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Meta
Apresentar as atribuições do técnico em turismo e as principais
áreas de atuação deste proﬁssional no mercado de trabalho.

Objetivos
Ao ﬁnal desta aula, você deverá ser capaz de:
1. identiﬁcar as principais atribuições de um técnico em
turismo;
2. identiﬁcar as possibilidades de atuação do técnico em
turismo nas diversas esferas do mercado turístico.

Pré-requisitos
Para um melhor aproveitamento dessa aula, você deverá ter em
mente os conceitos de turismo receptivo e emissivo trabalhados
na Aula 3.
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Chegamos à última aula de nossa disciplina. Parece que foi ontem
que começamos a entender o que é o turismo e a dinâmica de seu
funcionamento.
Nossas aulas tiveram como intuito proporcionar a você linhas gerais
para a compreensão da atividade turística. Nas demais disciplinas deste
curso, você irá aprofundar mais seus conhecimentos sobre a atividade
turística.
Chegou a hora, portanto, de saber onde e como você vai utilizar os
conhecimentos que está adquirindo em nosso curso. Poderá também tirar
possíveis dúvidas e satisfazer algumas curiosidades.
Agora vamos conhecer as principais áreas de atuação do profissional
em turismo e as atribuições que você poderá ter assim que se tornar um
técnico em turismo!
Preparado?

O profissional em turismo: aspectos gerais
Você sabe como é chamado o profissional que trabalha no setor de
turismo?
Muitas pessoas chamam esses profissionais de “turistas”, assim como
os estudantes da área. Entretanto, fazer turismo é coisa séria, envolve muito
estudo e uma formação específica, como no caso de nosso curso técnico.
Como vamos falar de aspectos profissionais ligados a diversos níveis
da qualificação, convém usarmos a denominação de profissionais de turismo,
que se aplica a todos os casos.
E, para que você entenda um pouco mais sobre a profissionalização em
turismo, é conveniente saber, em termos gerais, os níveis de formação e o
tipo de profissional correspondente a cada um deles. Vamos lá?
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Para começar...
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1) Curso técnico em turismo:
Consiste na qualificação de nível técnico, em cursos com duração
média entre um e dois anos. Normalmente, esses cursos preparam o
aluno para a atuação nas diversas áreas do turismo, embora possam
oferecer habilitações específicas, como nas áreas de hotelaria ou
eventos, por exemplo.
Ao concluir o curso, o estudante recebe o título de técnico em
turismo.
2) Curso superior de tecnologia em turismo (ou tecnológico):
Trata-se de um curso superior oferecido em menos tempo do que os
cursos superiores tradicionais. Os cursos tecnológicos são voltados
para aspectos da prática do profissional em turismo e possuem
menor carga horária de disciplinas teóricas.
Normalmente, esses cursos têm foco específico, como: curso
tecnológico em hotelaria, em agenciamento, em organização de
eventos etc. Quem conclui o curso tem, portanto, a formação
especializada para atuar em determinada área do turismo, de
acordo com o foco ou a habilitação desenvolvida durante o curso.
Após o término do curso, o estudante pode continuar seus
estudos em cursos de pós-graduação. Ao final do curso superior de
tecnologia, o estudante recebe o título de tecnólogo na área em que
estiver se habilitando.
3) Curso de bacharelado em turismo:
O bacharelado é o curso superior tradicional, com duração média
de quatro anos. Oferece, normalmente, formação generalista,
ou seja, o formando sai habilitado para atuar nas diversas áreas
profissionais do turismo.
Concluído o curso, recebe-se o título de bacharel em turismo. No
mercado de trabalho, esse profissional é comumente chamado de
turismólogo.
Depois, ele pode cursar uma pós-graduação, além de atuar nas áreas
de ensino e pesquisa em turismo.
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Os guias têm uma qualificação específica, de nível técnico, com
duração similar à dos demais cursos técnicos em turismo.
Apenas quem possui tal qualificação pode atuar, oficialmente,
como guia cadastrado no Ministério do Turismo.

O Ministério do Turismo é um órgão federal cuja função principal
é a de planejar e desenvolver o turismo em nível nacional, por
meio da condução de políticas públicas voltadas para este setor.

