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RESUMO  

 

Este trabalho tem como objetivo analisar a relação entre a formação curricular do 
curso de Bacharelado em Turismo da Faculdade de Turismo e Hotelaria da 
Universidade Federal Fluminense (UFF) e a capacitação exigida aos agentes 
reguladores da Agência Nacional da Aviação Civil (ANAC). A partir da revisão de 
literatura sobre a aviação civil e da leitura de documentos da ANAC, do Centro de 
Seleção e de Promoção de Eventos (CESPE) e Escola de Administração 
Fazendária (ESAF), do Ministério do Turismo e do Projeto pedagógico e ementas 
disciplinares do curso de Bacharelado em Turismo da UFF, buscou-se verificar a 
existência da relação entre as competências exigidas pela ANAC em seus editais e 
a formação do Bacharel em Turismo da UFF. A metodologia adotada para a 
realização deste estudo foi qualitativa e exploratória. O estudo revelou que existe 
uma relação entre a atuação do Bacharel em Turismo e os agentes reguladores da 
ANAC. Entretanto, constatou-se também que a Agência não valoriza o Bacharel em 
Turismo, uma vez que não há interesses de possuir em seu quadro de servidores o 
profissional. Ainda foi averiguado que a matriz curricular da graduação em turismo 
da UFF não atende às exigências feitas pela ANAC. Por fim, foram propostas 
adequações das ementas de disciplinas relacionadas com os requerimentos da 
ANAC e sugestões para pesquisas futuras. 

Palavras-chave: Transporte aéreo; aviação civil; ANAC; Bacharel em Turismo; 
UFF. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to analize the connection between the training curriculum of the 
Bachelor in Tourism of the College of Tourism and Hospitality of Universidade 
Federal Flumiense (UFF) and the abillities required to the regulators agents of 
Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). From the literature review of the civil 
aviation and the reading of ANAC, Centro de Seleção e de Promoções de Eventos 
(CESPE), the Escola de Administração Fazendária (ESAF), Ministry of Tourism, 
educational project and the programmatical content of the Bachelor in Tourism 
course of UFF documents, sought to verify the existence of connection among the 
skills required by ANAC in their edicts and the education of the Bachelor in Tourism  
of UFF. The methodology for this study was qualitative and exploratory. The results 
found there is a connection between Bachelor's performance and the regulators 
agents of ANAC. However, was also found that ANAC does not value the Bachelor 
in Tourism, since there is no interest in having among their employees, the Bachelor. 
Also, it was established that the curriculum of the tourism course of UFF does not fit 
the demands made by ANAC. Finally, It was proposed adjustments in the disciplines 
related to ANAC requirements and suggestions for future research. 
 
Key words: Air transport; civil aviation; ANAC, Bachelor in Tourism; tourismologist; 
UFF. 
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INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que a circulação de turistas pelo mundo cresce anualmente. Com 

os avanços tecnológicos, as pessoas conseguem se deslocar com mais facilidade 

de sua moradia para lugares diferentes do globo, sejam cidades próximas ou até 

mesmo para outras regiões, países e continentes, em virtude da drástica redução 

tanto do tempo gasto nesses deslocamentos, quanto dos custos envolvidos 

O transporte aéreo é fundamental para o transporte de turistas nacionais e 

internacionais no Brasil. Tendo em vista a dimensão territorial do país, o modo aéreo 

liga os destinos turísticos de distintas regiões encurtando a distância. A Agência 

Nacional de Aviação Civil (ANAC) é uma agência reguladora e desempenha um 

papel relevante nas chegadas e partidas de turistas por vias aéreas. A instituição 

tem como atividade garantir a segurança dos passageiros e usuários da aviação 

civil por meio de regulamentos que tratam de certificação e fiscalização da indústria, 

pois há uma necessidade de que as operações aéreas cumpram rígidos requisitos 

de segurança e de treinamento de mão de obra. Outra atividade exercida por esta 

instituição é o monitoramento e a intervenção no mercado de modo a buscar a sua 

máxima eficiência. Com estas atividades a ANAC tem como finalidade: reduzir o 

número de acidentes aéreos; ampliar as rotas e frequências internacionais; 

aumentar o número de passageiros transportados; e ampliar e consolidar uma 

política de capacitação e desenvolvimento de pessoas, para suprir o mercado de 

trabalho da aviação civil nacional. 

Neste contexto, visto a importância do transporte aéreo para o deslocamento 

de pessoas, e consequentemente para a atividade turística, pode-se dizer que a 

ANAC está diretamente relacionada ao turismo, uma vez que ela busca aumentar o 

número de passageiros no transporte aeroviário, aumentando a quantidade de voos 

e rotas com redução de acidentes.  

Com a ampliação das pessoas utilizando as vias aéreas, houve um 

crescimento da atividade turística no mundo que acompanhou a necessidade da 

profissionalização do mercado de trabalho. Este fato desencadeou o surgimento de 

cursos técnicos e superiores de formação em Turismo. Nesse sentido, o Bacharel 

em Turismo busca compreender o fenômeno turístico em toda sua complexidade.  

Na prática do ensino do Turismo estão presentes diversas disciplinas 

consideradas de base ou fundamentação para a melhor compreensão da atividade, 
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tais como Fundamentos do Turismo, Antropologia, Artes, Gestão e Administração, 

por exemplo. Essas disciplinas são acompanhadas por outras mais específicas da 

atividade turística: Agenciamento, Meios de Hospedagem, Transportes e Lazer 

entre outras. 

Porém, ao se estudar as relações entre turismo e transportes, nos trabalhos 

e pesquisas sobre o tema, muito se fala sobre o desenvolvimento da atividade 

turística no mundo com base na evolução das tecnologias e dos meios de 

transportes e pouco é abordado sobre o papel do Bacharel em Turismo enquanto 

profissional nas atividades de transporte e na sua regulação. 

A partir disso surge a questão tema que norteia esse trabalho: qual é a 

relação entre a formação do aluno do curso de Bacharelado em Turismo da UFF e 

os conhecimentos exigidos na seleção para agente regulador da ANAC nos editais 

de 2012 e 2015? 

Assim, o presente estudo tem como objetivo geral analisar a relação entre a 

formação curricular do curso de Bacharelado em Turismo da Faculdade de Turismo 

e Hotelaria (FTH) da UFF e a capacitação exigida aos agentes reguladores da 

ANAC. Já como objetivos específicos pretendem-se: 

 Descrever a formação profissional do Bacharel em Turismo; 

 Identificar a atuação da ANAC e de seus agentes reguladores; 

 Avaliar a adequação da formação do Bacharel em Turismo da UFF ao 

desempenho profissional dos funcionários da agência; avaliar a percepção 

da ANAC sobre o Bacharel em Turismo da UFF; e apresentar proposta(s) de 

adequações dos conteúdos da(s) ementa(s) de disciplinas que contribuam 

positivamente para a formação com vistas à atuação do Bacharel em Turismo 

da UFF na ANAC. 

Realizou-se neste trabalho uma pesquisa exploratória de caráter qualitativo, 

uma vez que não há estudos específicos sobre o tema abordado. Foi feita uma 

busca na Biblioteca Central do Gragoatá e nos sites Google Acadêmico, Scielo, 

Portal Domínio Público e Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (Capes), por assunto, periódicos, livros e base, com 

as seguintes palavras chaves: transporte aéreo; aviação civil; ANAC; Bacharel em 

Turismo; formação e UFF. Entretanto, não foram encontrados estudos que 

ajudassem a entender a relação entre a formação acadêmica do Bacharel em 
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Turismo da UFF e a sua inserção na ANAC. Ainda, para compreender a atuação do 

Bacharel em Turismo no transporte aéreo além dessas palavras chaves em 

português, procurou-se nos mesmos sites estudos em inglês, com os termos: air 

transport; civil aviation; Bachelor in Tourism; tourismologist; e education. Também 

pesquisou-se as palavras em espanhol: transporte aéreo; aviación civil; Licenciado 

en Turismo; education e formación. Porém, também não foram verificados trabalhos 

que pudessem fazer tal compreensão de forma clara. 

  Raupp e Beuren ressaltam que: 

 
A caracterização do estudo como pesquisa exploratória normalmente 
ocorre quando há pouco conhecimento sobre a temática a ser abordada. 
Por meio de estudo exploratório, busca-se conhecer com maior 
profundidade o assunto, de modo a torná-lo mais claro ou construir 
questões importantes para a condução da pesquisa. (RAUPP; BEUREN, 
s. d, p. 80) 
 
 

A abordagem tomada foi qualitativa, posto que não é feito qualquer processo 

para quantificação de dados da relação mencionada, é feito uma análise através da 

literatura disponível e de outros métodos que busquem capturar a percepção dos 

atores envolvidos no fenômeno, e uma descrição e estudo da relação entre a 

formação do Bacharel em Turismo e os requisitos de seleção de pessoal da ANAC 

com base no entendimento da regulamentação da Agência. Raupp e Beuren (s. d) 

afirmam que na pesquisa qualitativa concebem-se análises mais aprofundadas em 

relação ao fenômeno que está sendo estudado. 

Assim, fez-se um estudo mais aprofundado para entender a função de 

regulamentação da ANAC, e qual a relação existente entre esta instituição e a 

atuação dos bacharéis em Turismo (tendo como objeto de estudo a capacitação 

desenvolvida no curso de Bacharel em Turismo da FTH da UFF). A ANAC foi 

analisada neste estudo devido ao interesse da autora em ingressar na Agência por 

meio de concurso público, e que ao perceber que o Bacharel em Turismo não é 

contemplado nos editais da instituição, se questionou o porquê de não haver cargos 

específicos para o profissional (visto que a atuação da agência está ligada à 

ocorrência da atividade turística). Dessa maneira, percebeu-se a oportunidade de 

elaborar um trabalho de conclusão de curso para analisar a relação entre a 

formação curricular do curso de Bacharelado em Turismo da Faculdade de Turismo 

e Hotelaria da UFF e a capacitação exigida aos agentes reguladores da ANAC. 
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Para tal, na sua elaboração foram executados: levantamento bibliográfico, 

para a melhor compreensão do papel exercido pelo Bacharel em Turismo e para o 

melhor entendimento da função dos agentes reguladores da ANAC; levantamento 

documental, pesquisas sobre a dinâmica curricular do curso em Bacharelado em 

Turismo, exigido pelo Ministério da Educação (MEC) e análises do currículo do 

curso de nível superior em Turismo da UFF de 2016, a fim de saber se este é 

suficiente para desenvolver habilidades e competências apontadas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) desenvolvidas pelo MEC. Outras análises efetuadas 

foram sobre os conhecimentos exigidos nos editais de 2012 e 2015 da ANAC para 

compará-los com os conteúdos programáticos de 2016 da graduação em Turismo 

da UFF. 

Também foram feitas, por telefone no começo do mês de junho de 2016, 

entrevistas em profundidade, semiestruturadas, com responsáveis na ANAC para 

averiguar se eles conhecem a formação do Bacharel em Turismo, e qual a opinião 

deles sobre a atuação do profissional na Agência, se acreditam haver alguma 

relação entre as atribuições dadas ao Bacharel em Turismo e os agentes 

reguladores da ANAC. Para tanto, entrou-se primeiramente em contato com a 

unidade mais próxima do curso de Turismo da UFF, no estado do Rio de Janeiro, 

com a intenção de agendar uma entrevista presencial, o que provou-se ser inviável 

devido à disponibilidade da pesquisadora e distância do setor indicado para tal, uma 

vez que foi orientado à direcionar a entrevista para o setor de Assessoria de 

Comunicação Social (ASCOM) da sede central em Brasília (DF).  

Após o insucesso na tentativa de se comunicar com responsáveis pela 

instituição em Brasília, realizaram-se ligações telefônicas para unidade da cidade 

de São Paulo (SP) a qual esclareceu que as informações procuradas seriam 

melhores fornecidas pela sede central, disponibilizando o mesmo contato dado 

pelos responsáveis do Rio de Janeiro. Por esse motivo, buscou-se novamente um 

contato com a ANAC de Brasília, realizado dessa vez com sucesso. A responsável 

pela ASCOM informou que os esclarecimentos solicitados eram do âmbito do setor 

de Gerência Técnica de Recrutamento, Seleção, Desempenho e Qualidade de Vida 

(GTRQ).  

Depois de obter as respostas com a sede de Brasília, entrou-se mais uma 

vez em contato com a sede do Rio de Janeiro, pela proximidade com a graduação 

em Turismo da UFF, com a finalidade de se ter informações que complementassem 
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as fornecidas pela sede central da instituição. No segundo contato realizado com 

Agência da capital fluminense, a entrevista foi direcionada para o setor de internet 

e comunicação. Assim, foram feitas entrevistas por telefone com dois agentes 

reguladores: um responsável pelo setor de GTRQ de Brasília, e o outro pelo setor 

do setor de internet e comunicação da cidade do Rio de Janeiro. Como os agentes 

solicitaram que seus nomes não fossem citados no trabalho, são identificados como 

entrevistado 1 e entrevistado 2.  

Dessa maneira, este trabalho está estruturado em quatro capítulos, além 

desta introdução. No primeiro capítulo é apresentada uma discussão sobre a origem 

do curso de nível superior de Bacharel em Turismo, as atribuições desse Bacharel, 

problemas que este profissional enfrenta, e a relação da atividade turística com o 

transporte aéreo. No segundo, o tema é a aviação civil: primeiras companhias 

operando no Brasil; regulação e desregulação; ANAC e sua atuação; relação entre 

objetivos da ANAC e os objetivos expostos no PNT. No terceiro capítulo é feita a 

análise da relação dos conhecimentos exigidos pela ANAC e a matriz curricular do 

curso de graduação em Turismo da UFF, uma entrevista com responsáveis pelo 

setor de seleção de pessoas da Agência e são apresentadas propostas de pesquisa 

e adequação de conteúdos da matriz curricular do curso de Turismo da UFF. Por 

fim, nas considerações finais, além de sugestão de outras pesquisas, é realizada a 

revisão dos objetivos e apresentada uma conclusão sobre os resultados obtidos. 
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1 FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO BACHAREL EM TURISMO 

 

O turismo é uma atividade que surgiu da necessidade do indivíduo de sair do 

seu entorno habitual, seja por desejo de evasão, busca por aventura, aquisição de 

status, motivação cultural, obtenção de tranquilidade ou saúde. Tal atividade abarca 

um conjunto complexo de serviços, como: meios de hospedagem, city tours, 

profissionais especializados, agências de viagens e transportes. Esse 

deslocamento físico e espacial foi possível graças às inovações tecnológicas, 

provenientes dos avanços conquistados durante os primórdios do capitalismo.  

No século XVIII, a Primeira Revolução Industrial trouxe um novo modo de 

produção e trabalho, em que as máquinas substituíam a força humana, e esta 

deveria se adaptar àquelas. A produção nessa época se tornava mais veloz, e com 

ela vinham também problemas sociais, num mundo onde se pregava o liberalismo 

econômico. Entretanto, foi em decorrência desses problemas que vieram as 

primeiras conquistas sociais, positivadas no século XX, como as leis trabalhistas. 

Logo, com a redução da jornada de trabalho, aumento de salário, férias 

remuneradas, as pessoas puderam ocupar seus tempos livres com viagens 

(ANDRADE, 1998). Ponto que facilitou para este fato foi a extensão desses avanços 

às primeiras locomotivas a vapor no século XIX (no Brasil, a famosa Maria Fumaça). 

De acordo com Ronaldo Di Roná (2002, p. 37), “[...] iniciava-se, então, uma 

verdadeira febre ferroviária, que, depois de espalhar-se pela Inglaterra, atingiu todo 

o planeta”.  

Nesse contexto, começaram a aparecer as primeiras agências preocupadas 

com todos os processos de viagens dos crescentes usuários desse meio de 

transporte. O motor a vapor foi, também, introduzido nos navios, porém, apenas 

após a segunda metade do século XIX que a sua utilização passou a ser ampliada, 

interligando os continentes de uma forma mais rápida, confortável e segura 

(ANDRADE, 1998). 

Andrade (1998) destaca que, com o advento da Segunda Revolução 

Industrial, ocorreram novas mudanças tecnológicas, entre as quais: o emprego da 

eletricidade; a criação do motor a combustão interna (fundamental para os aviões e 

automóveis que dominariam a forma de se locomover no século XX); a expansão 

das linhas ferroviárias; melhorias nas estruturas das estradas; e a maior flexibilidade 
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para as pessoas fazerem os seus horários e roteiros com os carros, em comparação 

aos itinerários rígidos e fixos dos trens. 

Ainda segundo Andrade (1998), na Primeira Grande Guerra, os aviões eram 

usados como armas militares, de modo que os poucos voos civis existentes tiveram 

de ser interrompidos durante o conflito. Após esse evento, emergiram as primeiras 

companhias aéreas de serviço regular comercial no transporte de civis. Contudo, foi 

posteriormente à Segunda Guerra Mundial quando começou o uso intensificado 

desse meio de transporte por passageiros. Ocorreu, de acordo com Edra (2005, p. 

48), a “ampla disponibilidade de aeronaves, aviadores, técnicos e mecânicos em 

geral; além da maior quantidade de aeroportos e bases aéreas”.  

Durante a guerra os aviões sofreram amplas modificações: eram necessárias 

agora aeronaves maiores, com maior capacidade de carga e mais velozes. Com o 

fim da guerra, essas aeronaves foram contempladas com uma nova atribuição: a de 

conduzir pessoas do seu entorno habitual até o destino desejado. Assim, o avião 

além de se tornar uma opção a mais de locomoção, desbancou os trens e navios 

como os principais transportes coletivos civis em viagens realizadas de longa 

distância. (DI RONÁ, 2002) 

Di Roná (2002) afirma que as locomotivas a vapor se estabeleceram como 

os principais meios de transportes via terrestre, no final do século XIX. Foram 

construídas ferrovias ligando destinos distantes de forma mais rápida do que os 

transatlânticos, como por exemplo, a Ferrovia Transiberiana interligando a Europa 

e o Oriente. Contudo, Di Roná (2002, p. 55) notifica que “foi no período entre 

guerras, porém, dois inimigos apareceram para contestar a soberania dos trens e 

das suas locomotivas a vapor: o automóvel e o avião”. 

A situação dos transatlânticos não foi diferente. Di Roná (2002) explica que 

a Segunda Guerra acabou provocando a queda desse meio de transporte, pois as 

pessoas agora desejavam uma viagem mais rápida (mesmo que menos 

confortável), preferindo dessa forma o uso do avião ao navio. Assim, os 

transatlânticos foram perdendo espaço no setor de transportes de passageiros, 

restando aos empreendedores do ramo migrarem aos cruzeiros. 

Para Di Roná: 
 

O fim da guerra marcou a explosão do consumismo norte-americano: 
viajar para a Europa tornou-se uma prática muito comum entre a 
crescente classe média. Os Queens voltaram à sua plena forma e 
reinaram absolutos no Atlântico Norte durante alguns anos. Em 1952, o 
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United States arrebatou a Fita Azul, viajando entre dois continentes em 
quase três dias. Nesse momento, porém, um avião Constellation fazia a 
mesma travessia em pouco mais de quatorze horas [...] (DI RONÁ, 2002, 
p. 57) 
 

 

A Organização Mundial do Turismo (OMT) no documento Panorama OMT do 

Turismo Internacional, de 2014, revela que no ano de 2013 houve um crescimento 

na chegada de turistas internacionais no mundo de 5% em relação a 2012. Foram 

1,087 bilhão de turistas ao redor do mundo em 2013. Mais da metade desses 

turistas (53%) utilizaram a via aérea em suas viagens, seguido pelos 40% dos que 

viajam por rodovia, em detrimento dos modais hidroviário e ferroviário com 5% e 

2%, respectivamente. 

A figura 1 ilustra as vias adotadas pelos turistas, no ano de 2013. 

 

Figura 1: Meios de Transporte mais utilizados pelos turistas no ano de 2013 

 
Fonte: Organização Mundial do Turismo (OMT-UNWTO) (2013). 

Como resultado desses avanços nos meios de transportes, as pessoas 

passaram a viajar mais, pois as inovações tecnológicas propiciaram maior facilidade 

para que elas pudessem usufruir das suas mais variadas necessidades em um 

destino diferente daquele no qual residem, com uma viagem mais segura, rápida e 

cômoda.  
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Segundo Andrade: 

 

Nos dias atuais, quando há produção e consumo de bens e serviços, em 
quase todos os lugares do planeta, o deslocamento de indivíduos e de 
grupos humanos, por causa da facilidade dos meios de transporte e 
locomoção, da necessidade de exportação e de importação de produtos 
diversos e pela possibilidade maior de aquisição de conhecimento e de 
respostas que indivíduos e grupos exigem para vivência plena de sua 
liberdade, os ares, as águas e a superfície da Terra enchem-se de veículos 
que transportam pessoas para todos os lados, de forma permanente. 
(ANDRADE, 1998, p. 16). 
 

 

Conforme Trigo (1998), a sociedade pós Segunda Guerra voltou a crescer 

economicamente e, com a estabilidade dos países capitalistas e socialistas, vieram 

as garantias dos direitos dos indivíduos de desfrutarem do seu tempo disponível da 

melhor forma desejada, com o objetivo de lograrem a sua autossatisfação.  

Desse modo, houve um aumento da prática da atividade turística neste 

período, que é quando surge o turismo de massa. Consequentemente, cresce o 

investimento nos equipamentos turísticos, nas infraestruturas e claro na formação 

do profissional dessa área (TRIGO, 1998). 

Na figura 2 indica-se o crescimento do movimento de turistas internacionais 

no mundo de 1950 até o ano de 2013: 

 

Figura 2: Crescimento da movimentação internacional de turistas no mundo 

de 1950 a 2013. 

 
Fonte: Organização Mundial do Turismo (OMT-UNWTO), 2013. 
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Trigo (1998, p. 19) diz que “[...] entre 1990 e 1993, os empregos na área de 

turismo cresceram 50% mais rapidamente do que os empregos totais”. A atividade 

passava a ter uma representação significativa na economia dos países. No Brasil, 

em 1981, o turismo internacional gerou uma receita de US$1,726 bilhão no ano 

(OBSERVATÓRIO DO MUNDO DO TRABALHO, 2012). Já de acordo com a OMT 

(2014), em 2013 o turismo no mundo representou 29% das exportações de serviços, 

e para cada 11 empregos, um era destinado ao turismo (direto, indireto ou induzido). 

Ainda conforme esta organização “como categoria de exportação em escala 

mundial, o turismo ocupa o quinto posto, atrás de combustíveis, produtos químicos, 

alimentícios e automotivos” (OMT, 2014, p. 6).  

Percebe-se que houve uma rápida expansão socioeconômica da atividade e, 

por esse motivo, há necessidade de se capacitar profissionais a fim de suprir as 

necessidades de pessoal especializado demandado pelo segmento. 

 

1.1.ORIGEM, ATRIBUIÇÕES E PROBLEMAS DE UM BACHAREL EM TURISMO  

 

O crescimento do turismo, na segunda metade do século XX, trouxe uma 

nova importância econômica para a atividade e alguns problemas, dificuldades e 

transtornos que precisavam ser entendidos, estudados e solucionados. Por 

conseguinte, foram criadas escolas para a compreensão do fenômeno. Conforme 

Barretto (2008), nessa época, surgiram na Suíça as primeiras escolas de hotelaria. 

