura e da comunicação, 
direito e legislação, patrimônio cultural, meio ambiente, bens 
culturais, museologia, sociologia do lazer, análises estrutural 
e macroeconômica, política, administração, marketing, esta-
tística e língua estrangeira. Mas, atenção: nenhuma faculdade 
dá fluência em idiomas. É preciso fazer cursos especializados. 
Isso gera custo. Todavia, trata-se de investimento profissional, 
não de uma despesa a mais.”

Benefícios da contratação legal
 Para a uma planificação segura de viagens, Irma Barbosa 
recomendou cuidado quanto aos aspectos de propagandas 
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enganosas e clandestinidade, optando-se por empresas, equi-
pamentos turísticos e profissionais credenciados no Ministério. 
O site do Cadastur (http://www.cadastur.turismo.gov.br) dis-
ponibiliza o acesso aos contatos (telefone, endereço) e ca-
pacitações para o desempenho da função desses guias para 
qualquer empresa ou cidadão, que, assim, se previne contra 
ações de falsários e eventuais assaltantes.
 “Por representar o colaborador da agência de viagens ou 
operadora que mais permanece em contato direto com os 
clientes – relatou –, o guia é muito valorizado, porque a ele os 
visitantes vão recorrer quando necessitarem de algum dado 
ou estiverem enfrentando problemas de qualquer ordem. Isso 
não significa que esse profissional domine a integralidade das 
informações e detenha plena autonomia para resolver todos 
os imprevistos, nem que conheça o rol de particularidades 
possíveis acerca dos destinos. Mas precisa saber ao menos in-
dicar onde, como ou a quem o turista poderá encontrar a fim 
de solucionar um embaraço ou satisfazer suas expectativas. 
Nesse sentido, os funcionários de agências e operadoras de-

vem dedicar atenção especial a observações e relatórios feitos 
pela equipe de guias, e estar sempre abertos ao diálogo e a 
sugestões capazes de interferir na melhoria da execução dos 
serviços e, em decorrência, na satisfação do viajante.”
 Ao guia cabem responsabilidades civis, sociais e ambientais 
estabelecidas em um Código de Ética Profissional. As pri-
meiras referem-se à deliberação de responder, junto com 
o empresário, por qualquer dano causado ao cliente. Pelo 
viés social, ele recebe orientações para combater a explo-
ração sexual, sobretudo a infanto-juvenil, e para defender a 
preservação dos patrimônios históricos, artísticos, culturais, 
turísticos e ecológicos, além de participar de campanhas de 
solidariedade. E no tocante ao ecoturismo, são ensinados a 
respeito de espécies da flora e da fauna – de modo a ofe-
recer esclarecimentos ao visitante e impedir a extração de 
exemplares para biopirataria – e treinados a prestar os pri-
meiros socorros em caso de acidente.
 “A contratação de um guia legal proporciona benefícios 
que vão representar o diferencial para a empresa. É ele quem 
vai executar todas as atividades que motivarão o turista a ad-
quirir determinado pacote. A escolha de um excelente pro-
fissional corresponderá a um excelente serviço e, certamen-
te, à fidelidade do cliente. Já a opção por uma pessoa sem a 
devida habilitação poderá provocar práticas inadequadas e 
sérios incidentes, acarretando desgastes no relacionamento 
entre as partes. O custo para limpar o nome da companhia 
sai caro”, advertiu.
 
Plano de qualificação
 Em face da proximidade dos megaeventos que serão rea-
lizados no País, a Fenagtur está elaborando um plano de quali-
ficação e atualização para os guias de turismo em atua ção no 
mercado, abrangendo o campo cultural e línguas estrangeiras. 
“Para tanto, precisaremos fechar convênios e parcerias com en-
tidades nacionais, com o apoio dos Ministérios do Turismo e da 
Educação. Almejamos a excelência na prestação de serviços, as-
sim como fortalecer a boa imagem da empresa contratante, que 
será sempre lembrada – e novamente solicitada – por um bom 
padrão de atendimento. Aspiramos, ainda, à readaptação dos 
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Propostas: 

 X Contratação, pelas agências e operadoras, de guias cadastrados no Ministério do Turismo, como forma de gerar exce-
lência na prestação de serviços – e, por extensão, a fidelidade do cliente – e prevenir a ocorrência de práticas inade-
quadas e incidentes, acarretando desgastes na imagem da empresa. 

 X Divulgação do site do Cadastur (http://www.cadastur.turismo.gov.br), que disponibiliza o acesso aos con-
tatos e capacitações para o desempenho da função dos guias credenciados, em coibição às ações de  
falsos profissionais.

 X Atenção especial, por parte de funcionários de agências e operadoras, a observações e relatórios feitos pela equipe 
de guias. Disponibilidade para o diálogo e para sugestões capazes de interferir na melhoria da execução dos serviços 
e, em decorrência, na satisfação do viajante.

 X Promoção de concursos públicos municipais com foco na especialidade de guia turístico.

 X Apoio institucional e financeiro do Ministério do Turismo ao plano de qualificação e atualização para os guias que já 
atuam no mercado, em formatação pela Fenagtur, abrangendo o campo cultural e línguas estrangeiras. 

 X Readaptação dos cursos oferecidos por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), des-
tinado à profissionalização daquele que está saindo do ensino fundamental.

 X Suporte efetivo do governo federal ao turismo de fronteira, de modo a facilitar, por exemplo, o hoje complexo trânsito entre 
a Guiana Francesa e o Amapá, por meio de uma fiscalização ativa em repressão aos que exercem a função na informalidade. A 
resultante da prática ilegal é uma divulgação negativa, em âmbito local e internacional, o que compromete o desenvolvimento 
do turismo. 

 X Consulta à Divisão de Turismo do Sebrae para orientações no sentido da aferição da qualidade dos guias, combatendo-se 
as falhas existentes no setor e impulsionando seu aperfeiçoamento.