Fonte: http://imagens.maisbrasil.gov.br/
SICOM/images/Embratur.jpg

Embora tenhamos destacado esses tipos de cursos, há outras opções
para quem deseja trabalhar no setor de turismo, como os cursos de curta
duração direcionados a áreas específicas e operacionais.
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4) Curso técnico em guiamento de turismo:

Alexander Wallnöfer
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Figura 12.1: São exemplos de
cursos de curta duração: guiamento
de turismo, cursos para camareiras,
garçons, recepcionistas etc. Há também
treinamentos de maior duração para
atuação como comissário de bordo em
companhias aéreas.

Fonte: www.sxc.hu

Quem não faz o curso técnico em guiamento, mesmo com um curso
superior em turismo, por exemplo, não pode atuar como guia cadastrado
no Ministério do Turismo. Isso porque a profissão de guia de turismo é a
única regulamentada no setor, exigindo, portanto, a qualificação específica.

Michal Zacharzewski

Você sabia?
Você sabia que as expressões “guia de turismo”
e “guia turístico” são usadas de modo
distinto no setor de turismo? Guia de
turismo é o profissional de nível técnico
que trabalha, geralmente, conduzindo
turistas

pelas

localidades

visitadas.
Fonte: www.sxc.hu
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manual impresso, em que se encontram
informações sobre atrativos turísticos,
como mapas, formas de acesso às
atrações, meios de transporte existentes
no local, serviços oferecidos, preços,
meios de hospedagem e um pouco da
história dos lugares turísticos.

Fonte:www.sxc.hu

Requisitos do profissional em turismo
Para ser um bom profissional no setor de turismo, tanto no nível
superior quanto no nível técnico, é necessário o desenvolvimento de
algumas habilidades fundamentais no dia-a-dia da profissão.
O fato de ser uma atividade dinâmica e de envolver outros setores e
atividades faz com que o turismo exija de seus profissionais capacidades
múltiplas, como podemos resumir a seguir:
1) Capacidade de trabalhar em grupo e de forma compartilhada: trabalhar
com turismo significa não só servir pessoas, como também trabalhar
com outras pessoas. Ao atuar em um projeto turístico, você integrará
uma equipe maior e deverá estar preparado para lidar com possíveis
conflitos e divergências. Ter flexibilidade, nesses casos, é uma
característica muito importante para o profissional. Isso porque,
em uma equipe, algumas vezes é necessário ceder e considerar
posicionamentos diferentes dos nossos.
2) Espírito empreendedor: detectar novas oportunidades é uma característica fundamental para o profissional em turismo. Como a atividade
muda sempre e é influenciada por fatores de mercado e por modismos,
quem consegue ver além e encara os desafios de modo positivo possui
um diferencial.
Ser empreendedor não significa apenas abrir um novo negócio; é um
termo que se aplica a qualquer profissional, inclusive os de linha
de frente, como é o caso de grande parte dos técnicos em turismo.
Qualquer profissional pode enxergar novas possibilidades, sugerir e
executar intervenções e melhorias em seu trabalho.
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Linha de
frente
Também chamada
de front-office,
relaciona-se aos
cargos operacionais
em que se tem,
normalmente, contato
direto com o cliente e
com os serviços que
são prestados pela
empresa.
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Sebastian Danon

Já o guia turístico é uma espécie de

Karl-Erik Bennion
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Fonte: www.sxc.hu

Figura 12.2: Podemos citar, como exemplo de profissionais que
trabalham na linha de frente, os recepcionistas de hotéis, os garçons e
os guias de turismo.