Em 1964, a Espanha discutia sobre problemas envolvendo a atividade e na década 

de 1980, este país tem o curso de turismo regulamentado e revisado com título de 

técnico de empresa e atividades turísticas, possuindo valor acadêmico universitário 

(MÁRCIO,R. 2005). Go (1994 apud TRIGO, 1998), afirma que a preocupação com 

os estudos em turismo começa nos anos de 1970 nos Estados Unidos.  

Diversas pesquisas passaram a ser produzidas, para o desenvolvimento de 

ideias e conceitos de todo o complexo que a atividade turística envolve, com a 

finalidade de qualificá-la como um campo de estudo. De acordo com Pearce (1993 

apud TRIGO, 1998, p. 25-26): 

 

O turismo como área de estudo tem, perto do século XX, uma exigência 
válida para ser uma área de conhecimento emergente. Há cursos formais 
nas universidades, uma crescente produção em publicações sobre 
estudos turísticos e um número significativo de redes e organizações de 
pesquisadores. É preciso, entretanto, devotar ainda bastante atenção para 
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a análise da base do conhecimento em turismo. A caracterização do 
turismo como uma área de estudo é importante por diversas razões e pode 
ajudar a solucionar algumas questões centrais frequentemente levantadas 
por educadores no campo do turismo. 

 
 

No Brasil, o turismo vinha se estabelecendo em um processo mais demorado 

do que nos países desenvolvidos. Apenas em 1920 começa a se estruturar a 

atividade no país com propósito único de proporcionar lazer aos seus visitantes. Em 

1923, funda-se a Sociedade Brasileira de Turismo, que depois se tornaria Touring 

Clube do Brasil (BARRETTO, 2008). 

Conforme disposto na Márcio,R: 

 

No passado, a vertente jurídico-legal do turismo foi se estruturando 
lentamente, e, simultaneamente, algumas entidades empresariais também 
foram se organizando. Como setor organizado da economia, o turismo no 
Brasil tinha estruturação recente e precária. Tanto o setor privado quanto 
o setor público pouco investiam nessa área. Há poucas iniciativas 
relevantes. Em 1928, a Sociedade Brasileira de Turismo, hoje Touring 
Clube do Brasil, promoveu a primeira Convenção Interestadual de Turismo 
para seus sócios e, em 1932, foi organizada uma segunda convenção. 
(MÁRCIO, R, 2005, s. p). 
 

 

No entanto, em virtude da relevância que a atividade vinha desempenhando 

no Brasil, durante a ditadura militar, foram criadas diversas instituições a fim de 

organizar o turismo no país. Nessa época, houve uma ampliação do número de 

pessoas que possuíam cobiça pela viagem no Brasil. 

Desse modo, em 18 de novembro de 1966 é publicado o Decreto-Lei Nº 55, 

instituindo a Política Nacional de Turismo, o Conselho Nacional de Turismo (CNTur) 

e a Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) (HALLAL et al., 2010, p.4), que em 

1991 ganhou caráter de instituto, tornando-se Instituto Brasileiro de Turismo. 

Segundo Hallal et al. (2010), foi criado o Sistema Nacional de Turismo, expandindo 

a definição de Política Nacional de Turismo, por meio do Decreto Nº 60.224/67. 

Esse decreto dividia a responsabilidade, na atividade turística, entre os órgãos 

federais, estaduais, municipais e de iniciativa privada. Já em 1969, a CNTur 

estabelece o primeiro instrumento básico da Política Nacional de Turismo, o Plano 

Nacional de Turismo. 

Como resultado da percepção do governo ditatorial brasileiro nas atividades 

turísticas como um importante meio de se desenvolver o país, acarretou na 

implantação dessas instituições voltadas para a fomentação do turismo. Por 
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consequência, viu-se a necessidade de formar mão-de-obra capacitada e 

competente para atender aos objetivos propostos, e desenvolvendo um serviço e 

produto de qualidade aos clientes, atendendo as suas necessidades. Assim, a 

primeira faculdade de turismo fundada no Brasil foi em 1971, em São Paulo, o que 

é hoje a Faculdade Anhembi-Morumbi. 

Trigo (1998) organizou uma lista cronológica de alguns dos primeiros cursos 

de turismo no Brasil:  

Quadro 1: Cronologia da Abertura de Alguns dos Cursos de Turismo no 

Brasil.  

Ano

1971

1974

1975

1977

1979

1981

2002

1973

 Rio de Janeiro

1985
Faculdade de Ciências de Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu

Universidade de Fortaleza Fortaleza

1989

O Senac/Ceatel cria o curso técnico de Turismo (nível secundário) com um ano 

de duração. Nesse mesmo ano, instalou seu primeiro curso regular, o de 

Tecnologia em Hotelaria

São Paulo

Campinas

Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira Belo Horizonte

1984
Faculdade de Turismo da Bahia Salvador

Curso de Hotelaria da Faculdade Hebraico-Renascença São Paulo

1980

Associação Educacional Veiga de Almeida

Faculdade de Turismo Embaixador Paschoal Carlos Magno

Reconhecido o curso de turismo da PUC-Campinas pela Portaria Ministerial 

(MEC) n.º 335

 Rio de Janeiro

1978
Criado o Centro de Estudos de Administração Hoteleira e Turismo (Ceatel, 

ligado ao Senac)
São Paulo

Curso de Hotelaria da Faculdade de Administração Hoteleira Caxias do Sul

1976
Faculdade Associação Educacional do Litoral Santista Santos

Faculdade Capital de Administração e Estatística São Paulo

Brasília

Pontifícia Universidade Católica de Campinas Campinas

Universidade Católica de Pernambuco Recife

Universidade Federal Fluminense cria o bacharelado em Turismo Niterói

Primeiros Cursos de Nível Superior em Turismo no Brasil Cidade

Faculdade de Turismo no Morumbi, atualmente Faculdade Anhembi-Morumbi São Paulo

Faculdade de Turismo da Guanabara  Rio de Janeiro

Faculdade Ibero-Americana  São Paulo

Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo

Reconhecido o curso de turismo da Faculdade Hélio Alonso  Rio de Janeiro

 São Paulo

 Faculdade de Ciências Exatas, Administrativas e Sociais, União Pioneira de 

Integração Social

                           
              Fonte: Elaboração própria baseada em Trigo (1998), e na UFF (2016) 

 

O curso de Bacharelado em Turismo da Universidade Federal Fluminense foi 

criado em 2002, sendo o primeiro curso federal de nível superior em Turismo do 
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estado do Rio de Janeiro, e iniciou suas atividades em março de 2003, sendo o 

primeiro curso de Bacharelado em Turismo oferecido por uma universidade pública 

federal no estado do Rio de Janeiro. O curso foi reconhecido pelo MEC no ano de 

2007 e foi feita uma reavaliação do currículo pedagógico no final do mesmo ano 

(UFF, 2016).  

Com o crescimento da formação de bacharéis em Turismo, começaram a 

surgir associações voltadas para discussões pautadas no desenvolvimento da 

atividade, no currículo do curso e no papel a ser desempenhado pelo profissional. 

Assim, de acordo com o site da Associação Brasileira de Bacharéis em Turismo 

(ABBTUR), em 1979 aconteceu o primeiro Encontro Nacional de Bacharéis em 

Turismo (ENBETUR); e em 1987 é fundada a ABBTUR nacional.  

Foi, contudo, na década de 1990 que, de acordo com Trigo (1998), datam 

“as diretrizes mais sérias e bem articuladas, elaboradas por parcelas do 

empresariado e dos governos federal, estadual e municipal” (TRIGO, 1998, p. 163). 

Em 1990, a atividade turística se desenvolve e cresce aceleradamente. As 

novas facilidades tecnológicas, o advento da internet, as alterações geopolíticas e 

demográficas, mudaram o cenário acadêmico nos cursos de turismo (TRIGO, 1998). 

O Bacharel em Turismo teve que cada vez mais se adaptar às constantes 

transformações refletidas no mercado, alterando também os anseios e o modo de 

se comportar de seus clientes. 

Encontros eram realizados com frequência para debater o conteúdo da 

matriz curricular, o qual deveria responder de forma eficiente e eficaz a todas as 

áreas que o turismo abarca: agenciamento, hotelaria, planejamento turístico, 

eventos, transportes, entre outros. 

De acordo com Trigo: 

 

Durante o ano de 1996, ocorreram o Encontro Nacional de Bacharéis e 
Estudantes de Turismo (Enbetur), realizado pela ABBTUR em São 
Paulo, e vários encontros da ABDETH, com a finalidade de discutir as 
novas diretrizes curriculares serem apreciadas pelo Ministério da 
educação e do Deporto (MEC) com base na nova Lei de Diretrizes e 
Bases (LDB) aprovada em 1996. (TRIGO, 1998, p. 170). 
 

 
O conteúdo teórico ensinado nas universidades deve vir acompanhado de 

práticas realizadas no campo de trabalho, para maior aprendizado do futuro 
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profissional de turismo. Cooper (1993) afirma que a formação em turismo deve ter 

foco na:  

[...] educação e seu relacionamento com a indústria turística, 
preocupado com a falta de integração em vários países do mundo entre 
governos, academia e empresários para, juntos, melhor equacionar os 
desafios da formação profissional (COOPER, 1993 apud TRIGO, 1998, 
p. 73) 
 
 

Nesse sentido, surgem algumas dificuldades a serem enfrentadas pelo 

Bacharel em Turismo. Podem-se citar alguns desses problemas listados por 

Westlake et al (1994): 

 

O turismo é visto, geralmente, como simples contribuição para enriquecer 
outras disciplinas como economia ou geografia; 
A educação em turismo é também afetada pelo extenso conteúdo da 
natureza da indústria turística. Ela é fragmentada e atravessa vários 
setores que envolvem um grande leque de operações. 
Consequentemente, é difícil estudar todos os níveis e as nuanças de um 
campo razoavelmente indefinido; 
O setor é dominado por pequenas empresas dirigidas por profissionais, 
empreendedores e autossuficientes, que não reconhecem a necessidade 
de formação profissional para elevar os padrões da indústria (WESTLAKE 
et al., 1994 apud TRIGO, 1998, p. 57-60). 

 
 

 Como o fenômeno turístico é recente, e consequentemente a educação 

nessa área é bastante nova (segunda metade do século XX), há uma falta de 

entendimento e desconhecimento sobre o conteúdo que compõe o Bacharel em 

Turismo, acarretando na dificuldade de inserção deste profissional no mercado de 

trabalho. De acordo com Antunes et al. (2005), esse fato é explicado por uma 

deficiência em produção de pesquisas inerentes às atividades desempenhadas pelo 

profissional de turismo, de forma que haja uma definição sobre o perfil do Bacharel 

em Turismo, a partir da corporificação da sua área de estudo adequada com as 

realidades do mercado no qual realizarão as suas funções e com as tendências 

turísticas. 

Por conseguinte, surge outro obstáculo a ser enfrentado pelo Bacharel em 

Turismo: a não regulamentação da profissão. A única atividade regulamentada 

nessa área é a de guia de turismo, registrada pelo CADASTUR1 cujo certificado é 

emitido pela Embratur. Em 2012 o governo brasileiro reconhece a profissão de 

turismólogo, porém esse reconhecimento é feito sem, no entanto, regulamentá-la. 

                                                           
1 Sistema de Cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor do turismo. 
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Sendo assim, é vetado na publicação da Lei 12.591 (ANEXO A) artigos do projeto 

de Lei 6906/02 que restringem a designação de turismólogo ao formado em 

Bacharelado em Turismo ou em hotelaria (ANEXO B). Esse fato permite que 

qualquer pessoa que atue na atividade turística, conforme disposto na lei, seja 

considerado um turismólogo. 

O veto foi feito por motivo de inconstitucionalidade  

 

[...] a Constituição, em seu art. 5º, inciso XIII, assegura o livre exercício de 
qualquer trabalho, ofício ou profissão, cabendo a imposição de restrições 
apenas quando houver a possibilidade de ocorrer algum dano à sociedade” 
(BRASIL, 2012, s. p).  
 
 

Mas para Rubinato (2013) a não regulamentação traz consequências ruins, 

na medida em que: 

 

Isso pode gerar significantes malefícios a municípios e à própria sociedade 
por falta de conhecimento específico, por parte desses profissionais que 
não receberam o mesmo arcabouço teórico (oriundo de diversas áreas do 
saber), epistemológico, ou metodológico que os bacharéis em Turismo. As 
decisões de um profissional de turismo, que atue em cargos executivos ou 
de governança e planejamento no setor público, em grandes empresas, 
sejam elas de direitos exclusivos ou do terceiro setor, são de suma 
importância para um adequado e profissional desenvolvimento da área. 
(RUBINATO, 2013, p. 16). 
 

 

Sendo o turismo uma área que agrega múltiplos ofícios, tais como serviços 

em hotelaria, agenciamento, operadoras de turismo, eventos e setores de 

transportes, a educação desenvolvida nessa perspectiva envolve diversas 

disciplinas para o estudo e compreensão do fenômeno a exemplo de História, 

Antropologia, Economia e Administração. Há, também, aquelas disciplinas ditas 

específicas na formação do profissional: Agenciamento, Meios de Hospedagem, 

Lazer, entre outras. 

Todavia, apesar da necessidade de criações de cursos para a formação de 

profissionais capazes de lidar com a complexidade do turismo, há um obstáculo 

encontrado pelo profissional ao tentar se inserir na função para a qual foi qualificado: 

o mercado acaba não assimilando as suas competências para o cargo em questão 

por desconhecer quem é de fato esse profissional. 

Por possuir uma estrutura diversificada em sua formação e por ter uma 

generalização da denominação turismólogo, o Bacharel em Turismo acaba sofrendo 
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com a falta de identificação quanto à sua ocupação profissional. Pimentel e de Paula 

(2014) comentam sobre a ausência da “identidade profissional” que está 

relacionada com uma deficiência apresentada na área em atribuir de maneira 

consensual um aglomerado de responsabilidades ao Bacharel. Os autores ainda 

apontam para o fato de que essa ausência também é um reflexo das tentativas para 

“[...] demarcar os contornos do campo em turismo e o que ele incorpora (que 

subáreas contém) e, simultaneamente, estabelecer as clivagens em relação ao que 

ele não é […]” (PIMENTEL e DE PAULA, 2014, s. p). 

Existe ainda o fato de que as universidades têm um ensino voltado para 

finalidade de formação de gestores e planejadores, de acordo com o Ministério da 

Educação (MEC), enquanto que a maioria dos cargos existentes é de cunho 

operacional. Dessa maneira, são poucos os bacharéis em Turismo que logram a 

vaga correspondente para a qual foram capacitados. Os demais se sujeitam aos 

cargos técnicos ou trabalham em outros diversos de sua formação. Conforme 

exposto por Pimentel e de Paula: 

 

O contingente excessivo de profissionais turismólogos dispostos no 
mercado de trabalho aliado à desequilibrada oferta de cursos de 
qualificação profissional e à diversidade de áreas afins em que a atividade 
turística se desenvolve – e que, portanto, poderia, a priori, absorver os 
profissionais de turismo, tem gerado uma situação esquizofrênica entre 
profissionais sobre qualificados demandados pelo mercado para ocupar 
posições elevadas no mercado de trabalho turístico – isto quando estas 
posições não são preenchidas por profissionais de outras áreas, o que é 
inclusive a situação mais comum – e a excessiva oferta de pessoas com 
formação superior mas que ocupam vagas de cargos técnicos, enquanto 
há uma ausência de formação destes últimos.” (PIMENTEL; DE PAULA, 
2014, p. 5). 

 

 

De certo, esses problemas estão presentes na realidade do Bacharel em 

Turismo desde o surgimento de sua profissão. Porém, é verdade que eles vêm 

sendo contornados com exaustivas discussões a respeito do desenvolvimento da 

atividade e das competências atribuídas ao Bacharel em Turismo. 

 

1.2. PROPOSTAS PARA O BACHARELADO EM TURISMO 

 

A discussão sobre regulamentação e problemas do Bacharel em Turismo é 

tamanha que há uma luta pela regulamentação do ofício. A Lei 12.591, de 18 de 
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janeiro de 2012, dá um importante passo ao reconhecer a profissão, porém a faz de 

forma bastante abrangente após o veto do art 1° no ANEXO B, definindo como 

turismólogos não apenas os diplomados em Bacharelado em Turismo , mas 

também “qualquer profissional que atue em alguma das atividades turísticas 

especificadas na Lei [...], mesmo que não tenha recebido nenhuma capacitação 

formal para o desempenho de sua função” (RUBINATO, 2013, p. 16), o que 

desqualifica o profissional para exercer suas atribuições nas atividades turísticas. 

Se no surgimento do ensino superior em Turismo as aulas eram ministradas 

por graduados e especialistas de distintas formações iniciais, hoje as universidades 

já dispõem no seu quadro de docentes Bacharéis em Turismo com títulos de pós 

graduação. Assim como, atualmente, encontram-se mais pesquisas voltadas para 

o entendimento do fenômeno e da função a ser exercida por esse profissional, 

embora sejam escassas quando o assunto é o desempenho do Bacharel em 

Turismo no setor de transportes aéreos2. 

Para a valorização e respeito ao profissional formado nessa área é preciso, 

por exemplo, um alinhamento entre os currículos dos diversos cursos e a indústria 

de turismo. Os conteúdos aprendidos nas escolas de ensino superior não podem 

ficar somente no campo teórico, e é importante relacionar essas teorias às práticas, 

seja por meio de estágios, elaboração de roteiros, criação e manutenção de centros 

e laboratórios de pesquisas e viagens técnicas para adequação de ensino às 

exigências do mercado em favor da absorção do Bacharel em Turismo pelo 

mercado de trabalho.  

 Antunes et. al (2005) observam que: 

 

No que se refere aos aspectos práticos, é precípuo a realização de 
atividades que permitam o treinamento e know-how de técnicas e saberes, 
que estimulem a consolidação de habilidades, conhecimentos e atitudes, 
tais como: visitas técnicas, estágios, planejamento e organização de 
eventos, além do planejamento e execução de roteiros de viagens e alguns 
tipos de trabalhos de campo. (ATUNES et.al., 2005 s. p). 
 
 

                                                           
2 Afirmação a partir de pesquisas realizadas na Biblioteca Central do Gragoatá, Google Acadêmico, Scielo, 
Porta de Periódicos Capes e Portal de Domínio Público com palavras chaves nas línguas: 

 Português: transporte aéreo; aviação civil; ANAC; Bacharel em Turismo; formação e UFF; 

 Espanhol: air transport; civil aviation; Bachelor in Tourism; tourismologist; e education; 

 Inglês: transporte aéreo; aviación civil; Licenciado en Turismo; education e formación 
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Dessa forma, é preciso que os conteúdos programáticos das universidades 

desenvolvam profissionais capazes de conseguir encontrar as soluções cabíveis, 

diante de um determinado problema. Para tanto, as instituições de ensino e a 

indústria turística têm que estar em sintonia. Antunes et. al (2005) apontam para a 

relevância dos estudantes não se aterem apenas aos conhecimentos obtidos em 

suas instituições de ensino, pois é fundamental possibilitar que eles, por meio de 

ações importantes em uma situação específica, apropriem-se desses 

conhecimentos e habilidades, “[...] ou seja, um conjunto de princípios, capacidade 

crítica e reflexiva sobre as circunstâncias que o cercam, e não apenas ser um mero 

reprodutor de procedimentos” (ANTUNES et al., 2005, s. p). 

No projeto pedagógico do curso de Bacharelado em Turismo da UFF é 

apresentada uma estrutura curricular voltada a formar alunos capacitados em 

desenvolver um raciocínio crítico diante de situações complexas, podendo resolver 

os problemas existentes. Assim, o seu programa de disciplinas abarca conteúdos 

teóricos práticos como Trabalho de Conclusão de Curso, Estágio Supervisionado e 

Atividades Complementares (visitas e viagens técnicas, participação em projetos 

sociais, atividades culturais e projetos de extensão, monitoria, bolsas de iniciação 

científica entre outros), nos quais o aluno pode ter contato com o exercício da 

atividade turística em suas mais diversas áreas. (UFF, 2011, s. p). 

É possível observar no projeto pedagógico a importância das matérias 

elencadas para a formação do graduando em Turismo da UFF: 

 

A capacidade analítica e de gestão dos alunos é estimulada e desenvolvida 
por um grupo de disciplinas que apresentam seus conteúdos e programas 
direcionados para a administração e gestão de sistemas privados de 
turismo nas diferentes escalas. A gestão e o planejamento públicos são 
trabalhados pelas disciplinas voltadas para o estudo de organizações e 
organismos públicos de turismo (destinos e órgãos turísticos), em seus 
aspectos políticos, espaciais e metodológicos. (UFF, 2011 s. p). 

 

 

O desenvolvimento de habilidade de aplicar os conhecimentos adquiridos em 

sala de aula é fundamental para a qualidade do serviço de turismo, e por 

consequência um destino turístico mais atraente e competitivo.  

Nesse sentido, Lara (2010) aponta para o fato de que;  

 



31 
 

[...] a competitividade de uma empresa, de um produto ou de um destino 
turístico irá depender da maior qualidade dos serviços prestados ou 
agregados e, por conseguinte, da alta satisfação do cliente, indicando a 
fundamental importância da educação na informação dos recursos 
humanos e no desenvolvimento de competências voltadas a gestão 
estratégica da atividade turística. (LARA, 2010, p. 280). 

 

Como não há uma lei regulamentando a profissão do turismólogo, é 

fundamental fazer com que o empregador entenda a relevância deste profissional 

para o seu empreendimento. Para tal, é essencial uma definição, em consenso, do 

conjunto de competências que este deve possuir, assim como a matriz curricular 

precisa ser atualizada segundo as tendências do mercado turístico, e estar em 

concomitância com a realidade do trabalho a ser desempenhado.  

Araújo (2011) ressalta ser uma obrigação dos governos investir em 

infraestrutura, fiscalizar a qualidade do ensino e adotar medidas rigorosas de 

seleção para a composição do corpo discente de turismo nas universidades, 

corroborando a educação com as exigências do mercado. 

Ainda de acordo com Araújo (2011): 

 

O fato de que os empregadores percebem que um indivíduo com 
conhecimentos técnicos possuem os mesmos atributos que um 
profissional formado em instituições de ensino superior é um indicador de 
existência de mecanismos de ensinos frágeis, visivelmente 
desarticulados. (ARAÚJO, 2011, p. 72). 