 X Participação da Fenagtur no processo de formação e regulamentação de guias de bordo para o turismo náutico que, ao con-
trário do segmento de cruzeiro marítimo, certificado pela Marinha, não dispõe de norma própria. Hoje, a atividade vem sendo 
coberta por marinheiros, o que caracteriza um desvio de competência e um risco para todo o grupo no mar. Apoio à Campa-
nha Nacional pela Segurança Aquaviária.

cursos oferecidos por meio do Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), destinado à profissio-
nalização daquele que está saindo do ensino fundamental.”
 Ela enfatizou também a necessidade de suporte do governo 
federal – que criou o projeto Frontur – ao turismo de fronteira. 
“A Federação estabeleceu, por exemplo, um acordo com guias da 
Guiana Francesa, no sentido de facilitar as idas e vindas de turistas 

até o Amapá – trânsito hoje complexo – por intermédio da con-
tratação de profissionais em ambos os destinos. Contudo, não ti-
vemos apoio nem fiscalização por parte do Ministério do Turismo, 
que, em Instrução Normativa, delega esse poder às Secretarias 
Estaduais, na repressão aos que exercem a função na informali-
dade. Isso gera problemas locais e internacionais. A má divulgação 
compromete o desenvolvimento do turismo”, concluiu. 
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12.  Análise da necessidade de capacitação do mercado  

A Análise da necessidade de capacitação do turismo cor-
respondeu à abordagem de encerramento do macro-
tema Turismo Receptivo e Capacitação Profissional. Para 

responder às questões que se apresentaram ao longo de nove 
meses de discussões, foram convidados a assessora Especial 
do Ministério do Turismo, Suzana Dieckmann, e o gerente de 
Projetos Estratégicos do Senac Nacional, Antônio Henrique 
Borges de Paula. 
 O Brasil vem, de fato, sofrendo um apagão de mão de obra 
qualificada no turismo? Que setores da cadeia produtiva se 
encontram mais carentes desses profissionais? O empresa-
riado e os trabalhadores percebem a necessidade de capa-
citação? Quais os principais dados do Ministério do Turismo 
e do Senac nessa área e onde residem os gargalos centrais? 
Esses e outros relevantes aspectos constituíram objeto de 
análise dos painelistas.
 Suzana Dieckmann, responsável pelo Programa de Desen-
volvimento do Turismo (Prodetur) e pela preparação do setor 
para a Copa do Mundo, iniciou seu módulo com a exibição de 
um vídeo convocando os integrantes do trade e a população 
em geral a se engajar no projeto criado especificamente como 
sustentáculo ao megaevento. Segundo ela, o chamado Prona-
tec Copa (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego, do Ministério da Educação) tem um horizonte defi-
nido até junho de 2014. 

Procura surpreendente por vagas
 Até lá, deverão ser ofertadas 240 mil vagas, incluídas por 
meio do Sistema Nacional de Informações da Educação Pro-
fissional e Tecnológica (Sistec), do MTur, pelo Sistema S, por 
institutos federais e alguns organismos estaduais, em função da 
demanda do mercado local. “Quanto maior a procura pelos 
29 cursos presenciais de formação inicial e continuada, com 
carga horária mínima de 160 horas, maior a geração de va-
gas nos 116 Municípios beneficiados com o programa – as 
12 cidades-sede mais as do entorno, que se somam à capaci-
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dade hoteleira daquelas, e ainda os destinos de 
fluxo nacional ou internacional consolidado. Em 
maio, abrimos as inscrições e, sem grande pu-
blicidade, apenas usando o filme da promoção 
oficial do Pronatec, fomos surpreendidos com 
praticamente 101 mil solicitações para os cursos 
profissionalizantes e 123 mil para os de idiomas”, 
relatou Suzana.
 Observou-se, entretanto, uma perda de quase 
50% delas.  A partir da inscrição no site do Ministé-
rio, o Sistec verifica as turmas ofertadas e procede 
à pré-matrícula dos alunos, informando-os, via e-mail, 
sobre a unidade do Senac em que devem confirmá-
la. Nesse processo, houve um extravio significativo, 
cujas causas estão sendo investigadas. “Nossa meta 
por semestre era preencher 40 mil vagas, mas 
já projetamos chegar a esse total no final de 
julho. Outro ponto interessante é que 
a maioria dos candidatos situa-
se na faixa etária de 18 
a 28 anos, ou 
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seja, jovens, sobretudo do sexo feminino, buscando o primeiro 
emprego. Na fase inicial, os cursos mais visados foram os de 
auxiliar de cozinha, camareira, recepcionista em meios de hos-
pedagem e recepcionista de eventos e idiomas, especialmente o 
inglês. Não há requisitos prévios, embora tenhamos como prio-
ridade matricular quem atua no setor, habitantes da região Nor-
deste e pessoas portadoras de deficiências. No próximo ano, 
começaremos a limitar os cursos aos que comprovarem já tra-
balhar em turismo. No momento, os mais procurados têm sido 
os que exigem o nível médio de escolaridade, como agente de 
informação turística, agente de viagens, organizador de eventos 
(o qual registra interesse bem acima dos demais), recepcionista 
de eventos, recepcionista de meios de hospedagem, camareira 
e monitor ambiental”, afirmou.
 