3) Capacidade de comunicação: imagine um guia de turismo falando
baixo para um grupo de quarenta pessoas, no meio de uma praça,
em frente a um monumento. Ou um garçom que se atrapalha ao dar
explicações sobre a sugestão de prato do dia para um cliente.
Essas situações certamente atrapalham o bom andamento de uma
visita e aborrecem os turistas, não é verdade?
Na maioria das vezes, o profissional em turismo trabalha diretamente
com o atendimento a pessoas, sejam clientes ou representantes de
outras empresas turísticas. Em qualquer caso, a comunicação deve
ser clara e correta, o que significa usar o tom de voz e a linguagem
adequados à situação.
Isso se aplica também à comunicação escrita: o profissional deve
conseguir se expressar com clareza em ofícios, cartas, solicitações,
preenchimento de formulários etc.
4) Habilidade de comunicação em idiomas diversos: falar ao menos um
segundo idioma é requisito essencial para quem deseja crescer no
setor de turismo. É claro que é possível trabalhar na área sem essa
qualificação. Entretanto, nos grandes pólos receptores de turistas,
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Em cidades como o Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, é grande
o número de turistas estrangeiros. Por esse motivo, os prestadores de
serviços procuram oferecer atendimento em idiomas como o inglês
ou o espanhol, na maioria das vezes.

Phil Kelsch

Há ainda boas oportunidades para quem pretende trabalhar em
navios, durante cruzeiros marítimos, e nesses casos falar inglês
fluentemente é essencial.

Fonte: www.sxc.hu

Figura 12.3: Os cruzeiros configuram-se em excelentes oportunidades de
emprego. Mas, se você pretende trabalhar em um navio, exercite seu inglês!

5) Capacidade de conviver com costumes e hábitos diferentes: quem
trabalha com turismo deve aceitar e conviver com as diferenças. Isso
inclui modos de se vestir, diversos sotaques e jeitos de falar, religiões,
costumes alimentares, hábitos culturais e orientações sexuais.
A manifestação de preconceitos é intolerável por parte do profissional
em turismo. Embora esse profissional possa encontrar hábitos com
os quais não concorda ou não pratica, sua postura deve ser neutra e
reservada.

241

Aula 12 – As áreas de atuação do técnico em turismo

muitas vezes comunicar-se em mais de um idioma é exigência nos
processos de seleção dos funcionários das empresas turísticas.

Kathy Belge
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Figura 12.4: Você já viu essa
bandeira que tem um arcoíris? Para quem ainda não
sabe, o arco-íris é um símbolo
gay mundialmente conhecido.
Fonte: www.sxc.hu

6) Aptidão à leitura e à busca de informações: como o setor de turismo
é muito influenciado pelos fatores ambientais e pelas mudanças
globais, manter-se bem informado é importante para acompanhar
essas transformações.

hvaldez1

Além disso, o contato com os livros e com a cultura geral também
é fundamental, pois auxilia na contextualização dos atrativos e
da história local, no curso das modificações históricas nacionais e
mundiais.

Figura 12.5: O estudo é uma
das principais armas para os
profissionais de turismo.
Fonte: www.sxc.hu
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A importância do manuseio de algumas tecnologias muito utilizadas no
setor de turismo, como computadores e softwares, ou seja, programas de
computadores específicos;
Boa apresentação pessoal, exigência da maioria das empresas do setor.

O que faz o técnico em turismo?
Essa é, provavelmente, uma das suas grandes dúvidas: que atividades
eu poderei exercer depois de receber meu diploma?
Para ajudá-lo a entender melhor o mercado em que irá atuar, vamos
apresentar brevemente as suas possibilidades como profissional de turismo.
Embora o mercado turístico, como já vimos, seja composto de vários
elementos e comporte muitos tipos e níveis de atividades profissionais,
a formação do técnico em turismo é dirigida principalmente aos cargos
operacionais.
Mas isso não significa que um técnico não possa chegar aos cargos de
gerência ou direção. A questão é que, para esses cargos, a preferência se dá
aos profissionais com formação superior.
Entretanto, na maioria das vezes, o início da carreira acontece a partir
dos postos da linha de frente, e o profissional tem a possibilidade de chegar
a cargos mais elevados, à medida que ganha experiência na área.
Em geral, o técnico em turismo é qualificado para ingressar em
empresas que atuam nas seguintes áreas:
1) Organização de produtos e serviços turísticos: nesse caso, o técnico
pode apoiar ou liderar a organização de viagens, pacotes turísticos,
serviços receptivos e emissivos (conforme você estudou na Aula 3),
roteiros e circuitos. Dentre os tipos de empresas que exercem essas
atividades, podemos citar prefeituras, agências de viagens, meios de
hospedagem, restaurantes, companhias aéreas etc.
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Além dessas características gerais necessárias a um profissional de
turismo, podemos destacar outras, como:

e-Tec Brasil – Teoria Geral do Turismo

2) Concepção e articulação da atividade turística: refere-se ao
planejamento do turismo no nível privado e, principalmente, no
nível público, principal articulador das atividades de planejamento
turístico.
Esse profissional pode atuar nos estudos de implantação do turismo
em uma localidade, no planejamento dos atrativos turísticos e em sua
articulação com outros atrativos ou localidades, por meio dos circuitos
turísticos, por exemplo.
Na área de planejamento, podemos destacar, no setor público:
as prefeituras, as secretarias estaduais de turismo, os órgãos federais de
organização do turismo e os centros de informação turística. No setor
privado, podemos citar as empresas de consultoria turística.

Filantrópico
Aquilo que se relaciona
à solidariedade e a
atividades de mérito
social, como é o caso
de festas beneficentes
e campanhas para
arrecadação de
donativos para
instituições de
caridade, projetos
sociais, pessoas

Etapas como o planejamento, a captação de patrocínios, a divulgação
e a organização logística de um evento, por exemplo, podem demandar
uma complexa estrutura em que a atuação do técnico em turismo se faz
necessária.
4) Comercialização de produtos e serviços turísticos: o técnico pode
atuar diretamente na comercialização de serviços, como na venda de
pacotes, passagens, hospedagem, passeios etc.
As agências de viagens (receptivas e emissivas) são os maiores exemplos
de empresas que trabalham focadas na comercialização de serviços
turísticos.
Caroline Hoos

carentes etc.

3) Promoção de eventos: Relaciona-se à organização de eventos diversos,
como congressos, reuniões, festas, eventos esportivos, exposições,
eventos filantrópicos etc.

Figura 12.6: Também são exemplos
de atividade de comercialização de
produtos e serviços turísticos os meios
de hospedagem, as companhias aéreas,
as locadoras de veículos, etc.

Fonte: www.sxc.hu
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(Atende ao Objetivo 1)
O texto seguinte foi retirado de um anúncio de vaga de emprego para técnico
em turismo:
TÉCNICO EM TURISMO
Estamos recrutando candidatos(as) para Recepcionista de Turismo e Técnico
Profissional de Turismo com o seguinte perfil:
- 12° ano de escolaridade - formação na área de Turismo.
- Conhecimento dos produtos turísticos existentes na região.
- Bons conhecimentos de inglês (nível de conversação).
- Facilidade de comunicação e relacionamento interpessoal.
- Bons conhecimentos de informática.
- Disponibilidade para fins de semana.
- Residência próxima a Petrópolis/RJ.
Período de trabalho: 1 de julho a 31 de agosto de 2009
Horários: terça a domingo, das 10h às13h e das 15h às19h

Como você pode perceber, o anúncio é relativo a uma vaga temporária na
região de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro.
Com base no perfil apontado no anúncio, responda:
a. Qual a importância, para o profissional em turismo, de conhecer os
produtos turísticos regionais?

b. Quais seriam os possíveis motivos para a empresa exigir que o candidato
se comunique em inglês?
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Atividade 1

e-Tec Brasil – Teoria Geral do Turismo

c. Cite uma possível função que seria executada pelo candidato contratado,
de acordo com o perfil exigido pelo anunciante.

Atividade 2
(Atende ao Objetivo 2)
Fábio tem 17 anos e está na fase de escolher uma futura carreira profissional.
Assim que concluir o ensino médio, ele pretende continuar seus estudos, mas
ainda não sabe ao certo o curso que deseja fazer nem onde quer trabalhar
futuramente. Uma coisa Fábio já decidiu: quer estudar algo ligado ao
turismo.
Para essa área, ele tem o perfil adequado: é comunicativo, gosta de aprender e
está sempre por dentro dos últimos acontecimentos. Além disso, Fábio adora
um computador e passa horas a fio na internet, conversando com amigos de
vários países.
Por que ele escolheu o turismo? Fábio diz que é porque “adora viajar”. Mas
ele não quer demorar para pôr a mão na massa; por isso não quer fazer um
curso muito longo.
Que tal ajudar o Fábio nessa difícil escolha? Com base em seu perfil descrito
acima, responda:
a. Que curso você recomendaria que o Fábio fizesse? Por quê?
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b. Você considera o fato de alguém “adorar viajar” suficiente para escolher
trabalhar no setor de turismo? Justifique sua resposta.