 
 

Quando se fala na função do Bacharel em Turismo no setor de transportes, 

percebe-se que também há uma dificuldade de reconhecer quais são as atribuições 

dadas ao profissional para atuar nessa área. Vários são os trabalhos acadêmicos, 

voltados à apreensão de sua função, capacidades e habilidades, que acabam 

tratando da importância de se definir o rol de conhecimentos que o profissional deve 

reunir: 
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Quadro 2: Trabalhos Acadêmicos sobre a atividade turística e Bacharel em 

Turismo3 

1998 Livro

2008 Livro

2011 Artigo

2013 Livro

RAMOS, Maria

Formación Profesional en Turismo y inserción en el mercado laboral ARAUJO, Domira

2014

Divergência de Visões e Expectativas entre os Atores sobre a 

Formação Profissional e o Mercado de Trabalho em Turismo: 

Implicações para Identidade Profissional e Empregabilidade

PIMENTEL, Thiago

 PAULA, Sara de

2010 O Contexto de Criação dos Cursos de Bacharelado em Turismo

HALLAL, Dalila

MULLER, Dalila

GARCIA, Tania

Transporte e Destinos Turísticos: Planejamento e Gestão LOHMANN, GUILHERME

Artigo

Artigo

Manual de iniciação ao estudo do turismo BARRETTO, Margarita

2010
O Ensino da Administração nos Cursos de Turismo no Brasil  e a 

Formação do Turismólogo
LARA, Luiz Artigo

Turismo Fundamentos e Dimensões ANDRADE, José

2005 Educação e Formação Profissional em Turismo

ANTUNES, Aldir

RIBEIRO, Karla

GOMES, Márcia 

VALE, Maria

Artigo

Ano de 

Publicação
Trabalhos Acadêmicos sobre a Atuação do Turismólogo Autor (a)

1998 A Sociedade Pós-Industrial e o Profissional TRIGO, Luiz Gonzaga 

Godoi

Tipo

Livro

 
Fonte: Elaboração própria baseada em Trigo (1998), Andrade (1998), Antunes et al. (2005), Barretto 
(2008), Lara (2010), Hallal et al. (2010), Araújo (2011), Lohmann (2013) e Pimentel e de Paula 
(2014). 
 

Nesses trabalhos não há uma verificação, exploração, apontamentos do 

papel do graduado em Turismo nos serviços de transportes. Esses estudos, 

exemplificados no quadro 2, com a exceção da literatura de Lohmann (2013), 

apenas indicam, o setor de transportes como uma das áreas de atuação do 

profissional em turismo, sem mais explicações, ou expressam a relevância que os 

meios de transportes têm na atividade turística.  

Embora, seja observado na ementa da disciplina optativa Turismo e 

Transporte Aéreo (APÊNDICE M) do curso de Bacharelado em Turismo da UFF 

2016, que não há conteúdos visando formar o profissional para atuar no setor aéreo, 

                                                           
3Pesquisas realizadas na Biblioteca Central do Gragoatá, Google Acadêmico, Scielo, Porta de Periódicos 
Capes e Portal de Domínio Público com palavras chaves nas línguas: 

 Português: transporte aéreo; aviação civil; ANAC; Bacharel em Turismo; formação e UFF; 

 Espanhol: air transport; civil aviation; Bachelor in Tourism; tourismologist; e education; 

 Inglês: transporte aéreo; aviación civil; Licenciado en Turismo; education e formación 
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mas apenas situando o Bacharel em Turismo na aviação e na importância da 

atividade aérea para a atividade turística, existe na disciplina obrigatória de Turismo 

e Transporte (APÊNDICE V) a ementa Planejamento e Gestão dos Transportes e 

Destinos Turísticos que apesar de não tratar do profissional no setor, busca 

entendimentos sobre gestão e planejamento nos transportes relacionando as 

atividades nos destinos turísticos. 

Nota-se, assim, que já há uma preocupação em definir a atuação do Bacharel 

em Turismo no setor de transportes.  Na bibliografia básica Turismo e Transportes 

encontrou-se a literatura de Lohmann (2013), a qual contém no terceiro e quarto 

capítulo foco: 

 

[...] em aspectos de planejamento e gestão. O Capítulo 3 analisa os 
modelos de planejamento dos transportes em interface com o turismo. [..] 
são abordados temas relativos ao planejamento dos transportes e destinos 
turísticos com ênfase nos modelos sequenciais. [...] Capítulo 4 considera, 
a partir dos princípios básicos do marketing, aspectos de gestão em 
transporte e turismo que estejam integrados em termos de produto, preço, 
promoção e distribuição. Com quatro seções dedicadas a cada um desses 
aspectos do marketing [...] (LOHMANN, 2013, p. 13). 

 
 
Na pesquisa realizada por Pimentel e de Paula (2014), ao procurar saber a 

relação de Bacharel em Turismo por tipo de ocupação e atividade no mercado 

turístico, dificilmente o fazem relacionando aos serviços de transportes. Pimentel e 

de Paula (2014) coletaram amostras no trade turístico de Juiz de Fora, Minas 

Gerais: alimentação, hotelaria, cerimonial/eventos, órgãos públicos, agências, 

consultoria, lazer, entretenimento e ONG. Ao questionarem alunos da Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF) sobre quais são as possíveis áreas de atuação de 

um Bacharel em Turismo, as principais ocupações, entendidas, foram em hotelaria, 

cerimonial e agências. 

O Turismo tem no seu corpo de estudo o setor de transportes como 

importante meio para o acontecimento da atividade, mas qual seria o papel do 

Bacharel em Turismo nesse âmbito? 

Como observado na tabela 1, o modo aeroviário é importante para o Brasil, 

devido a sua representação, conforme pesquisas realizadas pelo Ministério do 

Turismo em parceria com a Polícia Federal, o meio mais procurado pelos turistas 

internacionais como forma de ingressar no país (BRASIL; DEPARTAMENTO DE 

POLÍCIA FEDERAL, 2015). Por este motivo, será objetivado neste trabalho estudar 
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a formação do Bacharel em Turismo da Faculdade de Turismo e Hotelaria da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), visando entender se o profissional é 

capacitado de acordo com os conhecimentos solicitados pela Agência Nacional de 

Aviação Civil (ANAC). 

 

Tabela 1: Comparativo dos anos 2013 e 2014 da chegada de turistas 

internacionais no Brasil por via de acesso. 

Chegada/Continente 

CHEGADA DE TURISTAS POR VIA DE ACESSO NO BRASIL 

Aérea Marítima Terrestre Fluvial TOTAL 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

África 92.160 125.086 235 161 2.411 2.949 26 56 94.832 128.252 

América Centra e Caribe 49.674 58.337 66 24 2.725 3.562 55 45 52.520 61.968 

América do Norte 703.222 807.059 6.399 5.075 26.863 29.786 691 3.049 737.175 844.969 

América do Sul 1.450.165 1.537.721 54.907 35.440 1.391.441 1.514.263 40.240 46.205 2.936.753 3.133.629 

Ásia 260.634 293.710 2.004 926 38.291 37.801 69 148 300.998 332.585 

Europa 1.470.680 1.655.538 21.901 22.679 137.763 155.116 6.225 14.501 1.636.569 1.847.834 

Oceania 39.485 62.903 1.687 1.267 12.985 16.122 124 155 54.281 80.447 

Países não específicos 196 155 1 - 16 13 1 - 214 168 

TOTAL 4.066.216 4.540.509 87200 65572 1.612.495 1.759.612 47.431 64.159 5.813.342 6.429.852 

Fonte: Elaboração própria baseada em Departamento de Polícia Federal e Ministério do Turismo 
(2015). 

 

Na tabela 1 destacam-se (em itálico e sublinhado) os meios de acesso mais 

utilizados pelos turistas para chegar ao Brasil durante o ano da Copa das 

Confederações e da Copa Mundial de Futebol no país. É possível perceber que o 

modo aéreo é o mais procurado pelos visitantes oriundos de qualquer um dos 

continentes em 2013 e 2014, e que o uso desse modo aumenta proporcionalmente 

ao número de turistas por ano.  

Já na América do Sul a utilização da via terrestre é bastante expressiva. No 

ano de 2014, por exemplo, a quantidade de turistas que chegaram por meio 

rodoviário foi quase equivalente aos que chegaram pelo aeroviário. Entretanto, essa 

significativa quantidade de viagens rodoviárias ao Brasil pode ser justificada pela 

ocorrência dos megaeventos nos dois anos e pela proximidade com os países sul 

americanos, trazendo um valor ilusório das vias de acesso mais utilizadas por esses 

turistas em anos em que não há acontecimentos de grandes eventos.  

Quanto a porcentagem relativa à origem dos turistas, o Ministério do Turismo 

e o Departamento de Polícia Federal (2015) informam que os provenientes da 

América do Sul representam a maior parcela dos visitantes com 51% em 2013 e 
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49% em 2014, seguido daqueles que provém da Europa, equivalentes a 28% e 29%, 

nos respectivos anos; e pela chegada daqueles residentes da América do Norte, 

cerca de 13% nos dois anos. 

Já quando o assunto é origem por países, estes órgãos indicam que os 

procedentes da Argentina correspondem à maioria dos nossos turistas 

internacionais com 29% e 27%, nos anos de 2013 e 2014 respectivamente. Os 

oriundos dos Estados Unidos ficam em segundo lugar com 10%, seguido pela 

Alemanha com 4%, nos dois anos.  

Na figura 3 são apresentados os totais em porcentagens dos ingressos no 

Brasil por via de acesso, nos anos de 2013 e 2014, conforme os valores expostos 

na tabela 1, onde há uma predominância dos que optam pela via aérea como meio 

de chegarem ao país (71% dos entrevistados em 2014). 

 

Figura 3: Porcentagens da Chegada de turistas por via de acesso no Brasil. 

 

Fonte: elaboração Própria baseada em Departamento de Polícia Federal e                                                        
Ministério do Turismo (2015). 

 

Portanto, nota-se a relevância do transporte aeroviário no turismo brasileiro. 

Em 2013 e 2014 mais da metade dos que entraram no país, o fizeram por meio do 

avião. Planejamentos para buscar uma capacitação adequada nos serviços 

prestados e na infraestrutura, para lograr uma regulamentação das operações 

aéreas e treinamento de mão de obra, tornam-se essenciais a fim de se ter uma 

eficiência no atendimento das necessidades dos turistas no Brasil e, 
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consequentemente, aumentar as rotas de voos internacionais e o número de 

passageiros. 

O Bacharel em Turismo sendo um profissional planejador e gestor no 

mercado turístico, visando obtenção da satisfação de seus clientes, os turistas, pode 

contribuir efetivamente na busca de maior eficiência dos voos comerciais. A ANAC 

é a agência reguladora e fiscalizadora das atividades no transporte aéreo, assim 

como na sua infraestrutura aeronáutica e aeroviária, no Brasil. Será, dessa forma, 

visto nesse trabalho a atuação da ANAC e de seus agentes reguladores, a fim de 

entender posteriormente a relação entre o Bacharel em Turismo e a instituição, 

ajudando a traçar um perfil para este profissional, e tendo como objeto de estudo a 

formação do curso de nível superior em Turismo da Faculdade de Turismo e 

Hotelaria da Universidade Federal Fluminense. 
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2. CONCEPÇÕES SOBRE A AVIAÇÃO 

 

A aviação no Brasil teve seu início na década de 1920. Nessa época 

ocorreram os primeiros voos transportando passageiros no país. Conforme Edra 

(2005, p. 46), em “[...] 1925 tivemos o primeiro voo de avião-correio entre as cidades 

de Rio de Janeiro e Buenos Aires”. Mas foi somente no ano posterior que começou 

o início do transporte de passageiros. 

Após às implantações primordiais da aviação comercial no Brasil, o setor 

aéreo foi se desenvolvendo no país. Consequentemente, companhias aéreas 

estrangeiras começaram a operar nos aeroportos e companhias brasileiras foram 

surgindo, como exemplo: Varig, em 1927; Vasp, em 1933; Sadia Transportes 

Aéreos (futura Transbrasil), em 1955; e TAM em 1961 (EDRA, 2015; AVIAÇÃO 

COMERCIAL, 2016). 

Edra (2005) esclarece que: 

 

O tráfego aéreo no Brasil nasceu com a criação de uma subsidiária da 

Lufthansa, a Condor Syndikat, no Rio de Janeiro. E, em 7 de maio de 1927, 

foi criada a Viação Aérea Rio-Grandense S.A. (Varig). Três anos mais 

tarde, em 1930, iniciavam as operações da Panair, empresa aérea criada 

pela PanAm, com voo inaugural entre Brasil e Estados Unidos operado no 

dia 25 de junho. (EDRA, 2005, p. 47). 

 

 

Os primeiros voos realizados eram feitos com um número considerável de 

paradas, tornando as viagens um pouco mais longas do que nos dias atuais, mas 

mesmo assim ainda eram mais rápidas do que as viagens em navios. Como 

exemplo, Edra (2005) afirma que o voo efetuado pela PanAm, no dia 25 de junho 

de 1930, entre Brasil e Estados Unidos levou 8 dias. Esta viagem teve seu início no 

Rio de Janeiro, com escalas em Vitória, Caravelas, Salvador, Recife, Fortaleza, 

Belém, Georgetown, Port of Spain, San Juan e Havana. 

Andrade (1998) lista empresas mais antigas do mundo, desde as primeiras 

operações comerciais: 
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Quadro 3: Primeiras Empresas Aéreas no Mundo 

Ano País de Origem

1919 Colômbia

1920 Países Baixos

1923 Rússia

1926 Alemanha

1927 Espanha

Primeiras Empresas Aéreas no Mundo

Avianca (Compañia Aérea Nacional Colombiana)

KLM (Koninklijke Luchaard Maatschappij N.V.)

Aeroflot

Lufthansa (Deutsche Lufthansa Akktiensellchatft)

Iberia (Compañia Mercantil Anónima”Ibéria” Lineas Aéreas)  
Fonte: Elaboração própria baseada em Andrade (1998). 

 

Para entender melhor os conceitos de aviação, pode-se classificá-los em três 

modalidades básicas, conforme propostas por Andrade (1998). A primeira é a 

aviação militar a qual consiste em uma organização aeronáutica de um Estado 

soberano, visando assegurar a ordem pública interna e a soberania nacional, 

protegendo o território de possíveis ataques externos e internos. Outro tipo de 

aviação é a comercial, esta está relacionada com atividades civis, de caráter 

econômico, transportando cargas e passageiros. Por último, a aviação civil que 

engloba a aviação comercial e demais atividades aéreas (como aviação desportiva 

e táxi aéreo), praticadas por pessoas físicas e jurídicas, envolvendo inclusive 

questões sobre aeroportos, aeronaves e leis sobre o setor (ANDRADE, 1998). 

Andrade (1998) ainda divide a aviação civil em três níveis, conforme dispõe 

a Convenção Internacional de Aviação Civil: 

 

1º) Primeiro nível é a designação técnica que inclui e designa, com 

exclusividade, todo o tráfego regular internacional. 

2º) Segundo nível é a designação restritiva que engloba tanto o tráfego 

aéreo nacional regular como o tráfego aéreo não regular operado por 

empresas de caráter nacional. 

3º) Terceiro nível é a denominação técnica que encerra todo o conjunto 

que inclui os táxis aéreos; os transportes regulares operados por 

aeronaves de portes médio e pequeno, na ligação de cidades importantes 

entre si e com as capitais de seus Estados; as empresas e aeronaves de 

instrução; a aviação desportiva e de turismo, além da aviação de 

características diversificadas, que opera na prestação de serviços urbanos 

e rurais, tanto em caráter particular como em caráter comercial. 

(ANDRADE, 1998, p.156). 

  

 

O Departamento de Aviação Civil na Portaria Nº 038/DGAC, 19 de janeiro de 

2000 define o voo regular em conexão entre dois ou mais destinos, operado por 
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aeronaves, que prestarão serviços conforme visto pela HOTRAN4. Em outras 

palavras as companhias de voos regulares terão de seguir horários, linhas, 

equipamentos e frequências definidos. As demais atividades aéreas fora dos 

padrões estabelecidos pela entidade serão não regulares. (DAC, 2000) 

Di Roná (2002, p.115) decompõe a aviação comercial nos seguintes 

segmentos operacionais: internacional; nacional ou doméstica; e regional. Cada 

segmento contribui para uma forma de turismo: interno (nacional ou doméstico) e 

externo (ou internacional). 

Andrade (1998) explica que o turismo interno é aquele praticado dentro de 

um território nacional por pessoas ali residentes, por isso chamado também de 

turismo nacional (ou doméstico). Nessa modalidade, o capital nacional não é gasto 

em produtos relacionados às viagens ao exterior, o dinheiro permanece nas 

fronteiras do país em questão. O autor enxerga o turismo doméstico sendo “[...]um 

dos meios mais eficiente, o mais prático e o mais natural de redistribuição da renda 

nacional, pois as riquezas das populações ativas dos núcleos emissores de turistas 

são distribuídas às pessoas dos núcleos receptivos” (ANDRADE, 1998, p. 50). 

Assim, a aviação nacional, a qual é realizada dentro dos limites fronteiriços 

brasileiros, contribui para o turismo interno. 

Já o turismo externo ou internacional é a atividade praticada que ultrapassa 

as fronteiras de um determinado país. Há uma saída de capital onde a moeda 

nacional é gasta em produtos no país receptivo. Andrade (1998, p. 51) afirma que 

“o turismo externo corresponde a uma atividade de importação, pois representa 

evasão de divisas do país emissor para outro ou outros países”. Com isso, o 

transporte aéreo internacional, que é efetuado entre países, é o principal meio para 

que o turismo externo seja exercido (figura 1, página 18). 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) (2002) 

diferencia o transporte aéreo nacional de regional. O primeiro liga grandes cidades 

populacionais e de importância econômica. Já o transporte aéreo regional faz a 

ligação entre cidades pequenas, do interior, operado geralmente por equipamentos 

menores. 

                                                           
4 Para operar, a companhia aérea solicita junto à ANAC pedido de voo, que é chamado de Horário 

de Transporte (HOTRAN). 
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A ANAC afirma que os voos domésticos junto com os internacionais, 

representam importantes contribuições para a economia nacional: 

 

[...] a aviação civil brasileira tem crescido a taxas bem superiores em 

relação à maior parte dos outros setores da economia. Em 2003, pouco 

mais de 33 milhões de passageiros movimentaram-se pelo modal aéreo 

regular, doméstico e internacional. Em 2013, foram mais de 109 milhões 

de passageiros. No mesmo período, outros números acompanharam essa 

tendência de crescimento, como a quantidade de aeronaves registradas na 

frota brasileira e o número de licenças de pilotos emitidas. (ANAC, s. da, p. 

09) 

 

 

Dada a importância do progresso que aviação vinha estabelecendo no Brasil, 

criou-se no início do século XX um departamento responsável pela aviação civil 

brasileira. Assim, de acordo com o Decreto nº 19.902 de 22 de abril de 1931, foi 

criado o Departamento de Aeronáutica Civil, subordinado ao Ministério da Viação e 

Obras Públicas. Esta instituição passou a ser comandada pelo Ministério da 

Aeronáutica em 1941, tendo o seu nome alterado em 1969 para Departamento de 

Aviação Civil (ANAC b, 2016). Segundo a ANAC, o DAC “[...] foi criado para estudar, 

orientar, planejar, controlar, incentivar e apoiar as atividades da Aviação Civil 

pública e privada” (ANAC, 2016b, s. p). 

Quanto à organização responsável pela aviação internacionalmente, 

conforme a Universidade do Sul de Santa Catarina (2012), a primeira a surgir foi a 

Comissão Internacional de Navegação Aérea (CINA) em 1919 durante o Tradado 

de Versalhes, também chamado de Convenção de Paris. A origem da CINA 

propiciou, mais tarde, a criação da Organização da Aviação Civil Internacional 

(OACI).  

Edra (2005) diz que após a Segunda Guerra Mundial os países se 

preocuparam com a ordenação da aviação internacional. Por este motivo, em 1944, 

nos Estados Unidos, é realizada a Convenção de Chicago, na qual é criada a OACI. 

A OACI tem sede em Montreal, Canadá, e é formada por 191 países membros, no 

qual o Brasil faz parte desde a criação do Grupo I do Conselho da Organização, em 

1947, sendo um membro eleito ininterruptamente (ANAC, 2016c). É uma instituição 

permanente das Nações Unidas e tem como função produzir normas e 

regulamentos, os Standards and Recommended Practices (SARPs), visando o 
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ordenamento do transporte aéreo mundial e com isso garantir a segurança, a 

eficiência, com responsabilidade sustentável (ANAC, 2016c).  

Conforme disposto no site da OACI: 

 
Além do núcleo de trabalho baseado no consenso internacional de SARPs e 
políticas entre os seus Estados membros e a indústria, e entre muitas outras 
prioridades e programas, a OACI também coordena uma assistência e 
capacitação para os Estados em apoio aos numerosos objetivos de 
desenvolvimento da aviação; produz planos globais para coordenar o 
progresso estratégico multilateral para a segurança e navegação aérea; 
monitora e gera relatórios sobre as métricas de desempenho de diversos 
setores de transporte aéreo; e audita as capacidades de supervisão da aviação 

civil dos Estados nas áreas de proteção e segurança. (ICAO, 2016, s. p, 

tradução da autora). 
 

 

Nesse contexto, em 2009 a ANAC foi pela primeira vez sujeita à auditoria da 

OACI. De acordo com o Plano Estratégico da ANAC (2015 - 2019), a agência 

reguladora “[...] obteve o índice de 86,27% de efetiva implementação dos diversos 

itens desta auditoria, o que posicionou a aviação civil brasileira em 17ª no mundo, 

e em primeiro lugar dentre os países da América do Sul” (ANAC, s. da, p. 8) 

Devido à relevância do tema “regulação”, serão abordados no próximo tópico 

deste trabalho o processo de regulação e as formas adotadas no Brasil, para depois 

será abordado a atual instituição responsável pela aviação civil nacional, a ANAC. 

 

2.1 REGULAÇÃO DA AVIAÇÃO 

 

A regulação pode ser econômica e não econômica: a primeira está 

relacionada com o controle das tarifas, direito e capacidade de tráfego; já na 

segunda a regulação é feita sobre a infraestrutura dos aeroportos, capacitação de 

mão de obra, sobre as questões técnicas e de segurança (EDRA, 2005, p. 54) 

Salgado (2008) aborda a importância de se regular o setor aéreo devido às 

falhas existentes no mercado. Nessa perspectiva, existe uma necessidade de 

controlar o transporte aéreo, pois este se configura uma utilidade de interesse 

público. Dessa forma, as ações a serem exercidas no setor aéreo devem ser 

voltadas às necessidades da sociedade: qualidade, segurança e uniformização de 

procedimentos através de normas e regulamentos. Logo, o livre mercado, sem 

regulamentação, pode gerar um abuso na exploração desse comércio, visando 

apenas os interesses privados, negligenciando os públicos. 
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Para Salgado, os serviços prestados no transporte aéreo são serviços 

públicos, e cabe ao Estado garantir a sua qualidade e segurança: 

 
[...] no setor de transporte aéreo, o funcionamento do sistema depende da 
articulação entre os agentes, troca de informações dos mais diferentes 
matizes, cumprimento de rígidas exigências de segurança, coordenação 
em suma que o mercado por si só não é capaz de fornecer. (SALGADO, 
2008, p. 90) 

 
 

Para corroborar com tal afirmativa, Salgado (2008) se fundamenta na 

Constituição Federal da República Brasileira de 1988, lembrando do artigo 21, o 

qual estabelece as competências da União. Neste artigo, compete à União no inciso 

XII, dentre outras funções, a de “[...] explorar, diretamente ou mediante autorização, 

concessão ou permissão [...] a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura 

aeroportuária [...]” (SALGADO, 2008, p. 90). 

No caso do serviço aéreo regular, este “[...] é operado em regime de 

concessão; tal regime é regulado pela Lei 8.987/95 que estabelece regras para a 

adequada prestação dos serviços públicos” (SALGADO, 2008, p. 90). Como o 

exercício da atividade aérea no Brasil é realizada por meio de concessão, é dever 

da União fiscalizar o serviço público concedido a terceiros, para que não haja desvio 

de finalidade, que é o interesse coletivo. 