Cursos in company e inclusão social
 Um avanço, no âmbito do Pronatec, são os cursos in  
company (profissionalizantes, de idiomas e de linguagem de 
sinais) que o Senac e o Ministério do Turismo, com o apoio 
da CNC, estão incentivando os empresários a implementar 
em seus negócios – restaurantes, hotéis, agências de viagem, 
organizadoras de eventos – para os colaboradores, a exem-
plo das duas turmas em funcionamento na rede Othon do 
Rio de Janeiro. 
 Outra iniciativa, proposta pelo Senac de Brasília, refere-se 
à vertente da inclusão social. A ideia é que as associações de 
moradores de uma cidade-satélite e bastante pobre da capital 
federal, Brazlândia, criem grupos para a formação de mão de 
obra que requeiram pouca escolaridade – camareira, auxiliar 
de cozinha, confeiteiro, etc., funções altamente demandadas, 
de acordo com estudo do Senac. 
 Na avaliação de Suzana Dieckmann, existe um certo des-
compasso entre as necessidades do mercado e o perfil de 
profissionais nele atuantes. “Trata-se de uma falta de cultura 
nossa no sentido de qualificar o empregado. Precisamos gerar 
oportunidades para que ele se aperfeiçoe. Não considero que 
haja exatamente um apagão, mas uma urgência em começar-
mos a trabalhar no aprimoramento de quem já está no setor. 
Acho que o empresariado e os trabalhadores notam essa pre-
mência – e temos de casar as duas percepções. O Ministério 
do Turismo precisa realizar um estudo, a exemplo do que o 
Senac executou para a Copa do Mundo, a fim de que, a par-
tir do mapeamento dos setores mais carentes de qualificação, 

proceda-se à montagem de uma política nacional de capaci-
tação no setor, que vai crescer muito. Devemos, portanto, nos 
preparar, com a colaboração e o subsídio de todos os atores 
envolvidos na atividade.”
 Ela acrescentou: “É importante também contarmos com 
uma presença internacional progressiva. No entanto, sabemos 
que esse fluxo turístico está estagnado aqui há cerca de seis 
anos. Ao término da Copa e da Olimpíada, necessitaremos 
manter o ritmo – a boa taxa de ocupação dos hotéis e restau-
rantes, o que dependerá da oferta de serviços de qualidade, 
incluindo comunicação eficiente, informação adequada e pres-
teza no atendimento. Essa é a grande preo cupação do Ministé-
rio e à qual pretende responder com uma análise detalhada da 
operação do nosso mercado, em termos de carência, forma-
ção – inicial, continuada, de nível médio, tecnológica, superior 
e especializada –, valorização e remuneração profissional. Tor-
na-se fundamental saber o que efetivamente o empresariado 
reivindica: de que perfil de profissional o mercado precisa? O 
qualificado é reconhecido de forma diferenciada da dos não 
qualificados? Temos um corpo docente adequado? As diretri-
zes educacionais a cargo do MEC atendem às realidades do 
setor? O empresário estaria disposto a participar, ativa e finan-
ceiramente, da formação profissional? Será que não podemos 
trabalhar juntos, governo e setor privado?” – questionou.

Regulamentação de habilidades e certificação 
 Na interpretação da assessora Especial do MTur, o Código 
Brasileiro de Ocupações está em total dessintonia no tocan-
te ao segmento turístico. O guia, a título de ilustração, consta 
na categoria de “condutor de visitantes”, denominação que 
conflita com as suas verdadeiras funções. “Precisamos regu-
lamentar as habilidades de cada ocupação. Vi um estudo da 
Espanha com os perfis de todos os profissionais de que o 
turismo necessita, desde o gerente até o que chamam de  
botones, incluindo os atributos que devem desenvolver e os 
cursos de atualização. Não dispomos de nada perto disso. Do 
mesmo modo, o Ministério começa a compreender que o de-
senvolvimento de um processo de certificação de empreen-
dimentos e profissionais refletiria um grande passo – e, nessa 
perspectiva, ainda que de longo prazo, já vem trabalhando, in-
clusive quanto à classificação hoteleira por estrelas.” 
 A palestrante resumiu: “As dúvidas do empresariado são 
correlatas às do governo federal – e urge que sejam trabalha-
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das em conjunto, para seguirmos o caminho da formulação de 
uma política nacional. Sob essa ótica, contamos com o apoio 
do Conselho Nacional de Turismo e de todos os que quise-
rem somar no processo”.

Recorte histórico do receptivo
 Em seguida, o gerente de Projetos Estratégicos do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Antônio Hen-
rique Borges de Paula, fez um recorte histórico, a partir do 
século XIX, como forma de contextualizar a relevância de de-
terminados empreendimentos na construção do Brasil e de 
seu turismo receptivo.
 “Os hotéis do Rio de Janeiro inventaram o Baile de Carnaval 
e trouxeram a energia elétrica e a telefonia, em 1882. Com 
o advento do banho de mar em Copacabana – onde prati-
camente nada existia – e a inauguração de estruturas como 
a do Trem do Corcovado, dois anos depois, eles induziram 
à expansão urbanística da cidade. Em decorrência, atraíram 
grandes gourmets, de tradições francesa, inglesa e russa, enfim, 
todo aquele glamour que marcou o desenvolvimento do turis-
mo à época no País. As reuniões da Presidência da República 
com seus ministérios aconteciam em hotéis, o que evidencia a 
influência de todas essas estruturas do receptivo na definição 
das políticas públicas”, recordou Antônio de Paula.
 O século XX chega ao Rio a bordo de outro equipamento-
ícone, o Bondinho do Pão de Açúcar. Em 1945, é criada a Con-
federação Nacional do Comércio. E no ano seguinte, o Senac 

– com a missão de elaborar diretrizes em apoio às estruturas 
receptivas e de educação profissional, e abrigando, desde a 
fundação, as áreas de turismo e de gastronomia.