Campos de atuação do técnico em
turismo

Spas
Centros de tratamento especializados
em diversos métodos de terapia

Para que fique um pouco mais claro em que tipo de
empresa você poderá atuar, vamos dividi-las em campos de
atividades afins. Entretanto, essa relação não contempla os
tipos de empresas ligadas ao turismo em sua totalidade.
Você irá perceber que há empresas, como spas, que
não são especificamente turísticas mas oferecem serviços que
necessitam, muitas vezes, de um profissional em turismo
com qualificação própria para determinada atividade.
É o caso, nos spas, da organização dos serviços de
hospedagem, como acontece também em alguns hospitais.

e reabilitação. Embora os mais
conhecidos sejam os que se dedicam
a tratamentos estéticos, os spas
são de diversos tipos e possuem
várias finalidades, como promover o
relaxamento e o distanciamento das
atividades rotineiras e estressantes
das grandes cidades.
Por esse motivo, spas são
normalmente localizados próximos aos
grandes centros urbanos.

Paciente ou hóspede?
Você já ouviu falar em “hotelaria hospitalar”? Esse é um conceito novo, que
vem ganhando popularidade em muitos hospitais, nos quais há preocupação
com o bem-estar de seus pacientes.
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Nesses hospitais, procura-se oferecer aos pacientes mais do que a
eficiência dos serviços médicos e a
adequação dos espaços clínicos.
Profissionais qualificados são contratados para proporcionar ao paciente
serviços adicionais e todo o conforto
necessário a uma estada que seja
capaz de lembrá-lo o mínimo possível
dos aspectos negativos de um longo
tratamento ou da privação de suas
Fonte: http://www.sudmennucci.sp.gov.br/turismo/imagens/
estancia_primavera_1.jpg

atividades cotidianas.

Nesse sentido, os pacientes têm
acesso a jornais, revistas, internet,
áreas de lazer, lojas de conveniência
e diversos outros serviços que o
fazem sentir-se num verdadeiro
hotel, e não em um hospital.
A idéia principal é “humanizar” o
ambiente, tornando-o mais agradável e menos frio.

Fonte: http://www.cabreuva.sp.gov.br/galeria_de_fotos/images/
SPA%20Vista%20Alegre_jpg.jpg

A seguir, há uma lista dos campos de atuação do técnico em turismo,
que pode, inclusive, ajudar você a se situar quanto às suas preferências para
quando estiver no mercado de trabalho:
Setor de hospedagem (hotéis, hotéis-fazenda, pousadas, albergues,
hospitais, spas, motéis, resorts, flats, acampamentos).
Setor de eventos (empresas organizadoras de eventos, setor de eventos
de grandes empresas, hotéis e cruzeiros marítimos).
Setor de entretenimento (lazer e recreação/animação turística em
hotéis, colônias de férias, cruzeiros marítimos, parques temáticos,
centros culturais, clubes de lazer).
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Setor de planejamento (órgãos oficiais de turismo, como prefeituras,
conselhos e secretarias, centros de informações, documentação e
investigação turística, além de associações de empresas do setor).

Atividade 3
(Atende ao Objetivo 2)
Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira:
(1) Setor de hospedagem
(2) Setor de eventos
(3) Setor de entretenimento
(4) Setor de transportes
(5) Setor de alimentos e bebidas
(6) Setor de planejamento
( ) companhias aéreas
( ) lanchonetes
( ) albergues
( ) secretarias de turismo
( ) colônias de férias
( ) cerimonial
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Setor de alimentos e bebidas (restaurantes, hotéis, eventos, lanchonetes, bares e similares, hospitais, spas).
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Para terminar...
Chegamos ao final de nossa última aula! Espero que você tenha apreciado a viagem até aqui.
Essas “primeiras estações” serviram para mostrar a você o que é o
turismo, suas possibilidades, como trabalhamos nesta área e como afetamos
o mundo de tantas maneiras quando estamos viajando ou promovendo
viagens!
Em sua atuação profissional, você terá a oportunidade de vivenciar
diversas situações aqui apresentadas, no contato com culturas e lugares
diferentes e nas atividades do dia-a-dia de sua profissão.
Entretanto, é bem provável que você vivencie um sem-número a mais de
situações novas e inusitadas, sobre as quais ninguém tenha lhe falado antes...
Esse deve ser seu maior estímulo, o de superar o que já se conhece, ir além,
aprendendo com as próprias experiências e vislumbrando novos horizontes!
Então, futuro técnico em turismo, mãos à obra para continuar a
viagem! Desejo-lhe muita sorte nessa jornada!