Em vista disso, a União ao atribuir a outra entidade a regulação e fiscalização 

dos serviços aeroportuários e aeroviários, criando uma autarquia especial, a ANAC, 

fica esta autarquia responsável pela execução da função de conceder a exploração 

do serviço aéreo (e por conseguinte, a sua fiscalização), de acordo com o Art 2º e 

o inciso XIV do Art 8º, da Lei n. 11.182: 

 
Art. 2º Compete à União, por intermédio da ANAC e nos termos das 
políticas estabelecidas pelos Poderes Executivo e Legislativo, regular e 
fiscalizar as atividades de aviação civil e de infraestrutura aeronáutica e 
aeroportuária. 
Art. 8º Cabe à ANAC adotar as medidas necessárias para o atendimento 
do interesse público e para o desenvolvimento e fomento da aviação civil, 
da infraestrutura aeronáutica e aeroportuária do País, atuando com 
independência, legalidade, impessoalidade e publicidade, competindo-lhe: 
[..]XIV – conceder, permitir ou autorizar a exploração de serviços aéreos[...] 
(BRASIL, 2005a, p. 1-2). 

 
 

O mesmo ocorre com os aeroportos, cujos serviços a serem fornecidos, 

regulados e fiscalizados são de competência da União, por intermédio da ANAC, 
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conforme os artigos mencionados. Alguns dos principais aeroportos são 

administrados por uma empresa pública, Empresa Brasileira de Infraestrutura 

Aeroportuária (Infraero). Esta empresa vem perdendo domínio sobre os aeroportos, 

que até então eram de sua responsabilidade, para empresas privadas por meio de 

concessão. Tal fato é ocasionado pelas dificuldades encontradas pela Infraero em 

aprimorar qualitativamente e quantitativamente a infraestrutura aeroportuária, não 

acompanhando o aumento da demanda no transporte aéreo (MARTINS; 

TESSEROLLI, 2013). De acordo com a Infraero, a empresa é responsável por 60 

aeroportos no país, “representando cerca de 60% do movimento aéreo” 

(INFRAERO, 2016, s. p). Nas concessionárias, a empresa é sócia possuindo 49% 

de participação (INFRAERO, 2016). 

Em conformidade com o Estatuto Social da Infraero (2015), no capítulo II Art 

4º: 

 

 A Infraero tem por finalidade implantar, administrar, operar e explorar 
industrial e comercialmente a infraestrutura aeroportuária e de apoio à 
navegação aérea, prestar consultoria e assessoramento em suas áreas de 
atuação e na construção de aeroportos, bem como realizar quaisquer 
atividades, correlatas ou afins, que lhe forem conferidas pela SAC-PR5. 
(INFRAERO, 2015, p. 3) 

 

 
Já no parágrafo 2º do mesmo artigo, o Estatuto aponta para a submissão da 

empresa a um órgão regulador (a ANAC) ao desempenhar suas atividades nos 

aeroportos: “No desempenho de sua missão, a Infraero observará as normas 

emanadas dos órgãos que tratam das atividades de aviação civil e de controle do 

espaço aéreo” (INFRAERO, 2015, s. p).  

Visto que o atendimento das necessidades públicas é uma obrigação do 

Estado, leis são elaboradas a fim de garantir bom desempenho do mercado não só 

para o bem capital como também social. Sem a interferência do governo, o mercado 

dificilmente cumpriria com as exigências públicas, de prestação de serviço 

adequado, qualificado e seguro (SALGADO, 2008). 

Assim, Salgado (2008) cita o capítulo II, artigo 6º, da Lei 8.987/95, explicando 

essa preocupação do governo em assegurar que a prestação dos serviços 

concedidos seja voltada a proporcionar benefícios à população: 

                                                           
5 Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República (SAC-PR). A Infraero está vinculada à 
SAC-PR. 
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No capítulo II, “Do Serviço Adequado”, lê-se: 
Art 6° Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço 
adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido 
nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. 
§ 1° Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, 
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na 
sua prestação e modicidade nas tarifas. 
§ 2° A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do 
equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria 
e expansão do serviço. (SALGADO, 2008; p. 91) 

  
 
Entretanto, Salgado tem uma visão diferente ao falar sobre o assunto em 

2003. Em seu trabalho publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) junto com Guimarães, procede a afirmação de que a existência de um marco 

regulatório viria a atrapalhar a concorrência que ocorre naturalmente no mercado 

aéreo. Isso traria benefícios aos oligopolistas existentes, porque ao evitar a 

concorrência estaria dificultando as novas entradas e processo de falência natural 

de empresas que não possuem força para se manter no mercado (SALGADO; 

GUIMARÃES, 2003). Logo, a regulação do setor aéreo teria como prioridade a 

proteção dos interesses daqueles que dominam o mercado em detrimento do 

consumidor. 

Autores como Guimarães e Salgado discutem o marco regulatório dizendo 

que este é utilizado quando há um monopólio no mercado, que controla produtos e 

preços. A regulação vem para garantir a competitividade, visando o bem dos 

usuários que poderiam ser explorados pelas ações arbitrárias do monopolista. Mas, 

no caso da aviação civil, não há um monopólio natural que prejudique os 

consumidores. Existe sim uma concorrência natural, proporcionada contudo pela 

não dificuldade expressiva encontrada nas barreiras de entradas. 

A respeito do mercado regulatório 

 

[...] que prevaleceram no mercado de serviços de transporte aéreo ao longo 
de muitas décadas refletiam uma lógica e uma intenção distinta daquela 
que justifica a regulação no caso do monopólio natural. Não se tratava, 
como naquele caso, de substituir o mecanismo de competição inexistente, 
já que o mercado de serviços de transporte aéreo é potencialmente 
competitivo. Pelo contrário, a regulação desse mercado visava exatamente 
impedir a concorrência; da mesma forma, não se propunha, como no caso 
do monopólio natural, a defender o consumidor diante do poder do 
monopolista; seu objetivo era, em última instância, proteger os oligopolistas 
atuantes nesse mercado de novos concorrentes. (GUIMARÃES; 
SALGADO, 2003, p. 1) 
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De fato, um processo de regulação tomado na aviação acabou impedindo 

que houvesse competitividade, em vez de estimular a concorrência. Porém, também 

é verdade que há uma necessidade de ter uma intervenção estatal, a fim de 

uniformizar os procedimentos e de assegurar o atendimento das necessidades 

públicas, como prevista na própria constituição. Essa divergência será vista no 

processo regulatório estrito e no processo de desregulação adotados no Brasil. 

  

2.1.1 Reformas Regulatórias 

 

Salgado (2008) aponta para os dois grandes processos regulatórios 

instituídos no Brasil. O primeiro diz respeito ao ocorrido nas décadas de 1960 e 

1970, o qual consistia em uma política estrita de normas regulatórias. O segundo já 

era voltado para uma política de flexibilização do marco regulatório, ocorrido do 

início da década de 1990 a início de 2000. 

Foi em decorrência das Conferências Nacionais de Aviação Comercial 

(CONAC), ocorridas no início de 1960, que foi estabelecida uma rígida regulação, 

dificultando a existência de uma competição no setor, visto que “[...] o modelo de 

regulação previa o estímulo à concentração de empresas, o controle de entrada e 

da definição de linhas, assim como um controle tarifário estrito” (SALGADO, 2008, 

p. 92). Tal regulação trouxe resultados ruins para o consumidor, já que “[...] ao abolir 

a concorrência e implementar uma política de preços que tem por base o nível de 

custos da indústria, acaba por sancionar a ineficiência das empresas que a 

compõem” (SALGADO; GUIMARÃES, 2003, p. 3). 

A partir de 1990, porém, devido influências neoliberais adotadas nos EUA e 

Europa, o quadro regulatório no Brasil começou a mudar de estrito, para uma 

flexibilização das normas, “[...] através de medidas como a revisão e mesmo 

eliminação de segmentações de mercado, autorização para a entrada de novas 

companhias, liberalização tarifária e controle sobre concentração de mercado” 

(SALGADO, 2008; p. 92). 

 Essa nova política foi implantada de forma gradual e modificou toda atividade 

no setor desempenhada até então, buscando uma política de liberalização no 

mercado, conforme explicitado por Zimmermann e Oliveira: 
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A “Política de Flexibilização” do transporte aéreo brasileiro foi um conjunto 
de ações governamentais adotadas a partir do início dos anos 1990 com o 
objetivo de gradativamente remover os controles do governo sobre 
variáveis econômicas do setor. Trata-se de um período onde governo e 
agentes setoriais estavam nitidamente influenciados pelo fortalecimento do 
ideal do neoliberalismo em nível mundial, bem como pelas percepções 
quanto aos efeitos que as restrições da política de regulação estrita então 
vigente acarretavam na dinâmica do mercado. (ZIMMERMANN; 
OLIVEIRA, 2012, p. 86) 

 
 

Por decorrência da flexibilização na regulação, instaurou-se uma 

concorrência no setor aéreo, onde empresas – antes mantidas pelo marco 

regulatório estrito – faliram por causa de sua fraca representatividade no mercado, 

não possuindo forças para permanecer nele. Em contrapartida, a nova política 

adotada ao longo dos anos 90 e início de 2000 reduziram as barreiras de entradas, 

propiciando um aumento de frotas e frequências de voo, e facilitando o surgimento 

de novas empresas, a exemplo da Gol em 2001 (SALGADO; GUIMARÃES, 2003). 

Salgado e Guimarães (2003) apontam para o fato de que “[...] a remoção do 

aparato regulatório encontra uma indústria pouco preocupada com sua eficiência e 

produtividade e exige dela transformações que a habilitem a participar e sobreviver 

em um processo competitivo” (SALGADO; GUIMARÃES, 2003, p. 3). Desta 

maneira, a presença de um ambiente favorável a novas entradas e exclusão de 

empresas ineficientes, tem gerado uma pressão para que as empresas se 

mantenham vivas na concorrência, investindo na eficiência e eficácia dos serviços 

com redução de tarifas. 

Assim, a flexibilização da regulação trouxe benefícios aos consumidores, 

conforme comenta Salgado (2008): 

 
Ganhos inquestionáveis, tanto para as empresas – maior eficiência 
operacional – quanto para os consumidores – queda de preços, resultaram 
da opção por liberalizar o mercado, o que leva a concluir pelo acerto 
daquela política no sentido de ter cumprido o objetivo regulatório de 
promover um ambiente de incentivo a iniciativa privada e aos 
investimentos, ao tempo em que promoveu a disponibilidade do serviço, 
em condições de qualidade e preço adequadas para os usuários. 
(SALGADO, 2008, p. 94) 

 
 

Entretanto, a concorrência instaurada tornou-se predatória, uma vez que o 

mercado não conseguiu por si só acompanhar a evolução da demanda, causada 

pelos benefícios trazidos com a flexibilização do marco regulatório. 

Para Zimmermann e Oliveira (2012): 
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[...] por um lado, com preços mais baixos, tem havido altíssima indução de 
tráfego aéreo e razoável incremento na acessibilidade de novos segmentos 
de consumidores – o que gerou um aumento na popularização, ou maior 
“universalização” do setor nos grandes centros. Por outro, o crescimento 
acelerado gerou pressões sobre as infraestruturas aeroportuária e de 
espaço aéreo – e estabeleceu, por decorrência, gargalos geradores de 
congestionamento. Adicionalmente, tem-se observado uma piora nos 
indicadores de cobertura geográfica, com a redução da universalização ao 
longo do território nacional[...]. (ZIMMERMANN; OLIVEIRA, 2012, p. 83) 

 
 

Além disso, Salgado (2008) fala da “competição ruinosa” a qual gerou a 

extinção da Varig, devido à quantidade de serviços aéreos presentes no mercado 

em demasia. Por esses motivos, expostos pelos autores, o governo muda as 

diretrizes de regulação do mercado em 2003 e volta a intervir no setor, a fim de 

impedir essa competição em excesso que traz malefícios tanto para as empresas 

quanto para os usuários. Assim, podemos dizer que houve uma “re-regulação” na 

aviação, mas dessa vez com o regulador possuindo o poder de decisão mais 

discricionário e menos vinculado a uma regra específica. 

Percebe-se o processo de re-regulação tomada pelo governo, por meio da 

portaria 243/GC5 citada abaixo: 

 

Pelo texto das portarias de 2003, sobretudo a 243/GC5 (que explicitamente 
“dispõe sobre as medidas destinadas a promover a adequação da indústria 
de transporte aéreo à realidade do mercado”), o DAC passa a exercer uma 
função moderadora, de “adequar a oferta de transporte aéreo, feita pelas 
empresas aéreas, à evolução da demanda”, com a “finalidade de impedir 
uma competição danosa e irracional, com práticas predatórias de 
consequências indesejáveis sobre todas as empresas”. (ZIMMERMANN; 
OLIVEIRA, 2012; p. 87). 

 
 

Assim, deve-se buscar um equilíbrio nas duas formas de regulação, uma 

ponderação no marco regulatório do mercado aéreo, de modo a conciliar a 

interferência estatal com o livre mercado. É importante sim ter uma regulação para 

alocar as rotas eficientemente e organizar e estruturar o nosso setor aéreo, com 

padronização de normas, procedimentos e infraestrutura. Mas, é igualmente 

fundamental uma flexibilização da regulação econômica, com a finalidade de 

garantir uma maior concorrência entre as empresas, mas sem deixar de certificar 

que o mercado esteja em constante adaptação às novas demandas. 

Salgado (2008), afirma que o governo ao voltar a intervir no mercado aéreo, 

o fez se preocupando em acertar esse balanceamento no marco regulatório: 
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Pode-se argumentar que a re-regulação de 2003 representou o fim do 
período da Política de Flexibilização da aviação comercial brasileira, dado 
que promoveu uma interrupção na trajetória de concessão de maiores 
graus de liberdade estratégica às companhias aéreas, e sinalizou ao 
mercado que o regulador teria a habilidade de intervir no mercado, de 
forma discricionária, quando julgasse necessário. A promulgação da Lei da 
ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, (Lei 11.182, de 27 de setembro 
de 2005), a qual consagrou os conceitos de regime de liberdade tarifária e 
livre acesso e livre mobilidade, pode ser interpretada como um movimento 
no sentido de resgatar os objetivos iniciais da Política de Flexibilização. 
(SALGADO, 2008; p. 95). 

 
 

Por certo, houve um incremento da “Política de Flexibilização” adotada nos 

anos de 1990 no novo marco regulatório exercido pela ANAC, o qual pode ser 

verificado nos objetivos a serem alcançados pela instituição (tópico 2.2), como 

diminuir a barreira de entradas, atender as necessidades dos usuários e aumentar 

a competitividade na aviação civil. Para corroborar com este fato, observa-se a 

evolução da aviação nacional no ranking internacional de segurança operacional, e 

o surgimento de novas companhias Azul (em 2008) e Flyways (em 2014) no 

mercado (AZUL, 2016; FLYWAYS, 2016).  

 

2.1.2 Agência Reguladora 

 

A ANAC é uma autarquia federal vinculada à Secretaria de Aviação Civil da 

Presidência da República (SAC-PR) e criada em 2005 pela Lei nº 11.182, 

substituindo o antigo DAC, tendo suas operações iniciadas em 2006 através do 

Decreto nº 5.731/2006. A esta autarquia é atribuída a competência de regular e 

fiscalizar as atividades de aviação civil e de infraestrutura aeronáutica e 

aeroportuária no Brasil, de acordo com as diretrizes da política estabelecida pelo 

Governo Federal (ANAC, s. da). 

Em seu Planejamento Estratégico para 2015 – 2019, a Agência traz a missão 

(motivo pelo qual a agência foi criada, o porquê de sua existência, que está 

relacionada aos objetivos da instituição) e a visão (futuro almejado pela agência): 

a) Missão - garantir a todos os brasileiros a segurança e a excelência da 

aviação civil.  

b) Visão - Ser uma autoridade de referência internacional na promoção da 

segurança e do desenvolvimento da aviação civil. 
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A Agência informa que: 

 
 
Ao longo dos anos, a ANAC tem também reforçado sua atuação na 
normatização e na fiscalização da prestação dos serviços aéreos e 
aeroportuários, tendo como marco a publicação da Resolução nº 141, de 9 
de Março de 2010. Essa norma sinaliza a percepção da Agência de que os 
usuários de transporte aéreo estão se tornando cada vez mais exigentes, 
e demandam serviços públicos de qualidade. (ANAC, s. da, p. 8) 

 
 

Contudo, a Agência divulga no Planejamento Estratégico 2015 - 2019 que 

houve uma redução no seu quadro de servidores, não seguindo o aumento de 

competências e atribuições dadas à ANAC, e não acompanhando a expansão do 

setor aéreo. Assim, criou-se em 2012 o Plano de Fortalecimento Institucional (PFI) 

com o intuito de fortalecer a ANAC internamente, estruturando os seus sistemas 

organizacionais. 

Para a ANAC: 

 

[...] somente com uma instituição forte, com pessoas capacitadas, 
motivadas e alinhadas, com métodos de gestão robustos e uma cultura de 
foco nos resultados e em nossos clientes, conseguiremos atender às 
demandas crescentes da sociedade, que exige do serviço público cada vez 
mais profissionalismo e resultados de qualidade. (ANAC, s. da, p. 4). 

 
 

Conforme os editais de 2012 e 2015 para o concurso da ANAC, são 

atribuídos aos servidores administrar as atividades de competências delimitadas na 

Constituição de 1988 e em leis outorgadas para a ANAC. Além dos administradores, 

há também os reguladores cuja função é regular, inspecionar, fiscalizar e controlar 

a aviação civil, os serviços aéreos, os serviços auxiliares da infraestrutura 

aeroportuária civil e os demais sistemas que compõem a infraestrutura aeronáutica. 

Os reguladores também devem implementar políticas e efetuar estudos e pesquisas 

relativos a essas atividades. 

Mas qual seria a relação da ANAC com o Bacharel em Turismo? Essa relação 

pode ser buscada a partir do entendimento das Diretrizes Curriculares homologadas 

pela Resolução nº 13 de 24 de novembro de 2006, a qual diz em seu artigo 4º; inciso 

I, que os ensinos superiores, ao promoverem uma formação em Bacharel em 

Turismo, deverão propiciar ensinamentos sobre as políticas nacionais de turismo. 

Com isso, procurou-se verificar a Lei nº 11.771, de 17 de setembro 2008, que 
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estabelece normas sobre a Política Nacional de Turismo, e esta “disciplina a 

prestação de serviços turísticos, o cadastro, a classificação e a fiscalização dos 

prestadores de serviços turísticos” (BRASIL, 2008b, s. p). Ainda, conforme a Lei nº 

11.771, Art 3º: 

 

Caberá ao Ministério do Turismo estabelecer a Política Nacional de 
Turismo, planejar, fomentar, regulamentar, coordenar e fiscalizar a 
atividade turística, bem como promover e divulgar institucionalmente o 
turismo em âmbito nacional e internacional. (BRASIL, 2008b, s. p) 

 
 

Pode-se dizer que a compreensão da Política Nacional de Turismo é 

fundamental para que este profissional possa exercer a sua função no setor, a qual 

consiste em planejamento, administração e gestão de ações turísticas (como 

elaboração de projetos, programas e planos), coincidindo com as atribuições dadas 

ao agente regulador da ANAC, que regula um dos setores que compõe a atividade 

turística. 

A partir disso, ao analisar a Política Nacional de Turismo nota-se que esta 

está estritamente relacionada ao Plano Nacional de Turismo (PNT). No Art 4º a Lei 

nº 11.771 afirma que a Política Nacional de Turismo é regida pelos programas, 

metas e diretrizes determinadas no PNT (BRASIL, 2008b), e o Ministério do Turismo 

informa que “a formulação do Plano Nacional de Turismo 2013-2016 consolida a 

Política Nacional de Turismo e apresenta as orientações estratégicas para o 

desenvolvimento da atividade no Brasil para os próximos anos” (BRASIL, 2015c, s. 

p). 

Dessa forma, torna-se conveniente entender a relação entre os objetivos 

traçados no Planejamento Estratégico 2015 – 2019, elaborado pela ANAC, com os 

objetivos e metas expostos no PNT 2013 – 2016, elaborado pelo Ministério do 

Turismo, visando buscar uma maior compreensão sobre como os objetivos da 

ANAC refletem nos objetivos a serem alcançados pelo Ministério do Turismo, os 

quais devem ser amparados pelo Bacharel em Turismo. 



51 
 

2.2 OBJETIVOS DA ANAC E OBJETIVOS DO PNT 

 

Para avançar na compreensão do vínculo entre as matérias lecionadas no 

curso de graduação em Turismo da UFF e o rol de conhecimentos requeridos nos 

editais da ANAC, procurar-se-á fazer uma comparação entre os objetivos traçados 

pela autarquia e pelo Ministério do Turismo por meio do PNT. A comparação tem 

como finalidade obter alguma associação entre o Bacharel em Turismo e o agente 

regulador da ANAC. A análise será feita a partir das perspectivas determinadas no 

Planejamento Estratégico 2015-2019 da Agência (sociedade, processos internos, 

aprendizagem e crescimento e recursos financeiros), relacionando-as ao final com 

os quatros objetivos determinados no PNT. 

 

2.2.1.   Primeira perspectiva: Sociedade 
 

Os objetivos com base na perspectiva da sociedade estão associados ao 

aumento da qualidade e segurança do serviço empregado. Os prestadores de 

serviços de transporte aéreo devem operacionalizar suas funções de modo 

eficiente, devem prestar informações seguras, com qualidade, de forma a atender 

as necessidades e solicitações de seus usuários, assim como a eficiência e 

qualidade empregadas nos serviços aeroportuários (ANAC, s.da). 

Nesse sentido, a ANAC tem como propósito a redução dos acidentes aéreos, 

corroborando com os programas, cujas finalidades são a prevenção de ocorrência 

de acidentes nas vias aéreas, da OACI. Dessa maneira, a ANAC (2010d) certifica 

que: 

 

O Brasil, que tem cadeira no Conselho da OACI desde sua fundação e 
encontra-se entre os países com maior índice de segurança operacional 
do mundo, não poderia jamais ficar alheio às constantes mudanças de 
procedimentos de segurança estabelecidos para redução dos acidentes 
aéreos. (ANAC, 2010d, p. 20). 

 
 

Cabe também a essa autarquia atuar de forma a fornecer um ambiente 

favorável para o desenvolvimento da indústria aérea e facilitar a entrada de novos 

empreendimentos no setor (promover uma maior quantidade de serviços aéreos 

disponíveis no mercado, bem como atrair mais investimentos), buscando o 

crescimento de rotas e frequências internacionais. Além disso, a ANAC tem como 
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objetivo obter uma integração internacional por meio de acordos e tratados 

estabelecidos com demais países e participação em órgãos internacionais (como a 

OACI), aumentando a confiança recíproca entre países e padronizando os 

procedimentos conforme às orientações internacionais, o que gera maior 

credibilidade à aviação brasileira no cenário mundial.  

Por consequência, o atingimento desses objetivos acarreta na obtenção de 

outro objetivo que consiste em ampliar o número de passageiros viajando em 

aviões. Segundo a ANAC (2010d), a elevação da quantidade de pessoas e 

mercadorias sendo transportadas resulta no aumento na geração de empregos e 

na competitividade no mercado. Para a organização, “[...]aumentar o número de 

passageiros transportados é abrir espaços para um mercado competitivo que 

alcance toda a extensão do país, e que forneça oportunidades para todos” (ANAC, 

2010d, p. 26). 