Pioneirismo do CTur
 Uma década depois, surge o Conselho Nacional de Turismo 
(CTur), antecipando em dois anos – e já apontando caminhos – 
a implantação do primeiro órgão do gênero do governo federal, 
a Comissão Brasileira de Turismo (Combratur), transformada, 
em 1966, no Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur). “Em 
1961, o então conselheiro Corinto de Arruda Falcão observava: 
"Faltava-nos a civilização de como receber o turista nos portos e 
aeroportos, nos quais cinco ministérios entravam a entrada dos 
nossos visitantes, com o emprego de métodos e processos ob-
soletos, abandonados por todos os países do mundo. Falta-nos 
civilização quando se nota a inexistência de um grande parque 
hoteleiro, condição sine qua non para que recebamos hóspedes. 
Que melancolia sabermos que todos os apartamentos de classe 
turística, no Brasil, não atingem o número de dez mil, enquanto 
a França possui 400 mil, e a Espanha, 280 mil. Desde aquele pe-
ríodo, esses gargalos eram denunciados pelo CTur”, lembrou o 
gerente de Projetos Estratégicos do Senac.
 “À entrada do século XXI – prosseguiu –, o Sistema CNC 
produziu um documento histórico, no IV Congresso Brasilei-
ro de Atividades Turísticas (Cbratur) – que trabalhava forte-
mente a questão do receptivo –, em 2002, contendo todas as 
diretrizes que nortearam o Ministério do Turismo no gover-
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no Lula. Dois anos mais tarde, uma nova edição do Cbratur, 
em parceria com a Câmara dos Deputados e o Senado, for-
mulou a base da Lei Geral do Turismo, um marco regulatório 
para o nosso país. Agora, vislumbramos a possibilidade de 
construirmos uma política consistente, ajustada ao novo mo-
mento que o Brasil vive na educação profissional.”
 Ele sublinhou que, de acordo com a World Travel & Turism 
Council (WTTC), o trade equivale a uma área seis vezes su-
perior à da indústria automobilística, cinco vezes superior à 
da farmacêutica e quatro vezes superior à de construção, ge-
rando um em cada 12 empregos no Brasil. E com a perspec-
tiva de, em 2022, responder por um em dez, e pular do total 
de 250 milhões para 320 milhões de postos, quase dobrando 
o faturamento do setor. “Ao analisarmos esses três séculos, 
constataremos que se trata de um campo que cresce sempre 
de maneira vertiginosa. Segundo a Relação Anual de Infor-
mações Sociais (Rais), do Ministério do Trabalho e Emprego, 
contabilizávamos aqui, em 2002, em ocupações formais (que 
vêm aumentando) no turismo, 1,7 milhão de pessoas, con-
tingente que alcançou 2,7 milhões no ano passado – e que 
precisará passar por requalificação. Incorporando-se a infor-
malidade, chegamos, no exercício em curso, a 8 milhões.” 

Desafio de envolver a população
 O Senac realizou uma série de pesquisas, em parceria com 
a Federação de Hotéis, numa amostra de 760 empresas, para 
identificar suas necessidades de aperfeiçoamento e o que 
demandariam as novas frentes de negócios. A base foram os 
estudos da Hospitality Asset Managers (BSH), que tem o ma-
peamento de todos os investimentos que ocorrerão no pe-
ríodo 2011-2014, quando se atingirá a casa de seis mil novos 
postos. Nesse processo, explicitou-se o pouco envolvimento 
da população com o turismo, ao se verificar que um grande 
número de jovens, em particular na faixa etária de 15 a 17 
anos, quando perguntados sobre que carreira desejariam se-
guir, revelaram ignorar a possibilidade de atuar, por exemplo, 
como guia. 
 “Isso constitui um gargalo a se superar. Outro desafio diz 
respeito a analisar o turismo para além de uma visão sistêmica, 
investigando-se as fragilidades dos elos de sua cadeia produ-
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tiva, na intenção de equacioná-las, como – elucidou Antônio 
de Paula – a necessidade de se criarem chamarizes capazes de 
provocar o deslocamento de visitantes a determinado desti-
no. Quantos atrativos naturais e históricos possuímos, quantas 
unidades de conservação precisam ser exploradas comercial-
mente, a fim de que os turistas que vêm à Olimpíada possam 
conhecer os ecossistemas brasileiros? Podemos usar meios de 
transporte – jangadas, trens, bugres – com a mesma finalidade 
de exercer fascínio sobre os potenciais clientes. Quem trans-
formará tudo isso num produto?” 

Maior estrutura da América Latina
 A programação do Senac, atualmente, divide-se em três 
níveis: formação inicial e continuada, educação profissional 
e educação superior.  A estrutura física – a maior do gênero 
na América Latina – abrange 580 unidades, cinco hotéis-
escola, pousada-escola, 17 restaurantes-escola e 20 núcleos 
de ensino superior. Para municípios onde a demanda não 
justifica a construção de um prédio, existem 74 unidades 
móveis, entre elas barcos e carretas. Além disso, há quatro 
centros editoriais, com a produção de mais de 270 títulos 
voltados ao segmento. Até 2014, a previsão é chegar a 61 
mil alunos nos 52 tipos de cursos de longa distância, nú-
meros que deverão atingir, nos dois anos seguintes, 248 mil 
e 120, respectivamente. O programa Sintonia Sesc-Senac, 
transmitido por mais de mil emissoras de rádio, já repercute 
em um público de cinco milhões de ouvintes; e o Senac em 
Campo deverá alcançar um milhão de pessoas em quatro 
anos. Em complemento, uma rede de teleconferências se 
espalha por 400 pontos no Brasil.
 “Em 2010, recebemos 4.529 pessoas com deficiências di-
versificadas nas nossas salas. Temos um projeto muito inte-
ressante, o Maria Marias, em que vamos aos presídios capa-
citar as detentas, preparando-as para o retorno à sociedade. 
Somos parceiros do Programa Vir à Vida, criado pelo Sesi, 
que visa à inserção de jovens vítimas de exploração sexual, 
por meio de ações socioeducativas, atendimento psicológico 
e educação profissional, no mercado de trabalho. No Progra-
ma Alimento Seguro, levamos às empresas o que chamamos 
de sistema de análise e perigos em pontos críticos de con-

trole. Pretendemos, até 2014, efetuar 406 mil matrículas – e 
mais 254 mil dentro do Pronatec, totalizando 660 mil. Os 
resultados comprovam a excelência de nossa proposta pe-
dagógica, em sintonia com as melhores práticas adotadas no 
planeta. Espero – sintetizou o gerente de Projetos Estratégi-
cos do Senac – que a presente reunião se desdobre, nesse 
capítulo importante da história do Conselho, na construção 
de políticas públicas para o grande salto do turismo recepti-
vo – incluindo-o no Programa Brasil Maior – no nosso país.” 