Resumindo...

Há vários tipos de cursos que qualificam o profissional em
turismo. Os principais tipos de qualificação são: curso técnico
em turismo, curso superior de tecnologia em turismo, curso
de bacharelado em turismo e curso técnico em guiamento de
turismo.
As principais habilidades de um bom profissional em turismo
são: capacidade de trabalhar em grupo, espírito empreendedor,
boa comunicação oral e escrita, habilidade de comunicação
em idiomas diversos, bom convívio com costumes e hábitos
diferentes e aptidão à leitura e à busca de informações.
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organização de produtos e serviços turísticos, concepção e
articulação da atividade turística, promoção de eventos e
comercialização de produtos e serviços turísticos.
Podemos resumir os campos de atuação do técnico em
turismo da seguinte maneira: setor de hospedagem, setor de
eventos, setor de entretenimento, setor de alimentos e bebidas
e setor de planejamento turístico.

Respostas das Atividades

Atividade 1
a. É fundamental que o proﬁssional conheça os produtos turísticos da
região em que atua, pois, independentemente de trabalhar diretamente
com os atrativos da região, frequentemente esse proﬁssional pode precisar
de informações a seu respeito. Além disso, os turistas estão sempre ávidos
por essas informações e podem pedi-las aos funcionários de um hotel
ou restaurante, por exemplo. Conhecer esses produtos faz com que o
proﬁssional em turismo adquira uma visão mais integrada do turismo e
de seu trabalho, contribuindo para incrementar a qualidade dos serviços
prestados e da experiência do visitante.
b. É bem provável que a empresa anunciante receba visitantes e clientes
estrangeiros (no caso de um hotel ou uma agência de viagens, por
exemplo). Por esse motivo, é importante ter em seu quadro de funcionários,
principalmente na alta temporada, pessoas que falem inglês.

251

Aula 12 – As áreas de atuação do técnico em turismo

O técnico em turismo pode executar as seguintes atividades:

e-Tec Brasil – Teoria Geral do Turismo

c. O perﬁl exigido no anúncio leva a crer que o contratado irá trabalhar no
atendimento direto ao público, devido ao fato de pedir conhecimentos em
inglês e facilidade de comunicação. Se a vaga for oferecida por um hotel,
é provável que seja para a recepção, que também exige conhecimentos de
informática.
Atividade 2
a. Recomendaria ao Fábio que ﬁzesse um curso técnico em turismo ou um
curso superior de tecnologia em turismo. As duas opções se explicam pelo
seguinte: ambos são cursos de pequena duração, em comparação com os
cursos de bacharelado. Além disso, como Fábio ainda não tem certeza sobre
onde deseja trabalhar, fazer um curso generalista (sem habilitação especíﬁca,
como o caso de nosso curso técnico) seria aconselhável.
b. Quem escolhe o turismo como proﬁssão porque adora viajar está fazendo
uma opção arriscada. Na maioria das vezes, o proﬁssional não trabalha
viajando na frequência imaginada (às vezes sem frequência alguma!).
Mesmo quando viaja, o proﬁssional deve estar sempre atento aos aspectos
proﬁssionais da viagem – ele viaja a trabalho, enquanto os outros estão
viajando por recreação.
Atividade 3
A numeração correta da segunda coluna é:
(4) companhias aéreas
(5) lanchonetes
(1) albergues
(6) secretarias de turismo
(3) colônias de férias
(2 ) cerimonial
Todos os exemplos do exercício foram retirados do conteúdo, como você
pode conferir na seção “Campos de atuação do técnico em turismo”.
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