  

2.2.2 Segunda perspectiva: Processos internos  

 

Nesta perspectiva há uma preocupação da Agência em focar seus esforços 

na produção interna de um trabalho eficiente, com base na satisfação dos clientes 

e de seus regulados. Assim, a ANAC pretende:  

a) Ter uma gestão estratégica flexível, a ajustando segundo a necessidade de 

adaptação dos objetivos escritos no Planejamento Estratégico 2015 – 2019 

aos novos cenários, a exemplo da entrada de novas tecnologias, guerras e 

alterações em situações político-econômicas;  

b) Aperfeiçoar o sistema de informações com a finalidade de estar cada vez 

mais ciente dos acontecimentos, objetivando alcançar um aprimoramento no 

processo decisório;  

c) Manter a função reguladora da Agência em consonância com as 

necessidades do setor e com as circunstâncias nas quais a ANAC está 

introduzida, promovendo um ambiente mais estável e diminuindo os riscos 

para os futuros investidores;  

d) Fazer avaliação quantitativa e qualitativa dos resultados, antes e após a 

execução de um regulamento, prevendo os impactos que determinado 

regulamento acarretaria no setor e na sociedade e monitorar para ter controle 

dos objetivos a serem alcançados;  
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e) Promover a participação popular na elaboração de regulamentos (como 

audiências públicas) que estão previstas em seu regulamento interno; 

f) Buscar permanentemente o aperfeiçoamento nas práticas desenvolvidas na 

gestão de pessoas com políticas de atendimento ao cliente, a fim de se ter 

um serviço de alto nível, além de investir na logística e na infraestrutura; 

g) Aperfeiçoar a comunicação institucional tanto para a compreensão dos 

agentes externos (empresas e sociedade), evitando a falta de informação até 

mesmo para exigir seus direitos quando necessário, quanto internamente 

para o correto funcionamento da instituição; 

h) Aprimorar o processo de certificação para ter um controle sobre a qualidade 

na aviação civil (as exigências feitas pela ANAC devem estar razoáveis e 

compatíveis com seu regimento interno e com o que foi estabelecido por 

órgãos internacionais), evitando erros, o que atinge a segurança operacional 

e a confiança dos usuários e investidores da aviação civil brasileira;  

i) Tornar os processos de outorgas6 mais flexíveis, menos burocráticos e mais 

rápidos, por meio de um trabalho junto com o Poder Executivo e Legislativo 

(que possuem a competência de disciplinar o assunto), o que facilita as 

entradas de novos investimentos e empresas interessadas em atuar no setor 

aéreo;  

j) Fazer o entendimento claro das normas, procedimentos, direitos e deveres, 

a fim de garantir a segurança na aviação civil, visando impedir ao máximo os 

riscos que estão atrelados a essa atividade e as punições que isso pode 

ocasionar;  

k) Fiscalizar continuamente todas as operações efetuadas nas atividades 

aeroviárias e aeroportuárias (caso haja descumprimento das normas, após o 

processo de certificação e prevenção), mantendo os serviços e 

infraestruturas de acordo com o que foi regulado pela ANAC e pela OACI, e 

consequentemente mantendo a segurança operacional;  

l) Desenvolver estudos, para dar transparência a sociedade sobre as 

informações obtidas sobre o setor, revelando todos os desafios que o cercam 

e acompanhando o mercado aéreo para estimular o desenvolvimento 

                                                           
6 Processo de outorga contém o pedido de algum direito ou situação individual diante da 

Administração Pública. Exemplo: concessão ou permissão de serviço público. 
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aeroviário e aeroportuário, bem como reduzir a poluição sonora e de gases, 

conforme os novos padrões internacionais. 

Observa-se, logo, que há uma preocupação da Agência em promover a 

competitividade na atividade aérea brasileira e fortalecer a posição da aviação no 

mercado internacional. De acordo com Oliveira (2016) no jornal Valor, a ANAC subiu 

para 5ª (com a nota de 95,07%) no ranking da OACI de segurança operacional, 

ficando atrás apenas do Canadá, Singapura, Coreia do Sul e Emirados Árabes 

Unidos. 

 

2.2.3  Terceira perspectiva: Aprendizado e crescimento  
 

Esta perspectiva foca na gestão de pessoas, na qual consiste em introduzir 

uma gestão estratégica de conhecimento para ser disseminado entre os servidores, 

e consequentemente criar um ambiente propício a um pensamento relativo a toda 

conjuntura organizacional. Para a ANAC, no referido documento 2015-2019, “[...] 

trata-se da necessidade de assumir o conhecimento como um fator de produção 

diferenciado para geração de valor dentro das instituições” (ANAC, s. da, p. 53). 

Além de elaborar uma gestão de conhecimento, a ANAC buscará 

desenvolver competências essenciais para a realização de todas as atividades 

existentes na organização e designar os servidores a funções de acordo com suas 

habilidades e promovendo a compreensão de suas atribuições na agência. Como 

consequência, busca-se a motivação dos agentes com “[...] a alocação estratégica 

de pessoas que possibilite aproveitar eficazmente o potencial de conhecimento dos 

servidores e suas características pessoais” (ANAC, s. da, p. 55). Ainda para motivar, 

a instituição visa criar uma política de qualidade de vida no trabalho, com base no 

que os servidores consideram como qualidade de vida.  

 

2.2.4  Quarta perspectiva: Recursos financeiros 
 

A última destacada no Planejamento trata da importância de se ter e controlar 

o capital para o funcionamento da instituição, possibilitando que esta realize todas 

as suas atribuições, o que é fundamental para atingir seus objetivos. Para tanto, a 

ANAC medirá seus esforços em planejamentos para averiguar onde há 

necessidade de aplicação de recursos, e qual a quantidade a ser arrecadada. Após 
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obter os resultados quantitativos e qualitativos, a instituição arrecadará seus 

recursos por meio de cobranças de taxas de fiscalização e através do 

encaminhamento do seu orçamento a Administração Direta7, para que esta possa 

fazer o repasse do orçamento público da qual a ANAC tem direito. 

 

2.2.5  1º Objetivo PNT: Preparar o turismo brasileiro para os megaeventos 

 

O Plano aborda a importância do Brasil se organizar para os megaeventos 

de 2013 e 2014 (Copa das Confederações e a Jornada Mundial da Juventude 

Católica, respectivamente), e para as Olimpíadas e Paraolimpíadas que ocorrerão 

em 2016 na cidade do Rio de Janeiro, objetivando: 

 

[...] preparar toda a cadeia produtiva para receber os turistas internacionais 
e o expressivo aumento do fluxo doméstico durante o período dos eventos, 
qualificando os serviços e os produtos a serem ofertados a esses turistas 
nacionais e internacionais. Isso será fator decisivo para a projeção da 
imagem do Brasil e para a consolidação do país como destino turístico de 
excelência. (BRASIL , s. dd, p. 65). 

 
 

Percebe-se, logo, que o desenvolvimento de uma cidade ou país para 

receber bem os grandes eventos não depende unicamente de um fator, de uma 

gestão, depende de um trabalho conjunto entre governos, empresas privadas e 

públicas, universidades, ensinos técnicos e tecnólogos. 

 

2.2.6  2º Objetivo PNT: Incrementar a geração de divisas e a chegada de 

turistas estrangeiros 

 

O deslocamento de turistas gera gastos nos destinos, entrando capital na 

economia do país. Contudo, para atrair os turistas e investimentos estrangeiros, 

além da atuação de todos os agentes envolvidos na atividade turística (como 

governo e empresas privadas) para a qualificação dos serviços e produtos 

ofertados, são também importantes: programas de marketing desenvolvidos para 

provocar interesses de possíveis visitantes em conhecer os destinos brasileiros e 

políticas que facilitem a entrada dos turistas e a entrada de investimentos. 

 

                                                           
7 Corresponde à prestação dos serviços públicos diretamente pelo próprio Estado e seus órgãos. 
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2.2.7  3º Objetivo PNT: Incentivar o brasileiro a viajar pelo Brasil 

 

A prática do turismo doméstico favorece para que o dinheiro gasto continue 

circulando no país. No PNT consta que “[...] a ampliação do número de rotas 

domésticas, o barateamento das passagens aéreas [..] ajudaram na popularização 

e no crescimento do mercado interno para o turismo” (BRASIL, s. dd, p. 67). 

O Ministério do Turismo no PNT 2013-2016 visa: 

 

[...] o fomento do mercado interno, promovendo um número maior de 
produtos de qualidade; o aumento das viagens domésticas; a promoção 
das regiões brasileiras, por meio da diversidade cultural e natural, 
contribuindo para a diminuição das desigualdades regionais; e o 
fortalecimento do segmento de negócios e eventos ligados direta e 
indiretamente à cadeia produtiva do turismo. (BRASIL, s. dd, p. 68). 

 
 

Assim, além do fator econômico, o Plano objetiva realizar uma inclusão social 

tanto da ótica de criação de empregos, quanto de proporcionar a possibilidade dos 

brasileiros conhecerem o seu país. 

 
2.2.8  4º Objetivo PNT: Melhorar a qualidade e aumentar a competitividade do 

turismo brasileiro 

 

O último objetivo exposto no Plano tem como finalidade o fortalecimento 

interno dos serviços e produtos turísticos ofertados, buscando qualidade e mão de 

obra capacitada, aumentando a competitividade do turismo brasileiro e, por 

conseguinte, criando mais ofertas de empregos. Além de capacitar o país para 

receber turistas, é importante identificar os potenciais destinos turísticos para que 

seja possível a realização de investimentos a fim de torná-los competitivos. Por esse 

motivo, o Ministério do Turismo, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), entre 

2007 e 2011, realizou pesquisas a partir de metodologias elaboradas para a aferição 

de destinos com capacidade de se tornarem centros receptores de turistas, 

detectando as regiões que deveriam receber capital e estabelecendo índices de 

competitividade do turismo de cada um deles. 

 

2.2.9   Relação entre objetivos ANAC e PNT 
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A ANAC na primeira e segunda perspectiva ao ter como objetivo a 

qualificação dos serviços aéreos e aeroportuários, o aumento do número de 

passageiros utilizando o modo aéreo, facilitar o ingresso de investimentos de capital 

estrangeiro no setor, melhorar os serviços ofertados, ampliar as rotas e frequências 

internacionais, entre outras medidas com a finalidade de elevar a competitividade e 

a segurança operacional na aviação civil, pode corroborar para o alcance dos quatro 

objetivos do PNT 2013-2016. 

Como exemplo, a facilidade no embarque e desembarque de voos diretos 

vindos do Canadá8 traz mais uma opção ao turista proveniente deste país, que 

agora possui uma opção de viagem mais rápida e cômoda. Voos diretos realizados 

por empresas aéreas brasileiras (como Rio – Madrid9 pela Latam, na qual o Brasil 

possui 20,4%10 das ações) contribuem ainda mais com a entrada de turistas e 

divisas, já que o capital está entrando diretamente em uma empresa nacional. 

Além disso, a ANAC ao promover a competitividade, provoca a redução de 

tarifas, beneficiando a população brasileira com um transporte aéreo mais acessível 

e gerando um crescimento no número de voos domésticos, sendo possível 

conhecer os mais diferentes destinos no país. Como resultado, gera maior 

quantidade de capital circulando na economia, empregos, estimula a criação de 

novos negócios (de meios de hospedagem, restaurantes, locadora de veículos, 

casa de câmbio, entre outros), ocasiona efeito multiplicador direto, indireto e 

induzido11.  

Entretanto, fomentar o turismo em regiões com potencialidades para 

desenvolver a atividade é um exercício fora do âmbito de atuação da ANAC, já que 

esta se atém a questões relacionadas ao setor aéreo civil brasileiro. Com relação a 

promoção das regiões brasileiras, a ANAC não apresenta propostas que ocasionem 

a concretização deste objetivo, mas poderia atuar regulamentando formas de 

divulgar destinos em aeronaves e aeroportos, como já ocorre em voos em que há 

folhetos com divulgação dos demais destinos turísticos do Brasil. Outro meio de 

                                                           
8 A Air Canada a única companhia aérea a operar voos diretos entre o Brasil e o Canadá. 
9 Conforme o mapa de destinos da Latam. 
10 Porcentagem extraída do site Exame. 
11 Efeito multiplicador Direto: gastos dos turistas diretamente nos estabelecimentos que fornecem os 
bens e os serviços turísticos; 
Efeito multiplicador Indireto: gastos dos estabelecimentos que fornecem os bens e os serviços 
turísticos com fornecedores (economistas, fornecedores de alimento, por exemplo); 
Efeito multiplicador Induzido: é aquele gerado através dos salários, aluguéis e juros recebidos da 
atividade turística que resultam em outras atividades econômicas. 
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divulgar os produtos turísticos brasileiros é estabelecendo nos tratados 

internacionais acordos bilaterais de promoção dos destinos, de modo que haja uma 

reciprocidade de divulgação nos setores aéreos entre países acordados. 

Dessa forma, a relação existente não se dá de forma direta, já que trata-se 

apenas de um componente da atividade turística (a aviação civil), sendo um ponto 

positivo no momento de decisão de qual destino visitar. Quando se fala em 

estruturar um destino turístico como um todo, é algo abrangente e mais complexo e 

não compete à Agência, ficando à mercê dos demais órgãos, governos e empresas. 

Já ao buscar uma relação da terceira e quarta perspectiva com os objetivos 

expostos no PNT, constata-se que a ligação é quase inexistente. Os objetivos da 

terceira perspectiva da ANAC têm um papel dentro da agência, que é o de formar 

profissionais capacitados para regular e fiscalizar as questões aeronáuticas e 

aeroportuárias. Espera-se que a regulação feita por este servidor alcance as duas 

primeiras perspectivas da ANAC e corrobore com os objetivos almejados no PNT. 

Mas, caso não acarrete, por algum motivo, na eficiência e segurança operacional 

da aviação, de nada contribui para o turismo brasileiro.  

A quarta perspectiva é essencial para que a ANAC desempenhe suas 

atividades e atribuições. Sem o alcance dessa perspectiva, não será possível ter 

um aprendizado e crescimento na gestão de pessoas, aprimorar o seu processo 

interno e nem atender os anseios da sociedade. Sem recursos financeiros não 

haverá agência, logo, não haverá atuação para a obtenção de seus propósitos. 

Assim, ela é fundamental para que haja a possibilidade da ANAC colaborar com o 

atingimento dos objetivos do PNT. Porém, não tem uma real ligação com esses 

objetivos, é apenas um ponto de partida para que a Agência possa cooperar através 

da sua atuação. 
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Quadro 4: Objetivos ANAC x Objetivos PNT 

Incentivar o 

brasileiro a viajar 

pelo Brasil

Atingindo todos os 

objetivos na primeira 

perspectiva: qualidade 

nos serviços, redução de 

acidentes aéreos e 

competitividade no setor  

tornando as tarifas mais 

baixas, ajuda a alcança 

esse objetivo.  Entretanto 

não há políticas de 

marketing para instigar o 

turismo doméstico. 

A Agência, ao lograr todos 

os objetivos na segunda 

perspectiva, 

transformará a aviação 

civil em uma área com 

mais opções de voos, 

rotas, frequências, mais 

eficientes, seguro, com 

preços mais baixos, 

tornando o serviço aéreo 

disponível não só para a 

classe mais alta da 

sociedade 

brasileira.Entretanto, não 

há políticas de marketing 

para instigar o turismo 

doméstico. 

Não contribui. 

Desenvolvimento de 

conhecimento e 

competência dos agentes 

reguladores, e sua 

correta alocação 

conforme  suas 

habilidades.

Não contribui.         

Captação e controle 

de recursos 

financeiros para que a 

ANAC possa execer 

sua função

Melhorar a 

qualidade e 

aumentar a 

competitividade 

do turismo 

brasileiro

Os objetivos da primeira 

perpectiva  contribuem 

parcialmente para atingir 

o quarto objetivo do PNT, 

pois a ANAC não fomenta 

o turismo em regiões com 

potencialidades. 

Os objetivos da segunda 

perpectiva  contribuem 

parcialmente para atingir 

o quarto objetivo do PNT, 

pois a ANAC não fomenta 

o turismo em regiões com 

potencialidades. 

Não contribui. 

Desenvolvimento de 

conhecimento e 

competência dos agentes 

reguladores, e sua 

correta alocação 

conforme  suas 

habilidades.

Não contribui.         

Captação e controle 

de recursos 

financeiros para que a 

ANAC possa execer 

sua função

Preparar o 

turismo brasileiro 

para os 

megaeventos

Contribui  uma vez que 

busca diminuir as 

barreiras de entrada, a 

eficiência nos serviços 

aéreos e  na qualidade 

dos equipamentos e 

infraestura.  

Os objetivos listados 

colaboram para o alcance 

desses objetivos.

Não contribui. 

Desenvolvimento de 

conhecimento e 

competência dos agentes 

reguladores, e sua 

correta alocação 

conforme  suas 

habilidades.

Não contribui.         

Captação e controle 

de recursos 

financeiros para que a 

ANAC possa execer 

sua função

Incrementar a 

geração de 

divisas e a 

chegada de 

turistas 

estrangeiros

Contribui  uma vez que 

busca diminuir as 

barreiras de entrada, a 

eficiência nos serviços 

aéreos e  na qualidade 

dos equipamentos e 

infraestura.  Entretanto 

não há políticas de 

marketing para instigar o 

ingresso de turistas 

estrangeiros.

O atingimento na 

flexibilidade no processo 

de outorga, segurança 

operacional, setor mais 

competitivo, contribuem 

para este objetivo. 

Entretanto não há 

políticas de marketing 

para instigar o ingresso 

de turistas estrangeiros.

Não contribui. 

Desenvolvimento de 

conhecimento e 

competência dos agentes 

reguladores, e sua 

correta alocação 

conforme  suas 

habilidades.

Não contribui.         

Captação e controle 

de recursos 

financeiros para que a 

ANAC possa execer 

sua função

Objetivos no PNT 

2013-2016

Perspectivas da ANAC 2015-2019

Sociedade Processos Internos  Apredizado e Crescimento  Recursos Financeiros

Fonte: Elaboração própria, baseada no Planejamento Estratégico 2015-2019 da ANAC e Plano 

Nacional de Turismo 2013-2016 do Ministério do Turismo. 

 

Dessa maneira, o quadro 4 traz de forma resumida toda a relação existente 

entre os objetivos da ANAC e os objetivos expostos no PNT 2013-2016. É possível 
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notar nesse quadro quais são os objetivos da Agência que contribuem ou não para 

o atingimento dos objetivos listados pelo Ministério do Turismo no Plano, trazendo 

também os motivos que justifiquem ou que atrapalham essa relação. 
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3. CONHECIMENTOS EXIGIDOS PELA ANAC E MATRIZ CURRICULAR DO 

CURSO DE TURISMO DA UFF 

 

Verifica-se a importância, no capítulo 2, da ANAC para o turismo no Brasil, 

sendo viável fazer uma ligação entre a formação e atuação do Bacharel (que deve 

observar a Política Nacional do Turismo e, por consequência, o PNT) e os 

servidores da Agência. Torna-se, portanto, conveniente aprofundar essa relação, 

analisando se a formação do Bacharel em Turismo da UFF atende aos 

conhecimentos exigidos nos dois últimos editais da ANAC. Assim, será examinado 

o possível vínculo existente entre os conhecimentos e habilidades requisitados pela 

instituição, nos editais de 2012 e 2015, e a programação de disciplinas ofertadas 

pelo curso de nível superior em Turismo da UFF.  

 

3.1 PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO TURISMO UFF 2016 

 

Por intermédio da aprovação da Resolução CUV/UFF nº 75/2002, em julho 

de 2002 funda-se o curso de Bacharel em Turismo da UFF, tendo a sua primeira 

turma classificada por meio de vestibular em 2003, em concordância com o prescrito 

no seu projeto pedagógico de curso (PPC) (UFF, s. d). Mas, foi em 2007, após obter 

a primeira turma formada em 2006, que houve um processo de avaliação do curso 

efetivando o seu reconhecimento por parte do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) (UFF, s. d). 

No PPC estão instituídas as atribuições dadas ao Bacharel em Turismo, onde 

se pretende habilitar o profissional para gerir, administrar e planejar o turismo em 

seus diversos âmbitos seja privado ou público, sendo capaz de desenvolver 

variadas soluções para um determinado problema. Ainda, no PPC, o Bacharel em 

Turismo “[...] deverá desenvolver um espírito humanístico crítico, que o habilite a 

contribuir não só para o crescimento e desenvolvimento do turismo, mas também, 

para a melhoria da qualidade de vida das sociedades [...]” (UFF, s. d, s. p) 

No documento consta que: 

 

A capacidade analítica e de gestão dos alunos é estimulada e desenvolvida 
por um grupo de disciplinas que apresentam seus conteúdos e programas 
direcionados para a administração e gestão de sistemas privados de 
turismo nas diferentes escalas. A gestão e o planejamento públicos são 
trabalhados pelas disciplinas voltadas para o estudo de organizações e 
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organismos públicos de turismo (destinos e órgãos turísticos), em seus 
aspectos políticos, espaciais e metodológicos. (UFF, s. d, s. p) 
 
 

Desta maneira,  a graduação em Turismo da UFF tem a missão de formar 

alunos em profissionais capacitados para atender a demanda turística eficaz e 

eficientemente, gerindo, administrando e planejando a atividade nos seus múltiplos 

campos de ação, em outras palavras, nos “[...] empreendimentos turísticos de 

qualquer natureza e escala, nos seus diferentes níveis específicos (estratégico, 

gerencial e operacional), a partir de uma visão holística da relevância do fenômeno 

turístico no mundo contemporâneo”. (UFF, s. d, s. p) 

No quadro 5, estão expostos os objetivos gerais e específicos delimitados no 

PPC. 

 

Quadro 5: Objetivos Gerais e Específicos - Curso de Bacharel em Turismo  

OBEJETIVOS ESPECÍFICOS

Criar oportunidades para que o discente possa vivenciar 

um modelo educativo flexível que lhe permita adquirir 

competências e habilidades, tornando-se apto a 

desenvolver um processo de formação contínua ao longo 

de sua trajetória pessoal e profissional.

Desenvolver seu potencial criativo para planejar e gerir 

organizações e empreendimentos turísticos, compreendendo 

o contexto sócio-econômico, cultural e ambiental em que está 

inserido e procurando o diferencial necessário e indispensável 

ao estabelecimento do turismo sustentável;

Ampliar sua capacidade analítica e de gestão, por meio da 

multi e da interdisciplinaridade, cuja aplicação traduzir-se -á 

pela transdisciplinaridade;
Compreender a necessidade de agir dentro de princípios 

éticos e legais, promovendo o bom relacionamento humano e 

o respeito à cidadania;
Desenvolver a capacidade de conhecer e compreender o 

processo histórico-cultural da humanidade, desde os 

primórdios aos tempos atuais, a fim de valorizar o patrimônio 

natural e cultural que o cerca, e reconhecer a necessidade de 

obter habilidades relativas ao manejo para conservação do 

ambiente em suas práticas profissionais de turismo e lazer;
Assumir lideranças, dentro das mais diferentes situações, 

tornando-se apto a enfrentar um mercado de trabalho 

competitivo e globalizado.