Propostas: 

 X Estudo detalhado, por parte do Ministério do Turismo, 
do funcionamento do mercado, em termos de carência, 
formação, valorização e remuneração profissional, a fim 
de que, a partir desse mapeamento, proceda-se (junto 
com todos os envolvidos na atividade turística) à mon-
tagem de uma política nacional de capacitação no setor.

 X Regulamentação das habilidades de cada ocupação da 
cadeia do turismo, em razão de o atual Código Brasilei-
ro de Ocupações estar em desalinho com o contexto 
do mercado.

 X Desenvolvimento de um processo de certificação de 
empreendimentos e profissionais, inclusive em relação 
à classificação hoteleira por estrelas. 

 X Busca pelo envolvimento da população com o turismo, 
principalmente os jovens, que podem vislumbrar no se-
tor possibilidades de carreira.

 X Análise do turismo para além de uma visão sistêmica, 
investigando-se as fragilidades dos elos de sua cadeia 
produtiva, na intenção de equacioná-las – entre as quais, 
a necessidade de se criarem produtos e chamarizes ca-
pazes de provocar o deslocamento de visitantes a de-
terminado destino. 

 X Adesão, por parte de entidades como a Associação Bra-
sileira de Agências de Viagens (Abav) e o Sindicato das 
Empresas de Turismo (Sindetur) – em razão do proble-
ma da conciliação de espaço –, ao sistema in company, 
de modo a viabilizar o aumento da oferta de cursos.
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Flávio Dino 
Presidente do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur). Formado em Direito e mestre em Direito Público pela 
Universidade Federal de Pernambuco, leciona Direito Constitucional na Universidade Federal do Maranhão. Foi juiz 
federal no período de 1994 a 2006 e deputado federal no período de 2007 a 2011. Foi também presidente da 
Associação Nacional dos Magistrados.

Cláudio Del Bianco  
Assessor da Presidência – Receptivo Internacional da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), 31 
anos atuando no mercado receptivo. Empresário há 25 anos, sempre com o foco no turismo receptivo em todo o 
Brasil. A Del Bianco Operadora está há quase 20 anos no mercado, atendendo mais de 40 países.

TURISMO RECEPTIVO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | 24.08.2011

AGÊNCIA DE VIAGENS – UMA EXIGÊNCIA DO TURISMO RECEPTIVO | 26.10.2011

13. Perfil dos palestrantes
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Anita Pires   
Presidente da Associação Brasileira de Empresas e Eventos (Abeoc). Especializada em Ciências políticas na Fiap 
(Paris, França), é professora, jornalista, sócia gerente da Pires e Associados, com experiência de mais de 15 anos na 
organização e na geração de eventos ligados à gestão empresarial. Já foi presidente da Associação FloripAmanhã, da 
Abeoc-SC e membro do Conselho Estadual de Turismo (SC).

Salvador Saladino  
Presidente da Brazilian Incoming Travel Organization (Bito). Diretor Financeiro da Associação Brasileira de Agências 
de Viagens (Abav Nacional) e ex-diretor de Receptivo da Abav Nacional.

Viviânne Gevaerd Martins 
Presidente da Associação Brasileira de Gestores de Eventos e Viagens Corporativas (Abgev). Foi gerente Executiva 
de Compras Administrativas, Viagens e Eventos do Grupo Bayer por 17 anos. É sócia diretora da Academia de Via-
gens Corporativas desde 2005 e professora e palestrante da Academia de Viagens Corporativas, USP, da Faculdade 
Anhembi Morumbi, e da Fundação Getulio Vargas (FGV). É especializada em Logística de Transportes Internacionais 
pela FGV/SP e em Marketing de Serviços pela Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo (ESPM/SP).

A RELAÇÃO ENTRE O SETOR DE EVENTOS E O TURISMO RECEPTIVO | 09.11.2011
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Enrico Fermi Torquato   
Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH). Formado na área de engenharia civil, com MBA 
em Gestão Empresarial pela FGV. Foi diretor financeiro, vice-presidente e presidente da ABIH do Rio Grande do 
Norte, coordenador da Câmara de Turismo da Fecomércio Rio Grande do Norte e membro do Conselho do 
Senac Rio Grande do Norte. 

Carla Riquet 
Coordenadora de Qualidade e Formação do Sindrio. Tem pós-graduação, MBA, em Qualidade Total pela Univer-
sidade Federal Fluminense (UFF); MBA em Turismo, Hotelaria e Entretenimento pela Escola Brasileira de Adminis-
tração Pública e de Empresas (Ebape) da Fundação Getulio Vargas (FGV); graduação em Administração Pública 
pelo Ebape-FGV; experiência em Gestão da Qualidade; gerenciamento de projetos audiovisuais. Foi conselheira 
da Comissão Municipal do Trabalho do Rio de Janeiro; coordenadora do projeto Trilha Jovem no Rio de Janeiro, 
pelo Ministério do Turismo e Hospitalidade, de 2006 a 2009; coordenadora de Qualidade e Formação pelo Sindrio 
desde 2002. 

Marcos Bezerra 
Gerente-geral do Windsor Barra Hotel & Congressos. Profissional com experiência de mais de 30 anos em empre-
sas hoteleiras de grande porte no Brasil e no exterior. Graduado em gestão hoteleira pela Universidade de Hei-
delberg, na Alemanha. Especializou-se em Pedagogia Hoteleira e atuou como docente em diferentes universidades. 