Propiciar ao bacharel em Turismo o desenvolvimento de 

uma visão holística do turismo e da sociedade em geral, 

baseada na formação do homem, compromissada com a 

ética, a sustentabilidade e a capacidade de 

compreensão do processo de produção do 

conhecimento;

OBEJETIVOS GERAIS

Contribuir para o desenvolvimento do país, formando 

profissionais empreendedores e pesquisadores com 

ampla visão de mundo e capazes de transformar a 

atividade turística no seu local de atuação;

Promover, entre os discentes, uma leitura crítica da 

realidade que os cerca, incentivando-os a serem 

criativos, autoconfiantes e capazes de entender a 

dinâmica do fenômeno turístico dentro dos contextos 

Fonte: Elaboração própria baseada em UFF [s. d]. 

 

Para alcançar os objetivos propostos e o eficiente desempenho do Bacharel 

em turismo, o curso de Turismo da UFF possui uma matriz curricular com um 

programa disciplinar voltado para um entendimento básico e específico da atividade 

turística “com as diversas dimensões do curso: turismo e patrimônio natural e 

cultural, planejamento público, empreendedorismo e iniciativas sociais e processos 

de gestão e operação do turismo”. (UFF, s. d, s. p). Além disso, o currículo dispõe 
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de atividades complementares e a colocação na prática de tudo que foi aprendido 

em estágios supervisionados. (UFF, s. d, s. p). 

O programa elaborado com ementas obrigatórias e optativas foi realizado a 

partir das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o curso de turismo: 

 

O curso de graduação em Turismo da Universidade Federal Fluminense 
apresenta a sua estrutura curricular organizada de maneira a atender as 
diretrizes curriculares propostas pelo MEC, através da Resolução nº 
13/2006 do Conselho Nacional de Educação, para os cursos de graduação 
em turismo, contemplando conteúdos que possibilitem ao aluno uma 
formação holística, coerente com as necessidades do mundo atual, tanto 
do ponto de vista da sua formação pessoal quanto daquela direcionada 
para o mercado de trabalho. (UFF, s. d, s. p) 
 
 

Conforme disposto no Art. 5º nas diretrizes curriculares, os cursos de nível 

superior de Turismo no Brasil deverão elaborar um PPC e um currículo com 

matérias organizadas de forma integrada, seguindo os seguintes conteúdos 

determinados pelo DCN: 

 

I - Conteúdos Básicos: estudos relacionados com os aspectos 
sociológicos, antropológicos, históricos, filosóficos, geográficos, culturais e 
artísticos, que conformam as sociedades e suas diferentes culturas;  
II – Conteúdos Específicos: estudos relacionados com a Teoria Geral do 
Turismo, Teoria da Informação e da Comunicação, estabelecendo ainda 
as relações do turismo com a administração, o direito, a economia, a 
estatística e a contabilidade, além do domínio de, pelo menos, uma língua 
estrangeira; 
III - Conteúdos Teórico-Práticos: estudos localizados nos respectivos 
espaços de fluxo turístico, compreendendo visitas técnicas, inventário 
turístico, laboratórios de aprendizagem e de estágios. (BRASIL, 2006e, p. 
3) 

 
 

Desta maneira, orientado pelas diretrizes curriculares, o curso de 

Bacharelado de Turismo da UFF sistematizou uma gama de conhecimentos 

obrigatórios e optativos para a formação da matriz curricular, demonstrada nas 

figuras 4 e 5. 
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1º Perído 2º Período 3º Período 4º período 5º Perído 6º Período 7º Período 8º Período

Introdução a 

Administração       

CH 60 

Contabilidade Geral

CH 60

Gestão 

Financeira 

Aplicada ao 

Turismo

CH 60

Tecnologia e 

Sistema de 

Informação do 

Turismo

CH 60

Estudo de 

Viabilidade 

Econômico-

Financeira para 

Empreendimentos 

Turísticos

CH 60

Planejamento de 

Destinos 

Turísticos

CH 60

Plano de 

Negócios em 

Turismo

CH 30

Estágio 

Supervisionado

CH 285

Estudo do Espaço 

Turístico I 

CH 60

Estudos 

Antropológicos do 

Turismo

CH 60

Estatística 

Aplicada ao 

Turismo

CH 60

Agenciamento e 

Operação do 

Turismo 

CH 60

Técnicas de 

Pesquisa em 

Turismo

CH 60

Turismo e 

Sociedade I

CH 30

 Gestão da 

Qualidade 

Aplicada ao 

Turismo

CH 60

Trabalho de 

Conclusão de 

Curso II

CH 15

Fundamentos 

Teóricos do 

Turismo I

CH 60

Fundamentos 

Teóricos do 

Turismo II

CH 30

Empreendedoris

mo

CH 30

Políticas 

Públicas de 

Turismo I

CH 60

Turismo e Transporte

CH 60

Gestão de 

Pessoas

CH 60

Estratégias nas 

organizações 

Turísticas

CH 30

Optativa

CH 60

História da Arte 

Aplicada ao 

Turismo

CH 60

M etodologia da 

Pesquisa Científica

CH 60

Introdução aos 

Estudos do Lazer

CH 60

M arketing de 

Empreendimento

s Turísticos

CH 60

Preparação para 

Estágio

CH 15

Projeto de TCC

CH 30

Trabalho de 

Conclusão de 

Curso I

CH 15

Optativa

CH 30

Língua estrangeira 

(Inglês I ou 

Espanhol I)

CH 60

Hospitalidade

CH 60

Cartografia 

Aplicada

CH 60

Introdução a 

Alimentos e 

Bebidas

CH 60

Optativa

CH 30

M arketing de 

Destinos 

Turísticos 

CH 30

Planejamento de 

Destinos 

Turísticos II

CH 60

M etodologia do 

Trabalho Científico

CH 30

Economia do 

Turismo

CH 60

 Planejamento e 

Organização de 

Eventos

CH 60

 Optativa

CH 60
Optativa

CH 60

Optativa

CH 30

Turismo e História

CH 60

Turismo e M eio 

Ambiente

CH 60

M eios de 

Hospedagem

CH 60

LEGENDA:

CH = Carga Horária
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Gest ão  de 

D est inos

Ec on om ia 

e Finan ç as
Gest ão Gest ão

Educ aç ão  

e 

D em anada

Cu lt ura Agenc iam en t o Transp ort es
Meio  de 

Hospedagem

Alim ent o  e 

Beb idas

Met odo logia 

de P esqu isa

Espaço 

Turístico 

Fluminense  

CH 30

Gerenciament

o da Carreira 

Profissional   

CH 60

Comportame

nto do 

Consumidor 

em Turismo  

CH 60

M obilidade, 

lazer e 

turismo   CH 

30

M useologia 

aplicada ao 

turismo      CH 

60

Sistemas de 

reservas de 

destinos 

turísticos    Ch 30

Turismo e 

transporte 

aquaviário   

CH 60

Planejamento 

físico de 

empreendimento 

hoteleiro e de 

restaurante  CH 

Higiene de 

alimentos      

CH 30

Ecoturismo  

CH 60

Gestão da 

criatividade 

nas 

organizações               

CH 60

Internet, 

negócio e 

turismo    CH 

30

Turismo e 

cidadania   CH 

30

Turismo e 

arte popular 

brasileira       

CH 30

Planejamento e 

organizações de 

viagens    CH 30

Turismo e 

transporte 

terrestre   CH 

60

Hotelaria em 

ambianete não 

hoteleiro       CH 

30

Gastronomia 

e eventos 

especiais     

CH 60
Gestão de 

atrações 

turísticas    

CH 30

Esteportes de 

aventura e 

turismo        

CH 60

 Perspectiva 

Crítica de 

Gestão de 

Pessoas      

CH 60 

Turismo 

social: 

fundamentos 

e ações   CH 

30

Turismo, cultura 

e consumo      

CH 30

Estudos de 

roteiros turísticos 

I - Europa

Turismo e 

transporte 

aérero       CH 

60

Lazer e 

recreação    CH 

30

Bar e Bebida      

CH 60

Turismo no 

espaço 

urbano     CH 

30

Planejamento 

e gestão de 

parques 

temáticos    

CH 30

Turismo, 

Esporte e 

Hospitalidade             

CH 30

Fundamentos 

da animação 

cultural     CH 

30

Turismo e 

cinema     CH 

60

Estudos de 

roteiros turísticos 

I - América e Ásia            

CH 60

Getão e 

contro ladoria 

hoteleira     CH 

30

Gestão de 

alimentos e 

bebidas     CH 

30

Turismo no 

espaço rural          

CH 30

Inovações 

tecnológicas 

aplicadas ao 

marketing 

turístico    CH 

30

Gerenciament

o de pro jetos 

em turismo    

CH 60

Turismo e 

educação     

CH 60

Turismo e 

antropologia               

CH 30

Gestão de 

pacotes turísticos       

CH 30

Adm. De receitas 

e gastos em 

meios de 

hospedagem              

CH 60  

Serviço de 

salão maítre 

e garçom      

Ch 30

Turismo e 

governança   

CH 30

Ambiente de 

simulação de 

negócio 

turísticos    

CH 30

Gestão 

ambiental em 

empreendime

ntos 

turísticos    

CH 60

Turismo e 

inclusão 

social        Ch 

30

Turismo, 

ambiente, 

cultura e 

sociedade    

Ch 30

Gestão de 

viagens 

corporativas               

CH 30

Hotelaria náutica 

e embarcada     

CH 30

Laboratórios 

de políticas 

públicas de 

turismo     CH 

60

Lazer e 

turidsmo    CH 

30

Arte no Brasil 

aplicada ao 

turismo      CH 

60

Agenciamento e 

operação do 

turismo II               

CH 30

Turismo de 

saúde e hotelaria 

hospitalar    CH 

30

Gestão e uso 

público de 

unidades  de 

conservação                     

CH 30

Turismo e 

medo social       

CH 60

Redes em 

turismo     CH 

30

Estudos dos 

impactos 

econômicos 

do turismo  

CH 30

Gestão 

financeira 

para 

pequenos e 

médio 

empreendime

ntos                     

CH 60

Metodologias 

qualitativas para 

pesquisas em 

turismo    CH 30

Comidae 

sociedade: 

Princípio da 

gastronomia 

étnica     CH 

60

LEGENDA:

CH = Carga Horária
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É possível apreender, ao examinar a matriz curricular (figuras 4 e 5), que a 

graduação em Turismo da UFF segue as orientações dadas pelo MEC, na medida 

em que é formada por conteúdos básicos, específicos e teóricos práticos, 

determinados nas diretrizes curriculares para o curso. Desta forma, no Projeto 

Pedagógico do Bacharelado em Turismo da UFF afirma-se que o curso possui uma 

organização curricular em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os Cursos de Turismo (UFF, s. d). 

 
 

3.2 CONTEÚDOS DE AVALIAÇÃO DA ANAC - EDITAIS 2012 E 2015 
 

As ocupações dispostas nos editais da Agência em 2012 dispunham de 17 

cargos, e em 2015 havia apenas oito cargos disponíveis a serem preenchidos 

mediante aprovação de títulos e provas, divididas em nível médio e superior. Os de 

nível médio ainda se dividiam em técnico em regulação e técnico administrativo. Já 

os de nível superior se distribuíam em analista administrativo e especialista em 

regulação. Como o que se pretende fazer é uma conexão com a matriz curricular 

do curso de Bacharelado em Turismo da UFF, restringir-se-á aqui às atribuições 

voltadas aos cargos de nível superior. 

Apesar de haver mais de uma área para as funções de analista administrativo 

e especialista em regulação, não há uma discriminação para cada uma dessas 

áreas. Em ambos os editais essas funções são descritas da seguinte forma: 

 

Analista Administrativo: atribuições de nível superior, voltadas para o 
exercício de atividades administrativas e logísticas relativas ao exercício 
das competências constitucionais e legais a cargo da ANAC, fazendo uso 
de todos os equipamentos e recursos disponíveis para a consecução 
dessas atividades. 
Especialista em Regulação de Aviação Civil: atribuições de nível superior, 
voltadas para o exercício de atividades especializadas de regulação, 
inspeção, fiscalização e controle da aviação civil, dos serviços aéreos, dos 
serviços auxiliares da infraestrutura aeroportuária civil e dos demais 
sistemas que compõem a infraestrutura aeronáutica, bem como à 
implementação de políticas e à realização de estudos e pesquisas 
respectivos a essas atividades. (ESAF, 2015, p. 3) 

 

 

Os editais da ANAC foram elaborados por bancas distintas: Centro de 

Seleção e de Promoção de Eventos (CESPE) e Escola de Administração 

Fazendária (ESAF), em 2012 e 2015 respectivamente. Os cargos de nível superior 
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vagos variam nos dois anos: em 2012 havia cinco diferentes ocupações de analista 

administrativo e sete de especialista em regulação; em 2015 foram publicados os 

cargos de analista na área 1 e na área 2, e de especialistas em cinco diferentes 

áreas. 

Existem, ainda, algumas diferenças quanto aos conhecimentos exigidos para 

cada cargo em ambos os anos, como podem ser observadas nos quadros 6 e 7. 

Essas figuras foram elaboradas a partir de uma análise prévia dos editais, cujos 

objetos de avaliação para cada área são encontrados nos APÊNDICES A, B, C e 

D, onde pode-se notar que algumas áreas exigem que o candidato possua um 

diploma de nível superior específico, embora seja possível que um graduado em 

Turismo da UFF através de disciplinas eletivas12 consiga obter o conhecimento 

necessário para o cargo.  

Assim, com base no PPC e matriz curricular do curso de nível superior em 

Turismo da UFF, foram excluídos nos quadros 6 e 7 cargos que exijam 

conhecimentos os quais não competem a um Bacharel em Turismo (como por 

exemplo navegação aérea, teoria de voo e engenharia), sendo selecionados 

aqueles que possuem os “conhecimentos específicos” lecionados na FTH ou que 

podem ser complementados pelo graduando em Turismo da UFF através de 

eletivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Disciplinas/atividades incluídas no elenco de disciplinas/atividades oferecidas pela Universidade, de livre 
escolha do aluno, com o objetivo de ampliar a sua formação geral, devendo ser obtido um mínimo de carga 
horária nestas disciplinas/atividades, explicitado ou não no currículo de cada curso, para a integralização 
curricular. 
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Quadro 6: Objetos de Avaliação - Cargo Analista Administrativo 

OK OK

OK OK

OK OK

OK OK

OK

OK

OK

OK

OK OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK
OK
OK

OK OK

Gestão Organizacional

Contabilidade Pública

 Área 3 (para qualquer 

formação)

Política Internacional

Noções de Economia

Língua Espanhola

Direito Internacional 

Público
OK

Administração Financeira 

e Orçamentária
OK

Finanças Pública

Gestão Pública

Área 1 (para qualquer 

formação)

Administração Pública 

Administração Geral 

Estratégia e Planejamento 

Gestão de Pessoas

Auditoria e Controle

Educação, Treinamento e 

Desenvolvimento

ANALISTA ADMINISTRATIVO DISCIPLINAS

BANCA 

CESPE -- 

2012

BANCA ESAF - 

2015

Comum a todas as áreas

Língua Portuguesa

Língua Inglesa

Direito Constitucional

Direito Administrativo

Direito Civil

Raciocínio Lógico 

Quantitativo e Estatística
OK

CO
N

H
EC

IM
EN

TO
S

ES
PE

CÍ
FI
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S

CO
N

H
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EN

TO
S

BÁ
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S

 
Fonte: Elaboração própria baseada em CESPE (2012) e ESAF (2015). 
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Quadro 7: Objetos de Avaliação – Cargo Especialista em Regulação da 

Aviação Civil 

 

             Fonte: Elaboração própria baseada em CESPE (2012) e ESAF (2015). 

 

Observa-se nos APÊNDICES A e Apêndice B e nos quadros 6 e 7 que as 

disciplinas para as provas de conhecimentos específicos em todas as áreas de 2015 

pouco correspondem às de 2012, havendo uma divergência entre os editais. Em 

vista disso, percebe-se que: 

a) Na prova de conhecimentos básicos para analista administrativo de 

2015 é exigido Raciocínio Lógico Quantitativo e Estatística em lugar 

de Direito civil em 2012. Na área 1 da prova 2, para a mesma função, 

a única matéria que é pedida nos dois anos é Gestão de Pessoas 
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OK OK

OK OK

OK OK
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OK
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ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DA 

AVIAÇÃO CIVIL
DISCIPLINAS

BANCA 

CESPE - 2012

BANCA ESAF - 

2015

Conhecimentos básicos 

(Comum a todas as áreas)

Língua Portuguesa

Língua Inglesa

Direito Constitucional 

Direito Administrativo 

Legislação do Sistema de 

Aviação Civil
OK OK

Gestão Pública e 

Regulação

Administração Pública 

Área 3 (Economia ou 

Ciências Contábeis)

Contabilidade 

Economia 

Gestão Governamental 

Gestão Estratégica e 

Economia da Regulação 

Conhecimento Específico - 

Área 6 (para qualquer 

formação)

Gestão de Projetos

Gestão da Qualidade de 

Produtos e Processos

Auditoria Contábil

Conhecimento Específico - 

Área 7 (para formados em 

Contabilidade ou Ciências 

Contábeis)

Contabilidade Geral, de 

Custos e Gerencial

Princípios de 

Contabilidade e Normas 

Brasileiras de 

OK

Área 4 (para formados em 

Economia ou Engenharia)

Economia 

Matemática

Estatística e Econometria

OK

Estratégia de Produção

Estatística

Auditoria
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Matemática Financeira e 

Estatística
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(Educação, Treinamento e Desenvolvimento está inclusa na matéria, 

observado o apêndice B). Assim, No documento elaborado ano 

passado não são cobradas (como é feito em 2012) as matérias de 

Gestão Organizacional e Gestão Pública. Ao contrário, são 

requeridas as seguintes disciplinas não contempladas em 2012: 

Administração Geral; Administração Pública; Estratégia e 

Planejamento; Contabilidade Pública; Auditoria e Controle; e 

Administração Financeira e Orçamentária. Já os requisitos das 

demais áreas destoam entre os anos. 

b) Na prova de conhecimentos básicos para especialista em regulação 

quase todas as disciplinas se convergem em ambos os anos: em 

2012 cobra-se Gestão Pública e Regulação, diferente de 2015 

quando é requisitado conhecimento em Administração Pública. 

Porém, Direito Administrativo e Constitucional não são estipulados no 

edital de 2012 para candidatos da área 5, pois serão cobrados na 

prova 2 dessa área. Quanto às matérias para as provas de 

conhecimentos específicos, estas entram em desacordo nos dois 

documentos estudados. 

Assim, como a matriz curricular de graduação em Turismo da UFF detém 

“conteúdos específicos”, em concordância com as direções fornecidas pelo MEC, 

pode-se buscar um entendimento sobre o que é estudado dentro dessas matérias 

de “conteúdos específicos” e o que é cobrado nas provas para ingresso na ANAC.  

Como constata-se nas figuras 4 e 5, o curso superior de Turismo da UFF tem 

em seu ensino as seguintes matérias: Introdução à Administração; Língua 

Estrangeira (Inglês ou Espanhol, I e II); Economia; Estatística Aplicada; 

Contabilidade Geral; Gestão da Qualidade; Gestão de Pessoas; Estratégia nas 

Organizações Turísticas; e Turismo e Transporte aéreo como optativa. Embora 

essas matérias estejam voltadas para o Turismo, é viável tentar entender uma 

possível ligação com os conhecimentos que os candidatos precisam ter para fazer 

as provas da ANAC. 

Nesse sentido, verificar-se-á se a Administração Geral, nos editais da ANAC, 

é similar à Introdução a Administração disciplinada na graduação em Turismo da 

UFF. Também, será analisado se os conteúdos exigidos pela ANAC em Gestão de 

Pessoas, Contabilidade, Estatística, Economia e Gestão da qualidade se associam 
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com os ensinados no curso de Turismo da UFF. Buscar-se-á ainda entender se em 

Turismo e Transporte Aéreo leciona-se legislação sobre a aviação civil. Por fim, 

averiguar-se-á se Estratégia nas Organizações Turísticas equivale aos 

Planejamentos Estratégicos da ANAC. 

Na figura 6 pode-se visualizar as disciplinas que se pretende analisar. 

 

Figura 6: Similaridades entre conhecimentos editais 2012 e 2015 da ANAC e 

Matriz Curricular do curso de Turismo UFF. 

 
Fonte: Elaboração própria, baseada nos editais ANAC (2012 e 2015) e na matriz curricular 

do curso de turismo da UFF (2016). 

 

Fundamentado nas similaridades encontradas entre as disciplinas fixadas 

nos editais de 2012 e 2015 da ANAC e as lecionadas no Bacharelado em Turismo 

da UFF, nota-se que há uma probabilidade dos bacharéis em Turismo formados na 

UFF terem a capacidade de exercer as atividades nas Agências nos cargos de: 

analista administrativo nas áreas 1 (nos dois anos) e 3, e especialistas em regulação 

da aviação civil na área 3 em 2015, e nas áreas 4, 6 e 7 em 2012. 
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3.3 CONTEÚDOS ESPECÍFICOS TURISMO UFF E PROVAS ANAC 
 

Nas provas dirigidas apenas para pilotos licenciados e para os formados em 

engenharia, economia, contabilidade, ciências contábeis e arquitetura caem 

questões com a finalidade de avaliar conhecimentos sobre a estrutura do Estado 

brasileiro, sua administração pública, leis e constituição. Assim, matérias do ramo 

do direito são cobradas em todas as áreas, não importando se faz parte da formação 

de determinado profissional (bem como a Língua Portuguesa). Além disso, no 

quadro 7 percebe-se que nas áreas 3, 4 e 7 os candidatos têm que ter como 

requisito diploma em economia, engenharia, ciências contábeis ou contabilidade, 

embora sejam cobrados conhecimentos ensinados na graduação em Turismo da 

FTH, e outros que não são específicos dessas áreas (como gestão governamental) 

e que possam ser acrescentados pelo discente interessado na ANAC por meio de 

eletivas. 

Com isso, o foco será mantido nos “conteúdos específicos” do curso de 

Turismo da UFF e que são exigidos pela ANAC, já que de acordo com o PPC do 

Turismo da UFF é oferecido “[...] uma base multidisciplinar de conhecimentos, que 

estimula o aluno para o estudo, a pesquisa e a gestão de situações relacionadas 

com o funcionamento de sistemas turísticos” (UFF, s. d, s. p). Base multidisciplinar 

esta que possivelmente tem seus conteúdos cobrados pela ANAC, podendo o 

Bacharel em Turismo executar as atribuições dadas à Agência e alcançar os 

objetivos que também são almejados para quem se forma na área de nível superior 

em Turismo. 

 

3.3.1 Concurso analista administrativo – Conhecimentos básicos (2012 e 2015)  

 

Conforme consta no quadro 6, na prova de conhecimentos básicos para 

analista administrativo é solicitado que o candidato tenha conhecimentos sobre a 

Língua Inglesa nos dois anos, e sobre Estatística em 2015. Na figura 7 é destacado 

essa relação de “conteúdos específicos” ensinados na graduação em Turismo da 

UFF e cobrados nos editais da ANAC. 
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Figura 7: Concurso para analista administrativo - Conhecimentos requeridos 

pela ANAC para a avaliação de conhecimentos básicos e ensinados no Bacharelado 

em Turismo da UFF. 

 

 
     

 

 
 

  

      

 

   

     

 

    

          

       

 

  

     

 

    

          

Fonte: Elaboração própria, baseada nos editais ANAC (2012 e 2015) e na matriz curricular do curso 
de turismo da UFF (2016). 

  

No APÊNDICE E nota-se que os conteúdos cobrados em Língua Inglesa são 

os mesmos para ambos os anos, mas que há uma ínfima semelhança com o que é 

ensinado em Inglês I e II na Faculdade de Turismo e Hotelaria (FTH) da UFF, que 

é a compreensão geral do texto. Os demais assuntos exigidos nos editais da ANAC 

não são instruídos no curso de Turismo da UFF. 

Já a Estatística oferecida no Bacharelado em Turismo da UFF possui uma 

ementa em consonância maior com os conteúdos cobrados na prova 1 de analista 

administrativo (APÊNDICE F), embora não os atendam por completo: as Medidas 

de Posição Separatrizes e de Tendência Central dadas na graduação em Turismo 

da UFF, equivale às Medidas de Posição requeridas no edital de 2015 da ANAC13; 

Probabilidade, Medidas de Dispersão, Distribuição Nominal e Binominal, também 

são ensinadas no FTH; somente Análise Combinatória e o restante dos conteúdos 

da Variável Aleatória Discreta não estão presentes na ementa de Estatística. 

 

3.3.2 Concurso analista administrativo - Área 1 (2012 e 2015) 

 

Na figura 8 são salientados as disciplinas encontradas nos editais da ANAC 

para analista administrativo na área 1 e que compõe a matriz curricular do curso de 

nível superior em Turismo da UFF.  

 

                                                           
13 Análise dos conteúdos feita a partir das explicações dadas pelo Prof. João Alessandro, disponível 

em: <http://pt.slideshare.net/JoaoAlessandro/aula-17-medidas-separatrizes> 

Língua Inglesa 

Estatística 

Língua Inglesa I e II 

Estatística Aplicada ao 
Turismo 

DISCIPLINAS ANAC DISCIPLINAS 
TURISMO UFF 

Cobrada em 2012 
e 2015 

Cobrada em 2015 
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Figura 8: Concurso para analista administrativo área 1 - Conhecimentos 

requeridos pela ANAC e ensinados no Bacharelado em Turismo da UFF. 

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Fonte: Elaboração própria, baseada nos editais ANAC (2012 e 2015) e na matriz curricular do curso 
de turismo da UFF (2016). 

 

Como é possível constatar no APÊNDICE G, todos os conteúdos de Gestão 

de Pessoas no edital de 2012 são cobrados em 2015, mas a quantidade aumentou 

consideravelmente de um ano para outro. Quando relacionados com o que é 

lecionado na FTH, percebe-se que a ementa desta matéria pouco contribui para o 

Bacharel em Turismo ingressar na Agência, visto que apenas Cultura 

Organizacional, Estratégias de Motivação e Treinamento e Desenvolvimento, 

exigidos em 2012, são lecionados no curso de Turismo da UFF. Embora, haja mais 

três conteúdos (Recompensas, Recrutamento e Seleção e Gestão de Desempenho) 

ensinados na FTH e cobrados no edital de 2015, ao ampliar o número de 

conhecimentos para se fazer a prova nesse ano, gera uma insuficiência na 

formação dos bacharéis em Turismo para se candidatarem a uma vaga de agente 

regulador da ANAC.  

Em Introdução à Administração quase não há relação com Administração 

Geral requerida no edital de 2015 (APÊNDICE H), a única equivalência encontrada 

foi Evolução do Pensamento Administrativo. Já Estratégia e Planejamento em 

Organizações Turísticas possui uma equiparação relevante com Planejamento 

Estratégico encontrado no edital do mesmo ano (APÊNDICE I), os quais são: 

Fundamentos de Estratégia nas Organizações e Planejamento e seus Elementos. 

Gestão de Pessoas 

Administração Geral 
Introdução a 

Administração 

DISCIPLINAS ANAC DISCIPLINAS 
TURISMO UFF 

Cobrada em 2012 
e 2015 

Cobrada em 2015 

Gestão de Pessoas 

Planejamento 
Estratégico 

Estratégia e Planejamento em 
Organizações Turísticas e 

Gestão da Qualidade  
Cobrada em 2015 
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Sobre Ferramentas Clássicas para o Gerenciamento de Processos, cobradas no 

Planejamento Estratégico, estas são vistas em Gestão da Qualidade na FTH. 

 

3.3.3 Concurso analista administrativo - Área 3 (2012) 

 

A prova 2 para a área 3 de 2012 contempla Economia e Língua Espanhola, 

conforme ilustrado na figura 9. 

Figura 9: Concurso para analista administrativo área 3 - Conhecimentos 

requeridos pela ANAC e ensinados no Bacharelado em Turismo da UFF. 

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

Fonte: Elaboração própria, baseada nos editais ANAC (2012 e 2015) e na matriz curricular do curso 
de turismo da UFF (2016). 

 

Ao procurar uma ligação com as disciplinas ofertadas no curso de Turismo 

da UFF, verifica-se (APÊNDICE J) que não há equivalências entre as ementas de 

Língua Espanhola, e que a única relação entre o que é exigido de Economia na 

ANAC e lecionado em Turismo da FTH é Balanço de Pagamentos (APÊNDICE K).  

 

3.3.4 Concurso especialista em regulação da aviação civil – Conhecimentos 

básicos (2012 e 2015) 

 

Na avaliação de conhecimentos básicos para especialista em regulação da 

aviação civil de 2012 e 2015, as matérias que provavelmente têm algum vínculo 

com o que é instruído em Turismo da FTH são Língua Inglesa e Legislação do 

Sistema de Aviação Civil, demonstrados na figura 10. 

 

 

 

 

Língua Espanhola 

Economia Economia do Turismo 

DISCIPLINAS ANAC DISCIPLINAS 
TURISMO UFF 

Cobrada em 2012  

Cobrada em 2012 

Língua Espanhola I e II 
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Figura 10: Concurso para especialista em regulação da aviação civil - 

Conhecimentos requeridos pela ANAC para a avaliação de conhecimentos básicos 

e ensinados no Bacharelado em Turismo da UFF. 

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

Fonte: Elaboração própria, baseada nos editais ANAC (2012 e 2015) e na matriz curricular do curso 
de turismo da UFF (2016). 

 

Com base na análise do APÊNDICE L, pode-se reparar que os 

conhecimentos requisitados em Língua Inglesa para o cargo de especialista em 

regulação de 2012 não são os mesmo para analista administrativo (APÊNDICE E) 

do mesmo ano, para o cargo de analista há uma exigência maior do que para 

especialista. Entretanto, os conteúdos para as provas de Inglês são idênticos para 

os dois cargos em 2015. 

Ao buscar uma ligação com as ementas de Inglês I e II da graduação em 

Turismo da UFF, nota-se que os conteúdos desta disciplina no edital da ANAC de 

2012 são atendidos pelo que é ensinado na FTH. Já quando examinado o que é 

exigido desta matéria em 2015, verifica-se que essa relação é menor.  

Sobre Legislação do Sistema de Aviação Civil (APÊNDICE M), percebe-se 

que nos dois editais são requisitados conhecimentos em leis sobre o setor aéreo. 

Logo, buscou-se na optativa Turismo e Transporte Aéreo as legislações requeridas 

pela ANAC, todavia, estas não foram encontradas. 

 

3.3.5 Concurso especialista em regulação da aviação civil - Área 3 (2015) 

 

Na figura 11 é ilustrado a relação entre os “conteúdos específicos” 

disciplinados no Bacharelado em Turismo da UFF e que são exigidos no edital de 

2015 da ANAC para o concurso de especialista em regulação da aviação civil área 

3. 

Língua Inglesa 

Legislação do Sistema de 
Aviação Civil 

Língua Inglesa I e II 

Turismo e Transporte 
Aéreo  

DISCIPLINAS ANAC 
DISCIPLINAS 

TURISMO UFF 

Cobrada em 2012 
e 2015 

Cobrada em 2012 e 
2015 
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Figura 11: Concurso para especialista em regulação da aviação civil área 3 - 

Conhecimentos requeridos pela ANAC e ensinados no Bacharelado em Turismo da 

UFF. 

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

Fonte: Elaboração própria, baseada nos editais ANAC (2012 e 2015) e na matriz curricular do curso 
de turismo da UFF (2016). 

 

Nos APÊNDICES N e O estão os conhecimentos de “conteúdos específicos” 

do Bacharelado de Turismo da UFF cobrados na prova 2 para a área 3 do cargo de 

especialista em regulação do edital de 2015: Economia e Contabilidade, 

respectivamente. Nesse contexto, a prova de Economia para especialista de 2015 

pouco se equipara com a prova de Economia para analista, área 3, de 2012 

(APÊNDICE K). Ainda, ao averiguar se as aulas dadas no curso de Turismo da UFF 

correspondem ao que é requerido no edital do ano passado, observa-se que a FTH 

não condiz em nenhum momento com as exigências da ANAC nesse quesito. 

 Por outro lado, apesar de existir uma alguma similaridade entre o que é 

lecionado em Contabilidade na universidade e o que o que é solicitado no edital do 

ano passado (2015) da ANAC, há uma certa dificuldade em afirmar que são os 

mesmos conteúdos, já que há diferenças entre os nomes (percebidos no 

APÊNDICE O). Além do mais, é possível perceber a discrepância entre a 

quantidade de conteúdos cobrados e ensinados: o curso de nível superior em 

Turismo da UFF leciona muito menos conteúdos do que o necessário para entrar 

na ANAC. 

 

DISCIPLINAS ANAC 
DISCIPLINAS 

TURISMO UFF 

Economia 

Contabilidade 

Economia do Turismo 

Contabilidade Geral 

Cobrada em 2015 

Cobrada em 2015 
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3.3.6 Concurso especialista em regulação da aviação civil - Área 4 (2012) 

A comparação entre conhecimentos lecionados na graduação em Turismo 

da UFF e requisitados pela ANAC para o concurso de 2012 para especialista em 

regulação na área 4, pode ser observado na figura 12. 

  

Figura 12: Concurso para especialista em regulação da aviação civil área 4 - 

Conhecimentos requeridos pela ANAC e ensinados no Bacharelado em Turismo da 

UFF. 

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

Fonte: Elaboração própria, baseada nos editais ANAC (2012 e 2015) e na matriz curricular do curso 
de turismo da UFF (2016). 

 

Verifica-se no APÊNDICE P que os conhecimentos sobre Economia na prova 

específica para a área 4 da função de especialista de 2012, pouco se igualam aos 

da prova para analista área 3 de 2015 (APÊNDICE K) e especialista área 3 do 

mesmo ano (APÊNDICE N). E como nas demais provas de Economia, o curso de 

Turismo da FTH não contempla as imposições realizadas pela Agência para 

concorrer a vaga de especialista na área 4. 

Com relação a Estatística, a FTH no curso de Turismo dispõe de 

conhecimentos requisitados pela ANAC para prova de especialista na área 4, 

apesar de não possuir todos. Entretanto, algumas semelhanças encontradas são 

feitas a partir de suposições, devido às diferenças identificadas nos nomes dos 

conteúdos, conforme relevado no APÊNDICE Q. 

A Estatística cobrada nesta prova, abarca todos os tópicos elencados para a 

mesma disciplina na prova de conhecimentos básicos para analista administrativo 

de 2015 (APÊNDICE E). No entanto, a prova de 2012 para especialista na área 4 

abrange outros conteúdos, aumentado a disparidade entre a ementa e o objeto de 

avaliação da ANAC. 

 

Economia 

Estatística 

Economia do Turismo 

Estatística Aplicada ao 
Turismo 

DISCIPLINAS ANAC DISCIPLINAS 
TURISMO UFF 

Cobrada em 2012 

Cobrada em 2012 
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3.3.7 Concurso especialista em regulação aviação civil - Área 6 (2012) 

 

Na figura 13 são apontados os “conteúdos específicos” do curso de Turismo 

da UFF exigidos no edital da ANAC para o concurso de 2012 para especialista em 

regulação aviação civil área 6. 

 

Figura 13: Concurso para especialista em regulação da aviação civil área 6 - 

Conhecimentos requeridos pela ANAC e ensinados no Bacharelado em Turismo da 

UFF. 

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

Fonte: Elaboração própria, baseada nos editais ANAC (2012 e 2015) e na matriz curricular do curso 
de turismo da UFF (2016). 

 

Nota-se no APÊNDICE R que na avaliação de Estatística de especialista, 

área 6, não é amparado todos os conhecimentos requeridos nas outras provas 

(APÊNDICE E e Q), além de envolver mais conteúdos. Embora exista alguma 

correspondência entre conteúdos, esse fato faz com que a FTH forme bacharéis em 

Turismo pouco capacitados para disputar uma vaga. 

Outra matéria que não segue as condições disciplinares postas pela Agência 

é a Gestão de Qualidade (APÊNDICE S): dos dez conteúdos solicitados apenas 

três são ensinados em Gestão da Qualidade em Turismo da FTH. 

 

3.3.8 Concurso especialista em regulação da aviação civil - Área 7 (2012)  

 

É destacado na figura 14 conhecimentos requeridos em 2012 pela ANAC 

para especialista em regulação da aviação civil área 7 e que são dados em Turismo 

da FTH. 

 

 

Estatística 

Gestão da Qualidade de 
Produtos e Processos 

Estatística Aplicada ao 
Turismo 

Gestão da Qualidade 
Aplicada ao Turismo 

DISCIPLINAS ANAC DISCIPLINAS TURISMO 
UFF 

Cobrada em 2012 

Cobrada em 2012 
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Figura 14: Concurso para especialista em regulação da aviação civil área 7 - 

Conhecimentos requeridos pela ANAC e ensinados no Bacharelado em Turismo da 

UFF. 

 

 
 

        

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

  

 

  

  

 

  

 

   

         

Fonte: Elaboração própria, baseada nos editais ANAC (2012 e 2015) e na matriz curricular do curso 
de turismo da UFF (2016). 

 

Conforme o APÊNDICE T e U, as disciplinas de Estatística e de 

Contabilidade Geral não se igualam por completo com as demais provas analisadas 

neste capítulo. E como nas outras avaliações, a ementa de Estatística do curso de 

nível superior em Turismo da UFF não abrange todas as determinações para a 

realização desta prova. No entanto, diferentemente da avaliação para especialista 

na área 3 de 2015 (APÊNDICE O), em 2012 a prova de Contabilidade Geral para 

área 7 de especialista em regulação possui uma semelhança um pouco maior com 

o que é lecionado em Turismo da FTH. Apesar disso, a relação entre conteúdos não 

é significante quando observado todos os tópicos determinados para esta disciplina 

que não são fornecidos pela universidade. 

 

3.4 VISÃO DA ANAC 

 

Com o propósito de saber alguns posicionamentos da ANAC quanto à sua 

atuação, foi realizada uma entrevista com dois agentes reguladores da ANAC, um 

de Brasília e outro da cidade do Rio de Janeiro (entrevistado 1 e entrevistado 2). 

Nessa entrevista foram feitas 15 perguntas por telefone, com o campo de resposta 

aberto para livre informação do entrevistado. 

Essas perguntas foram efetuadas com base no referencial teórico estudado. 

As primeiras perguntas referentes à atuação dos agentes reguladores foram 

norteadas por dúvidas surgidas ao analisar o Planejamento Estratégico 2015-2019 

da ANAC e os dois últimos editais (2012 e 2015) da Agência. Já as perguntas sobre 

o Bacharel em Turismo, estas além de terem como base os documentos da ANAC 

Estatística 

Contabilidade Geral 

Estatística Aplicada ao 
Turismo 

DISCIPLINAS ANAC DISCIPLINAS 
TURISMO UFF 

Cobrada em 2012 

Cobrada em 2012 Contabilidade Geral 
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analisados, também foram orientadas a partir de dúvidas surgidas ao estudar as 

atribuições do profissional elencadas no capítulo 1. 

As perguntas foram estruturadas da seguinte forma: as quatro primeiras são 

referentes aos questionamentos ocorridos sobre as atribuições dadas aos 

servidores da ANAC; e a sequência restante de onze perguntas tem como intuito 

averiguar se a Agência valoriza ou não o Bacharel em Turismo. 

No quadro 8 são apresentadas as perguntas e suas fundamentações. 

 

Quadro 8: Perguntas realizadas aos agentes reguladores da ANAC e suas 

fundamentações. 

Número 

1

15

12 Qual a função do estagiário na ANAC

Não foram encontradas explicações no site da ANAC ou no 

Planejamento Estratégico 2015 - 2019 sobre a função a ser 

exercida nos estágios.

14
Há processos seletivos para estágio na Agência para 

estudantes de nível superior em Turismo?

Como foi encontrado a possibilidade de estagiar na Agência, 

buscou-se verificar existência de um graduando de nível superior 

em Turismo estagiando na ANAC e quais são as funções 

desempenhadas por eles Caso haja, o que ele faz? Caso não haja, qual o motivo?

8
Por que não há cargos específicos para o bacharel em 

Turismo? 

O curso superior em Turismo da UFF segue as diretrizes 

curriculares do MEC, possuindo em sua formação conteúdos para 

capacitar o profissional para gerir e planejar o turismo, como: 

contabilidade, administração geral, estatística e gestão de 

pessoas. Esses conteúdos também são cobrados nas provas da 

ANAC. Além disso, os objetivos a serem alcançados pela Agência 

refletem nos objetivos a serem alcançados no PNT, o qual deve ser 

observado pelo bacharel em turismo, e as atribuições desse 

profissional se equiparam às do agente regulador, já que são 

formados para administrar, gerir e planejar atividade turística (na 

qual a aviação civil está inserida). Tenta-se nessas perguntas 

averiguar  se a Agência conhece o bacharel em Turismo, a sua 

formação, e que opinião tem sobre o profissional. 

9
Há um interesse por parte da Agência em ter o 

profissional entre seus servidores?

10
 É do conhecimento dos senhores as atribuições 

dadas aos turismólogos? Se sim, quais são?

11

Qual a opinião dos senhores para a atuação do 

profissional na agência? Seria importante? Ou não 

atende às exigências e expectativas da ANAC? Por 

que?

4

 Quais as atribuições específicas que os licenciados 

em piloto e os formados em Engenharia, Econommia, 

Contabilidade, Ciências Contábeis e Arquitetura 

possuem que justifiquem cargos exclusivos para 

eles?

Nos editais 2012 e 2015  há mais de uma área para as funções de 

analista administrativo e especialista em regulação. Entretanto, 

não há uma discriminação distinta para cada uma dessas áreas, 

havendo sim um consenso para as funções de analista e 

especialistas.

5
 Há algum agente regulador formado em bacharelado 

em Turismo?   

Procura por bacharéis em turismo na Agência, visando entender 

quais as atribuições que lhes são conferidas

6
 Quantos são os agentes reguladores bacharéis em 

Turismo?

7

Existinto agentes reguladores bacharéis em Turismo, 

quais seriam os cargos ocupados por eles?Aanalistas 

administrativos, especialistas em regulação ou 

ocupam cargos de ensino médio?

Perguntas Fundamentações

 O que faz o analista administrativo?

No Planejamento Estratégico fala-se muito da função de regular e 

fiscalizar,  tratando todos os servidores como agentes reguladores. 

Mas ao analisar os editais 2012 e 2015 para concurso da ANAC, há 

também a função administrativa.

2
Qual a diferença do analista administrativo  para o 

especialista em regulação?

3
 Tanto o analista administrativo quanto o 

especialista em regulação são agentes reguladores?

           
Fonte: Elaboração própria baseada no Planejamento Estratégico 2015 – 2019 da ANAC, nos editais 
da ANAC (2012, 2015) e no referencial teórico do capítulo 1. 
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 Diante disso, ao perceber que no Planejamento Estratégico 2015-2019 muito 

se fala da função de regular e fiscalizar, e que nos editais 2012 e 2015 para 

concurso da ANAC, há também a função administrativa no cargo analista 

administrativo, perguntou-se sobre as atribuições dadas aos analistas 

administrativos e especialistas em regulação, e se os servidores dos dois cargos 

são considerados agentes reguladores.  

O entrevistado 1 respondeu que sim, tanto o analista administrativo e o 

especialista em regulação são agentes reguladores. Entretanto, o analista 

administrativo participa do processo de regulação realizando a atividade meio: 

corregedoria, administração financeira, relações internacionais, gestão de pessoas, 

auditoria, planejamento institucional, entre outros. O especialista em regulação 

exerce a atividade fim. Logo, são funções que se complementam, pois a atividade 

fim depende da atividade meio para ser posta em prática. 

Quando indagado sobre as reais atribuições para os especialistas em 

regulação formados em engenharia, economia, contabilidade e arquitetura, uma vez 

que não há uma descrição distinta para cada uma dessas áreas, mas sim um 

consenso para as funções, o entrevistado 1 não soube precisar as atuações 

específicas nesses cargos exclusivos. Ele afirmou que as atribuições variam de 

acordo com as necessidades da Agência. 

Com relação às demais áreas destinadas a candidatos das mais diversas 

formações, sendo exigido apenas o reconhecimento da graduação pelo MEC, o 

entrevistado afirmou que as divisões das áreas são meramente didáticas. Um 

candidato pode passar para analista administrativo na área 1, por exemplo, e ser 

alocado na área 6. O que nunca pode ser feito é transferir um analista para cargo 

de especialista em regulação, e vice e versa.  

Para saber se a ANAC valoriza o profissional com ensino superior em 

Turismo, questionou-se se existe algum agente regulador formado na área. Ao 

responder, o entrevistado 1 disse que não saberiam informar se há graduados em 

Turismo entre os servidores. Não há controle sobre a formação dos concursados 

em cargos comuns a qualquer curso de nível superior reconhecido pelo MEC. Como 

não encontra-se uma ocupação específica para o profissional, não se sabe se algum 

agente é formado na área.  
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Já sobre o motivo de não haver cargos específicos para o Bacharel em 

Turismo, o entrevistado 1 também não soube responder. Segundo ele, não há nem 

interesse por parte da Agência, já que o assunto não é tratado na instituição. 

Ademais, o entrevistado não tinha conhecimento das atribuições dadas aos 

bacharéis, e não vê necessidade de ter um cargo voltado para o profissional, porque 

os cargos exigem conhecimentos como: contabilidade, administração e 

planejamento estratégico.  

Porém, quando explicado que há uma possível relação entre o que a ANAC 

exige em seus conteúdos de admissibilidade e disciplinas que formam o Bacharel 

em Turismo, fora a ligação entre objetivos almejados pela instituição e pelo PNT 

(que deve ser contemplado pelo profissional), o entrevistado 1 sugeriu um contato 

com a ouvidoria da Agência para sugestão de inserção do Bacharel em Turismo na 

organização. 

As últimas perguntas foram referentes ao estágio na ANAC. O entrevistado 

1 disse que a atuação do estagiário depende da graduação do candidato a estágio, 

e que não tem nenhum processo seletivo para estagiário Bacharel em Turismo. 

Contudo, é possível que este futuro profissional se candidate a uma vaga. Mas, a 

sua seleção vai depender das atribuições necessitadas pela Agência. E apesar 

dessa possibilidade de ingresso do graduando na instituição por meio de estágio, 

não há estagiário fazendo graduação em Turismo. 

Além do contato efetuado com a sede central da ANAC (em Brasília), 

procurou-se também obter as mesmas informações por telefone na ANAC da cidade 

do Rio de Janeiro. Assim, quando questionado ao entrevistado 2 se havia algum 

Bacharel em Turismo e/ou turismólogo na instituição, ele disse não saber nem da 

existência do profissional, o que demonstra o desconhecimento e a desvalorização 

da ANAC em relação ao Bacharel em Turismo.  