DEMANDA ATUAL, ECONOMIA ASCENDENTE E EVENTOS CONTRIBUINDO PARA HOTELARIA | 23.11.2011
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Bolívar Troncoso Morales  
Presidente da Confederação Pan-Americana de Escolas de Hotelaria, Gastronomia e Turismo (Conpeht). Professor 
de História e Geografia, mestre e especialista em Ecoturismo. É membro de importantes colegiados na República 
Dominicana e diretor da Escola de Turismo da Universidade da República Dominicana de Empresas de Ecoturismo 
e Cultura.

Márcio Bensuaschi 
Presidente do Instituto Brasileiro de Turismólogos. Técnico em Mecânica pelo Senai, técnico em Processamento de 
Dados e Bacharel em Turismo e Lazer pela UNA-BH. Idealizador do site Turismologia.com.br, que operou por nove 
anos, divulgando conteúdo científico para turismo e hotelaria. É especialista em Tecnologia da Informação para o 
Turismo e fundador da Master Turismo Mercado Central, em Belo Horizonte. Foi membro efetivo do Conselho Es-
tadual de Turismo de Minas Gerais. Tem passagens pela TurisRio e pela Secretaria de Turismo (Setur) de Minas Gerais.

Tânia Omena 
Presidente da ABBTUR Nacional e Seccional Rio de Janeiro. Graduada em Arquitetura, especialista em Planejamen-
to Urbano e Regional e em Administração de Ensino Superior. É Turismóloga e Mestre em Desenvolvimento Local. 
Na área acadêmica, é docente concursada e efetiva da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). 
Atua, há 36 anos, na docência e na gestão de cursos superiores de Turismo. Membro do Conselho de Turismo da 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

A RELAÇÃO ENTRE O SETOR DE EVENTOS E O TURISMO RECEPTIVO | 07.03.2012
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Ricardo Kaiser   
Fundador e coordenador do Comitê de Mobilidade Terrestre da Abgev. Formado em Comunicação Social pela 
Universidade Paulista, com mais de 20 anos de experiência no segmento de viagens corporativas, vários cursos do 
segmento no Brasil e no exterior. Atuou na Varig durante 15 anos; nos últimos quatro anos, como gerente-geral. 
Atualmente, exerce a função de Corporate Sales Manager, na Hertz. 

Alexandre Pinto 
Fundador e coordenador do Comitê de Logística da Abgev. Formado em Marketing e vendas pela Universidade 
Anhembi Morumbi e professor da Academia de Viagens Corporativas. Diretor da Shift Mobilidade Corporativa. Há 
mais de 20 anos atua no segmento de transporte de passageiros. 

Paulo Gaba 
Presidente do Conselho Nacional da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (Abla). Graduado em 
Direito pela Universidade de São Paulo, com especialização em Direito Empresarial e MBA pela FGV. Foi presidente 
do Sindicato das Locadoras (Sindloc) de São Paulo na gestão 2004 a 2010. 

TURISMO RECEPTIVO SOBRE RODAS | 28.03.2012
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Martinho Ferreira de Moura 
Presidente da Associação Nacional dos Transportadores de Turismo e Fretamento (Anttur). Formado em economia, 
pós-graduado em Transporte pela Coope-UFRJ. Vice-presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Pas-
sageiros por Fretamento do Estado do Rio de Janeiro (Sinfrerj), membro do Conselho da Confederação Nacional 
do Transporte (CNT) e do Conselho Nacional do Sest/Senat. Empresário de Transportes, sócio da Bel Tour Turismo 
e Transportes Ltda. e membro da Câmara Empresarial de Turismo (CNC), do Conselho de Representantes da Fe-
transpor da Câmara Interamericana de Transporte (CIT). 

Antônio Montecinos  
Doutor em Planificação Turística e Gastronômica pela Universidad Antonio de Nebrija, Madrid. Certificado pela 
Cornell University, de New York, em Gerenciamento e Marketing para Hotéis, Alimentos e Bebidas. Criador e dire-
tor do Centro Empresarial Gastronômico Hoteleiro (Cegaho), do México. Assessor internacional da Confederação 
Pan-Americana de Escolas de Hotelaria, Gastronomia e Turismo (Conpeht). 

TURISMO RECEPTIVO SOBRE RODAS | 11.04.2012

TURISMO GASTRONÔMICO | 09.05.2012
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Irma Karla Freire Barbosa 
Presidente da Federação Nacional dos Guias de Turismo (Fenagtur) e agente administrativo do Exército Brasileiro. 
Graduada em Comunicação Social pela Universidade Tiradentes (Unit), de Sergipe, tem Curso Profissionalizante 
de Guia de Turismo pelo Senac-SE. Foi presidente do Sindicato dos Guias de Turismo de Sergipe e diretora de 
Comunicação da Fenagtur. 

Suzana Dieckmann   
Assessora do Ministro do Turismo, atualmente responsável pela preparação do turismo para a Copa do Mundo 
Fifa 2014, pelos processos de melhoria da qualidade dos serviços ofertados ao turista e pela implantação do Pro-
grama de Apoio ao Prodetur Nacional (Empréstimo BID). Milita no setor desde 1999, sempre considerando o 
turismo como uma atividade econômica, vetor de desenvolvimento local e nacional.

Antônio Henrique Borges Paula 
Gerente de Projetos Estratégicos do Departamento Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
(Senac); professor da Fundação Getulio Vargas e autor de livros e publicações diversas. Membro do Conselho 
Nacional de Turismo e do Conselho Nacional de Meio Ambiente; do Conselho de Turismo; e da Câmara Empre-
sarial do Turismo da CNC. No Estado do Rio, participa do Conselho de Turismo da Associação Comercial do Rio 
de Janeiro e do Conselho Estadual do Turismo. Em âmbito internacional, é membro do Conselho Empresarial da 
Organização Mundial de Turismo (OMT), da Confederação Pan-Americana das Escolas de Hotelaria de Turismo 
e da International Association of Travel and Tourism Professionals A.I.S.C. 

GUIA DE TURISMO – O AGENTE DO TURISMO RECEPTIVO | 30.05.2012

ANÁLISE DA NECESSIDADE DE CAPACITAÇÃO DO TURISMO | 04.07.2012
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14 .  Anexo | Proposições Legislativas sobre 
     Infraestrutura e Megaeventos

 Este projeto de lei, de autoria do deputado Fábio Faria 
(PMN-RN), é de grande interesse do chamado trade turís-
tico, uma vez que tem por objetivo alterar a Lei Geral do 
Turismo, Lei nº 11.717/2008, a fim de permitir que cursos  de 
formação e capacitação de profissionais do turismo recebam 
recursos do Fundo Geral de Turismo (Fungetur) para finan-
ciar suas atividades.
 O Projeto de Lei (PL) tem por objetivo coadunar os obje-
tivos institucionais do Fungetur com o disposto na Lei Geral 
do Turismo.
 O PL, na realidade, traduz, de forma concreta, o que já é 
disposto na Lei nº 11.771/2008, a qual, no artigo 5º,  inciso 
XIX, inclui entre os objetivos da Política Nacional de Turismo 
a determinação de “promover a formação, o aperfeiçoamento, 
a qualificação e a capacitação de recursos humanos para a 
área do turismo, bem como a implementação de políticas que 
viabilizem a colocação profissional no mercado de trabalho”.
 Assim, em que pese o reconhecimento da importância da 
formação e da capacitação dos profissionais do turismo, até 
a presente data estes não estão entre os serviços passíveis 
de financiamento e apoio por parte do Fungetur, razão pela 
qual esse projeto de lei vem ao encontro de nossos anseios.
 Cumpre lembrar que o Fungetur consiste em um mecanis-
mo de crédito essencial ao fomento do turismo como negó-
cio e estratégia para o desenvolvimento social e econômico 
– geração de emprego e renda, inclusão social e melhoria da 
qualidade de vida.

Análise: Orlando Spinetti – Advogado da Divisão Jurídica da CNC
  Glaucia Santos e Leonardo Fonseca – Assessoria de Turismo e Hospitalidade/CNC

 Criado pelo Decreto-Lei nº 1.191, de 27 de outubro de 
1971, o Fundo Geral de Turismo é um fundo especial, dire-
tamente vinculado ao turismo, que objetiva a concessão de 
crédito para implantação, melhoria, conservação e manuten-
ção de empreendimentos turísticos.
 Ao longo de sua existência, o Fundo foi o responsável pelo 
financiamento de boa parte da atual infraestrutura turística 
existente no País.
 A edição da Por taria nº 32, de 22 de maio de 2006, que 
prova as condições de operacionalização do Fungetur e dá 
outras providências, representa o marco legal que impri-
me regras claras e objetivas de operação e funcionamento 
do Fundo.
 Ademais, o Fungetur democratiza o acesso ao financia-
mento, ao tempo em que cumpre importante objetivo da 
política governamental: reduzir diferenças regionais, ao atuar 
como fonte geradora de empregos e renda.
 Nesse sentido, ele pode contribuir com a qualificação e 
a capacitação profissional do turismo e fazer parcerias com 
instituições dessa área, como o Senac, o que é um diferencial 
desse projeto.
 Pelo exposto, é fácil verificar que o Fungetur tem disponi-
bilidade de recursos que podem ser vertidos para cursos  de 
formação e capacitação de profissionais do turismo, princi-
palmente se considerarmos que temos grandes eventos tu-
rísticos que se realizarão no Brasil, incluindo a próxima Copa 
do Mundo de futebol.

PL 7.339/2010   

Ementa: altera a Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, que "dispõe sobre a Política Nacional de Turismo", para incluir 
a formação e a capacitação de profissionais do turismo como uma das atividades passíveis de financiamento e apoio com 
recursos do Fundo Geral de Turismo (Fungetur). 
Autor: deputado Fábio Faria (PMN-RN)  
Ultima ação: 24/04/2012  | Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) – aguarda inclusão em pauta.
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 O Projeto de Lei n° 5.559/2009, de autoria do deputado 
Otávio Leite (PSDB-RJ), tem por escopo determinar que os 
programas empreendidos pela administração federal destina-
dos a fomentar, apoiar e incentivar iniciativas de natureza cultu-
ral mediante financiamentos públicos se estenderão a ativida-
des e projetos que objetivem o desenvolvimento do Turismo 
Receptivo Brasileiro.
 Cumpre lembrar que o Turismo Receptivo compreende 
ações e iniciativas de agentes econômicos e institucionais de 
turismo, que visam captar fluxo de visitantes para o País, bem 
como iniciativas de promoção do “Produto Brasil” nos merca-
dos nacional e internacional.
 Notoriamente, o turismo é uma das atividades mais relevan-
tes da economia nacional, pela capacidade de criação e manu-
tenção de postos de trabalho, geração de renda e indução ao 
desenvolvimento.
 Assim, de certa forma, o que chamamos de turismo de even-
tos, principalmente os shows artísticos, tem natureza cultural, 
pois desperta nos turistas a valorização da cultura brasileira 
em diversos aspectos. Nesse sentido, é lógico que os progra-
mas do governo federal de apoio à cultura também alberguem 
as atividades indutoras do crescimento do turismo receptivo.
 A pluralidade da cultura brasileira, sempre evidencia-
da pelo setor turístico, é um dos fatores fundamentais de  

captação de fluxo de visitantes no turismo receptivo. Com 
efeito, os próprios bens e atividades culturais nacionais 
constituem veículos promotores da atividade turística, ao 
tempo em que o turismo, por sua vez, incentiva a divul-
gação e a preservação da nossa cultura. Nesse sentido, as 
duas atividades estão intimamente relacionadas, uma vez 
que o mercado turístico influencia o mercado cultural e 
vice-versa.
 É claro que somente os projetos da área de turismo re-
ceptivo que se enquadrem nos requisitos previstos na Lei 
nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991 (Lei Rouanet de in-
centivo à cultura), nas modalidades de patrimônio histórico, 
ar tesanato, culinária típica, realização de eventos culturais, 
produção de livros e filmes, com o objetivo de difusão da 
cultura nacional é que poderão ser contemplados.
 Não se pode olvidar que este projeto de lei tem uma 
proposição apensada – o PL nº 5.724, de 2009, de autoria 
do deputado Efraim Filho (DEM-PB), que acrescenta dispo-
sitivos à Lei Rouanet para incluir, entre os projetos a serem 
desenvolvidos no âmbito do Programa Nacional de Apoio 
à Cultura (Pronac), produções de cunho cultural, científico 
e acadêmico que visem incentivar o turismo de evento.
 Em vista do exposto, devemos envidar esforços no sentido 
de que o Projeto de lei se converta, em breve, em lei ordinária.

PL 5.559/2009   

Ementa: estabelece que os programas de fomento, apoio e incentivo à cultura empreendidos pela administração federal 
possam se estender a atividades e projetos que objetivem o desenvolvimento do Turismo Receptivo Brasileiro, nos termos 
desta lei.    
Autor: deputado Otávio Leite (PSDB-RJ) 
Última ação: 19/06/2012 | Comissão de Educação e Cultura (CEC) – com prazo de vista encerrado.

Tu r i s m o  R e c e p t i v o  e  C a p a c i t a ç ã o  P r o f i s s i o n a l  –  C N C

68



 O Projeto de Lei nº 1.375/2007, de autoria dos deputa-
dos Otávio Leite (PSDB-RJ) e Carlos Zarattini (PT-SP) e da 
então deputada e atual senadora Lídice da Mata (PSB-BA), 
classifica como atividade econômica exportadora o setor 
de turismo receptivo. 
 A ideia principal é tratar o turismo como um “produto” 
brasileiro a merecer incentivos tributários, por captar divisas 
para o Brasil.
 O turismo é uma das atividades mais relevantes da economia 
nacional, em virtude de sua capacidade de geração de renda e 
de indução ao desenvolvimento. 
 Todavia, nem sempre é reconhecida a importância do turis-
mo para a captação de divisas para o País, uma vez que não é 
considerado que turistas estrangeiros gastam bilhões de reais 
por meio de cartões de crédito e trocas oficiais de câmbio.  
 Assim, é razoável dotar o setor dos mesmos incentivos 
tributários que hoje beneficiam os exportadores de bens, em 
reconhecimento à importância da atividade turística para a 
geração de divisas.
 Na verdade, trata-se de dar tratamento isonômico ao que 
o governo federal já faz com diversos outros produtos que 
entende serem importantes para o equilíbrio da balança co-
mercial brasileira.
 Por isso, em seu artigo 1º especifica que tal classificação, nos 
termos do artigo 150, II, da Constituição, dar-se-á por meio das 
iniciativas propostas por seus agentes econômicos, tais como 
meios de hospedagem, operadoras de turismo, agências de 
viagens receptivas, bem como organizadores e administrado-
res de feiras, eventos, congressos e similares, que objetivam a 
captação de turistas estrangeiros de lazer e de negócios para o 
Brasil. Já o artigo 2º preconiza que a referida classificação impli-

ca o direito à fruição, por qualquer agente econômico do setor 
de turismo receptivo, de todos os benefícios fiscais, linhas de 
crédito e financiamentos oficiais instituídos em órgãos, bancos 
e agências públicas para fomentar a exportação de produtos e 
serviços brasileiros.
 O que se pretende é, por meio da lei, reconhecer a equiva-
lência econômica da atividade turística às exportações con-
vencionais de bens e serviços, já que ambas são fontes de 
divisas estrangeiras. 
 Ademais, a iniciativa em pauta contribuirá para que os em-
presários do turismo que atuam no segmento de "turismo re-
ceptivo" tenham melhores condições de competitividade ante 
um mercado global caracterizado por acirrada concorrência; 
ainda mais se temos conhecimento do nosso inequívoco po-
tencial entre os principais destinos turísticos mundiais.
 Segundo o Ministério do Turismo, a soma das riquezas produ-
zidas pelo setor de turismo no ano passado superou R$ 1,4 bi-
lhão, sob a ótica da oferta. Serviços de alimentação e transporte 
aéreo estão entre os segmentos de maior peso na soma. O 
cálculo foi feito com base no índice de 3,6% de participação do 
setor na economia brasileira – estimativa definida em estudos 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
 Em 2011, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro evoluiu 
2,7% ante 2010, totalizando R$ 4,143 trilhões. Ainda assim, o 
resultado posiciona o Brasil entre as seis maiores economias 
mundiais, atrás de França (5ª), Alemanha (4ª), Japão (3ª), China 
(2ª) e Estados Unidos (1ª). Considerando-se a crise econômica, 
que causou impactos diretos sobre o turismo brasileiro, o resul-
tado é positivo para o setor no País. 
 Pelo exposto, é louvável a iniciativa dos parlamentares e me-
rece todo o apoio da entidade.

PL 1.375/2007   

Ementa: fica classificado como atividade econômica exportadora o setor de turismo receptivo, por meio das iniciativas 
propostas por seus agentes econômicos, tais como: meios de hospedagem, operadores de turismo, agências de viagens re-
ceptivas, bem como organizadores e administradores de feiras, eventos, congressos e similares, que objetivam a captação de 
turistas estrangeiros de lazer e de negócios para o Brasil. 
Autor:  deputado Otávio Leite (PSDB-RJ) 
Ultima ação: 11/07/2012 | Comissão de Finanças e Tributação (CFT) – aguarda apresentação de parecer.
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