Quanto ao processo seletivo para estágio, o entrevistado 2 também afirma 

que o graduando na área poderia se candidatar. A seleção é realizada por meio de 

uma parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).  
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Quadro 9: Principais Informações dos Entrevistados 

Tema
Respostas

Entrevistado 1 Entrevistado 2
Existência de algum agente 

regulador Bacharel em Turismo 

na ANAC

Não há controle sobre 

essa informação

Não tinha ciência da 

existência do 

profissional

Motivo para não haver cargos 

específicos para o Bacharel em 

Turismo

Não soube informar Não soube informar

Interesse da Agência no Bacharel 

em Turismo
Não há interesse Não há interesse

Não tinha ciência da 

existência do profissional

Opnião sobre a necessidade de 

ter o Bacharel em Turismo entre 

os servidores da ANAC

Não vê necessidade Não vê necessidade

Conhecimento sobre atribuições 

dadas aos Bacharéis em Turismo
Não soube informar

                                                                                              
Fonte: Elaboração Própria baseada informações fornecidas pela ANAC (2016) 

 

No quadro 9 são encontradas as respostas dadas pelos entrevistados quanto 

a atuação do Bacharel em Turismo dentro e fora da Agência. É possível observar 

nesse quadro que a ANAC desconhece o profissional, o que ocasiona uma ausência 

de espaço para que ele possa exercer as atribuições que lhe são conferidas, 

colaborando com o desempenho das atividades da instituição.  

 

3.5 PROPOSTAS 

 

Por mais que o Bacharelado de Turismo da UFF obtenha uma matriz 

curricular com disciplinas equivalentes com as solicitadas pela Agência, as ementas 

que compõem cada uma dessas disciplinas não contemplam integralmente as 

exigências feitas pela ANAC, ou não têm nenhuma relação. Existe ainda o fato de 

alguns conhecimentos ensinados no curso de nível superior de Turismo da UFF não 

possuírem exatamente a mesma denominação dos que constam nos editais da 

ANAC, o que dificulta fazer uma comparação em busca da averiguação da 

capacidade do profissional formado na área pela FTH de suportar os requisitos da 

Agência.  

Desta forma, entende-se que o Bacharel em Turismo da UFF encontra 

algumas complicações para competir a um cargo na instituição. Essa situação do 

profissional é corroborada pelo fato da ANAC não reconhecer, ou até mesmo não 

saber da existência do Bacharel. Tal conjuntura pode ser explicada pela recém-
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chegada da profissão: as primeiras faculdades surgiram nos anos 1970; o curso de 

Turismo da UFF foi criado somente em 2002 e iniciou as atividades em 2003 (UFF, 

s. d); e a profissão só foi reconhecida em 2012 (não sendo, contudo, 

regulamentada). 

 A despeito disso, os interesses da ANAC podem ser relacionados com os 

interesses do Bacharel em Turismo, visto que as ações da instituição interferem na 

atividade turística no país e a atuação do Bacharel condiz com a atuação dos 

agentes reguladores (uma vez que o Bacharel em Turismo deve gerir, administrar 

e planejar o turismo em suas mais diversas áreas, incluindo o transporte aéreo). 

Então, como mudar o cenário atual em que se encontra o egresso de Turismo da 

UFF com relação à Agência? 

A matriz curricular de qualquer área de formação deve atender não só às 

diretrizes do MEC, mas também às exigências do mercado de trabalho. Como a 

formação do Bacharel em Turismo envolve múltiplas disciplinas e áreas de atuação, 

há uma dificuldade do mercado de reconhecer suas atribuições (a exemplo da 

ANAC). Com isso, faz-se necessário elaborar um currículo com ementas voltadas a 

atender a todos os nichos de atuação do Bacharel, e com nomenclaturas que 

facilitem o entendimento do que é ensinado na graduação em Turismo da UFF. 

Nesse sentido, para o desempenho de atividades no setor de transporte 

aéreo, é interessante que os conteúdos específicos da graduação em Turismo da 

UFF contenham os conhecimentos voltados a capacitação do Bacharel em Turismo 

para atuar no setor de transportes. Na ementa da disciplina optativa Turismo e 

Transporte Aéreo, por exemplo, seria interessante haver legislações sobre o 

sistema de aviação civil, conteúdo cobrado pela Agência.  

Por fim, para melhor entendimento da ANAC sobre o Bacharel em Turismo e 

para despertar na Agência o interesse em ter o profissional no seu corpo de 

servidores, seria pertinente apresentar uma sugestão na ouvidoria da Agência de 

inserção do Bacharel em Turismo na instituição, apontando toda relação existente 

entre o Bacharel em Turismo e atuação da ANAC e dos seus agentes reguladores. 
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Quadro 10: Resultados encontrados, motivos e propostas. 

Resultado do Estudo Motivo Propostas 

A formação do Bacharel em 

Turismo da UFF não atende as 

exigências feitas pela ANAC 

As ementas das disciplinas do 

curso não contemplam todos os 

conhecimentos requeridos pela 

ANAC 

- Elaboração de ementas que 
capacitem o Bacharel em Turismo 
a atuar no mercado de 
transportes, e com nomenclaturas 
que facilitem o entendimento do 
que é ensinado na graduação em 
Turismo da UFF;                                 
- Inclusão de legislações sobre o 
sistema de aviação civil na 
disciplina Turismo e Transporte 
Aéreo;                                                  
- Apresentar uma sugestão na 
ouvidoria da Agência de inserção 
do Bacharel em Turismo na 
instituição. 

A ANAC não conhece a formação 

do Bacharel em Turismo 

O Bacharel em Turismo é uma 

profissão nova 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Percebe-se, portanto, no quadro 10 um resumo dos resultados obtidos com 

as entrevistas realizadas (entrevistado 1 e 2) e com a análise da matriz curricular 

do curso de graduação em Turismo de 2016 da UFF e dos conhecimentos 

requisitados nos editais de 2012 e 2015 da ANAC. Além dos resultados, nota-se as 

possíveis causas para a situação em que se encontra o Bacharel em Turismo da 

UFF em relação a Agência, trazendo, assim, as propostas para a melhorias do curso 

quanto a capacitação do profissional para atuar no setor aéreo e para que a ANAC 

conheça o Bacharel e passe a considera-lo na instituição.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O transporte aéreo é o principal meio de transporte utilizado pelos turistas 

internacionais e um dos principais pelos turistas nacionais no Brasil, sendo 

importante no país visto sua dimensão territorial, integralizando os mais diferentes 

destinos. Logo, a aviação civil é fundamental para a ocorrência da atividade turística 

que tem como profissional atuante na área o Bacharel em Turismo. Esse fato 

levantou a questão que conduziu o tema deste trabalho: qual é a relação entre a 

formação do aluno do curso de Bacharelado em Turismo da UFF e os 

conhecimentos exigidos na seleção para agente regulador da ANAC nos editais de 

2012 e 2015? 

Constatou-se, ao descrever a formação do Bacharel em Turismo por meio de 

levantamento bibliográfico, que o profissional vem enfrentando dificuldades para 

exercer a sua função pelo motivo de ser um ofício relativamente novo, o qual abarca 

um complexo de atividades do turismo, envolvendo distintas áreas do 

conhecimento, e consequentemente não sendo reconhecida por parte do mercado. 

Outros pontos importantes encontrados é que há uma escassez de estudos sobre 

a atuação do Bacharel no setor de transporte aéreo, e no curso superior de Turismo 

da UFF não foram observadas em sua matriz curricular ementas que visassem a 

capacitação dos discentes para atuarem na aviação civil. Além disso, o turismólogo 

quando foi reconhecido pela Lei 12.591 em 2012, não trouxe resultados favoráveis 

ao Bacharel em Turismo pois traz uma generalização da profissão, agravando a 

falta de conhecimento sobre as atribuições que deveriam ser exclusivas de quem 

se forma especificamente para compreender, planejar, gerir e administrar os setores 

do turismo. 

Essa situação pode ser observada quando identificada a atuação da ANAC 

e de seus agentes reguladores. Na análise de literaturas sobre os agentes 

reguladores da ANAC, comprovou-se a relação existente entre os servidores da 

Agência e os Bacharéis em Turismo, onde ambos possuem atribuições e objetivos 

similares. Nesse contexto, a ANAC ao desempenhar suas atividades 

eficientemente, alcançando seus objetivos, estará contribuindo para o atingimento 

dos objetivos delimitados no PNT, o qual deve ser contemplado pelo graduado em 
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Turismo. Entretanto, apesar dessa relação, a ANAC desconhece a atuação do 

profissional, como verificado no terceiro capítulo.  

Quando avaliado a adequação da formação do Bacharel em Turismo da UFF 

ao desempenho profissional dos funcionários da agência, através de levantamento 

documental, verificou-se que o Bacharelado de Turismo da UFF possui disciplinas 

de “conteúdos específicos” equivalentes aos cobrados pela ANAC. No entanto, as 

ementas dessas disciplinas acabam não atendendo as exigências feitas pela 

instituição. Já nas entrevistas realizadas com responsáveis na Agência para avaliar 

a percepção da ANAC sobre o Bacharel em Turismo da UFF descobriu-se que não 

existe interesse por parte da instituição em ter o Bacharel em Turismo no seu corpo 

de servidores, até mesmo porque não há um conhecimento sobre a profissão. 

Todavia, mesmo o profissional de nível superior em Turismo não sendo valorizado 

na Agência, e por consequência não havendo cargos específicos para a sua 

atuação na instituição (seja de nível superior ou estágio), o Bacharel em Turismo 

pode se candidatar a uma vaga para cargos voltados a qualquer diploma 

reconhecido pelo MEC.  

Visto que na graduação em Turismo da FTH não se fala sobre as 

competências a serem realizadas pelo Bacharel em Turismo no setor aéreo 

(baseado nas ementas do APÊNDICE M), apesar da existência de uma ementa em 

Turismo e Transportes (APÊNDICE V) com a preocupação em inserir os conteúdos 

de gestão e planejamento dos transportes na formação do profissional, podem 

também não haver um interesse do Bacharel em atuar na Agência, ou ainda pode 

o Bacharel em Turismo desconhecer suas atribuições e possibilidades de ingressar 

na instituição. 

Como neste trabalho se focou no entendimento se a matriz curricular do curso 

de nível superior de Turismo da UFF atende as exigências realizadas pela ANAC, 

não houve uma busca para compreender as percepções dos discentes e docentes 

da universidade. Assim, é interessante que pesquisas futuras sejam realizadas a 

fim de se obter informações sobre: os egressos do curso de Turismo da UFF 

exercendo a profissão de Bacharel em Turismo; o que pensa o graduando e o corpo 

de professores em relação aos bacharéis desempenhando suas funções na ANAC; 

o que é de fato lecionado em gestão e planejamento dos transportes em Turismo e 

Transportes na FTH; e a existência de profissionais de nível superior em Turismo 

da UFF como agente regulador da ANAC. 
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Acrescente-se a isso, necessidade de se ter um programa de disciplinas com 

a finalidade de capacitar o Bacharel em Turismo para o mercado. Como o 

Bacharelado em Turismo é multidisciplinar (baseado no MEC) e por isso deve voltar 

suas ementas de forma a atender o complexo mercado turístico, a graduação em 

Turismo da UFF deve também elaborar suas ementas com nomenclaturas de fácil 

reconhecimento pelo mercado, de forma a capacitar o futuro profissional para 

exercer suas atribuições no transporte aéreo. Todavia, é fundamental não só criar 

ementas robustas e eficientes, como também é essencial que haja contínua 

verificação dos discentes e da universidade, para garantir que as ementas sejam 

respeitadas e cumpridas pelos docentes.  

Portanto, as pesquisas propostas podem ajudar a compreender melhor a 

situação atual dos graduados e graduandos em Turismo da UFF, como eles 

percebem sua atuação nas atividades da ANAC e FTH o que é trabalhado para que 

o profissional entenda a gestão e planejamento nos transportes conforme 

observado o APÊNDICE V. Quanto a elaboração das ementas que considerem o 

desempenho do profissional no transporte aéreo é provável que o cenário exposto 

nesse estudo fique mais positivo. Para isso, torna-se importante também 

encaminhar a ouvidoria da ANAC uma sugestão para que a instituição considere o 

Bacharel em Turismo entre os agentes reguladores.    
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ANEXO A - Lei nº 12.591, de 18 de janeiro de 2012 

 

 

Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 12.591, DE 18 DE JANEIRO DE 2012. 

Mensagem de veto  

Reconhece a profissão de Turismólogo e 

disciplina o seu exercício.  

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei:  

Art. 1o (VETADO).  

Art. 2o Consideram-se atividades do Turismólogo:  

I - planejar, organizar, dirigir, controlar, gerir e operacionalizar instituições e estabelecimentos 
ligados ao turismo;  

II - coordenar e orientar trabalhos de seleção e classificação de locais e áreas de interesse 
turístico, visando ao adequado aproveitamento dos recursos naturais e culturais, de acordo com sua 
natureza geográfica, histórica, artística e cultural, bem como realizar estudos de viabilidade 
econômica ou técnica;  

III - atuar como responsável técnico em empreendimentos que tenham o turismo e o lazer 
como seu objetivo social ou estatutário;  

IV - diagnosticar as potencialidades e as deficiências para o desenvolvimento do turismo nos 
Municípios, regiões e Estados da Federação;  

V - formular e implantar prognósticos e proposições para o desenvolvimento do turismo nos 
Municípios, regiões e Estados da Federação;  

VI - criar e implantar roteiros e rotas turísticas;  

VII - desenvolver e comercializar novos produtos turísticos;  

VIII - analisar estudos relativos a levantamentos socioeconômicos e culturais, na área de 
turismo ou em outras áreas que tenham influência sobre as atividades e serviços de turismo;  

IX - pesquisar, sistematizar, atualizar e divulgar informações sobre a demanda turística;  

X - coordenar, orientar e elaborar planos e projetos de marketing turístico;  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.591-2012?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Msg/VEP-010.htm
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XI - identificar, desenvolver e operacionalizar formas de divulgação dos produtos turísticos 
existentes;  

XII - formular programas e projetos que viabilizem a permanência de turistas nos centros 
receptivos;  

XIII - organizar eventos de âmbito público e privado, em diferentes escalas e tipologias;  

XIV - planejar, organizar, controlar, implantar, gerir e operacionalizar empresas turísticas de 
todas as esferas, em conjunto com outros profissionais afins, como agências de viagens e turismo, 
transportadoras e terminais turísticos, organizadoras de eventos, serviços de animação, parques 
temáticos, hotelaria e demais empreendimentos do setor;  

XV - planejar, organizar e aplicar programas de qualidade dos produtos e empreendimentos 
turísticos, conforme normas estabelecidas pelos órgãos competentes;  

XVI - emitir laudos e pareceres técnicos referentes à capacitação ou não de locais e 
estabelecimentos voltados ao atendimento do turismo receptivo, conforme normas estabelecidas 
pelos órgãos competentes;  

XVII - lecionar em estabelecimentos de ensino técnico ou superior;  

XVIII - coordenar e orientar levantamentos, estudos e pesquisas relativamente a instituições, 
empresas e estabelecimentos privados que atendam ao setor turístico.  

Art. 3o (VETADO).  

Art. 4o (VETADO).  

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 18 de janeiro de 2012; 191o da Independência e 124o da República.  

DILMA ROUSSEFF 

José Eduardo Cardozo 

Paulo Roberto dos Santos Pinto 

Gastão Vieira 

Luís Inácio Lucena Adams 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 19.1.2012 e retificado em 20.1.2012 

 

 

 

 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Ret/Lei-12591-ret.doc
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ANEXO B - Mensagem nº 10, de 18 janeiro de 2012 

 

 

 

Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

MENSAGEM Nº 10, DE 18 DE JANEIRO DE 2012.  

Senhor Presidente do Senado Federal, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do art. 66 da Constituição, decidi vetar 
parcialmente, por inconstitucionalidade, o Projeto de Lei no 290, de 2001 (no 6.906/02 na Câmara 
dos Deputados), que “Reconhece a profissão de Turismólogo e disciplina o seu exercício”. 

Ouvidos, os Ministérios do Trabalho e Emprego, da Justiça e a Advocacia-Geral da União 
manifestaram-se pelo veto aos seguintes dispositivos: 

Arts. 1o, 3o e 4o 

“Art. 1o A profissão de Turismólogo será exercida: 

I - pelos diplomados em curso superior de Bacharelado em Turismo, ou em Hotelaria, ministrados 
por estabelecimentos de ensino superior, oficiais ou reconhecidos em todo o território nacional; 

II - pelos diplomados em curso similar ministrado por estabelecimentos equivalentes no exterior, 
após a revalidação do diploma, de acordo com a legislação em vigor; 

III - por aqueles que, embora não diplomados nos termos dos incisos I e II, venham exercendo, até 
a data da publicação desta Lei, as atividades de Turismólogo, elencadas no art. 2o, comprovada e 
ininterruptamente há, pelo menos, cinco anos.” 

“Art. 3o O exercício da profissão de Turismólogo requer registro em órgão federal competente 
mediante apresentação de: 

I - documento comprobatório da conclusão dos cursos previstos nos incisos I e II do art. 1o, ou 
comprovação do exercício das atividades de Turismólogo, previsto no inciso III do art. 1o; 

II - Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego.” 

“Art. 4o A comprovação do exercício da profissão de Turismólogo, de que trata o inciso III do art. 1o, 
far-se-á no prazo de cento e oitenta dias, a contar da publicação desta Lei.” 

Razão dos vetos 

“A Constituição, em seu art. 5o, inciso XIII, assegura o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão, cabendo a imposição de restrições apenas quando houver a possibilidade de ocorrer 
algum dano à sociedade.” 
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Essa, Senhor Presidente, a razão que me levou a vetar os dispositivos acima mencionados do 
projeto em causa, a qual ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso 
Nacional. 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 19.1.2012 
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APÊNDICE A – Objetos de avaliação em cada área de analista administrativo 

(banca CESPE - 2012) 

 

Direito Administrativo

ANALISTA ADMINISTRATIVO  COMUM A TODAS AS ÁREAS - BANCA CESPE 2012

 Conhecimentos básicos

Língua Portuguesa

Língua Inglesa

Direito Constitucional

Direito Civil

Conhecimentos específicos

Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5

Gestão Pública
Finanças Públicas e 

Tributação
Noções de Economia

Gestão de Tecnologia  

da  Informação

Gestão de Tecnologia  

da  Informação

Gestão de 

Pessoas
Orçamento Público

Política 

Internacional

Desenvolvimento de 

Sis temas

Sis tema de 

Computação

Redes  de 

Computadores

Gestão 

Organizacional

Contabilidade 

Aplicada ao Setor 

Público

Direito Internacional 

Público

Desenvolvimento e 

Conteúdo Web Segurança da 

InformaçãoAdminis tração de 

Banco de Dados

Educação, 

Treinamento e 

Desenvolvimento

Administração Geral 

e Pública
Língua Espanhola

Engenharia  e 

Software
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APÊNDICE B – Objetos de avaliação em cada área de especialista em 

regulação da aviação civil (banca CESPE – 2012) 

 

Fundamentos da 

Teoria de Controle

Radiocomunicaçã

o

Princípios de 

Contabilidade e 

Normas 

Brasileiras de 

Contabilidade
Desempenho de 

aeronaves em voo 

de cruzeiro, 

subida, decolagem 

e pouso

Sistemas e 

Equipamentos de 

Aeronaves

Estatística e 

Econometria

Estatística

Auditoria 

Contábil
Estabilidade e 

controle de 

aeronaves

Auditoria

Contabilidade 

Geral, de Custos 

e Gerencial
Procedimentos 

OperacionaisMetrologia

Onda Navegação Aérea

Gestão da 

Qualidade de 

Produtos e 

Processos

Vibrações 

mecânicas, 

dinâmica de 

estrutura e 

aeroelasticidade

Teoria de Voo

Matemática 

Financeira e 

Estatística
Regras de Tráfego 

Aéreo

Dinâmica de 

Corpos Rígidos

Planejamento de 

Voo

Engenharia de 

Aeroportos

Economia 

Legislação 

Específica

Gestão de 

Projetos

Matemática
Aerodinâmica 

Direito 

Constitucional, 

Administrativo, 

civil, Econômico, 

Empresarial, 

Consumidor e 

Tributário

Estratégia de 

Produção

Legislação do Sistema de Aviação Civil

Gestão Pública e Regulação

Conhecimentos específicos

Área 1 (para 

formados em 

engenharia)

Área 2 (para 

pilotos 

licenciados em 

linha aérea e 

helicóptero)

Área 3 (para 

formados em 

Engenharia Civil, 

Engenharia Civil-

aeronáutica ou 

Arquitetura

Área 4 (para 

Economia ou

Engenharia)

Área 5 (para 

qualquer 

formação)

Área 6 (para 

qualquer 

formação)

Área 7 (para 

formados em 

Contabilidade 

ou Ciências 

Contábeis)

ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DA AVIAÇÃO CIVIL CESPE 2012

Conhecimentos básicos Comum a Todas as Áreas

Língua Portuguesa

Língua Inglesa

Direito Constitucional (exceto para a Área 5)

Direito Administrativo (exceto para a Área 5)
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APÊNDICE C – Objetos de avaliação em cada área de analista administrativo 

(banca ESAF - 2015) 

 

Gestão de Pessoas
Gestão de Infraestrutura de TI 

Contabilidade Pública

Auditoria e Controle

Governança de TIAdministração Financeira e Orçamentária

Finanças Pública

Raciocínio Lógico Quantitativo e Estatística

Conhecimentos específicos

Área 1 Área 2 

Administração Pública 

Gestão e Desenvolvimento de Sistemas Administração Geral 

Estratégia e Planejamento 

ANALISTA ADMINISTRATIVO  COMUM A TODAS AS ÁREAS - BANCA ESAF 2015

 Conhecimentos básicos

Língua Portuguesa

Língua Inglesa

Direito Constitucional

Direito Administrativo
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APÊNDICE D – Objetos de avaliação em cada área de especialista em 

regulação da aviação civil (banca ESAF - 2015) 

 

Legislação Específica

Auditoria
Direito Tributário 

Administração de 

Recursos na Cabine de 

Comando
Gestão 

Governamental 

Engenharia de Produção 

Gestão Estratégica e 

Economia da 

Regulação 

Estatística e 

Econometria

Gestão Estratégica e 

Economia da 

Regulação Sistema e Equipamentos 

de Aeronaves Estabilidade e 

controle de 

aeronaves

Procedimentos 

Operacionais
Gestão de Projetos

Direito Empresarial
Teoria de voo e Regras 

de Tráfego AéreoDireito Econômico e 

do Consumidor Estratégia de Produção 

Engenharia Aeronáutica 
Gestão 

Governamental 

Direito Internacional 

Público e Privado Radiocomunicações

Métodos Quantitativos Contabilidade 

Engenharia de 

Aeroportos 

Meteorologia Aeronáutica

Direito 

Constitucional e 

Administrativo

Planejamento de Voo e 

Navegação AéreaGestão da Qualidade 

de Produtos e 

Processos Direito Civil e 

Processo Civil
Engenharia Mecânica Economia 

Legislação do Sistema de Aviação Civil

Administração Pública 

Conhecimentos específicos

Área 1 (para 

qualquer formação)

Área 2 (Engenharia 

Mecânica ou Engenharia 

Aeronáutica ou 

Engenharia de Produção)

Área 3 (Economia ou 

Ciências Contábeis)

Área 4 (Engenharia 

Civil ou Engenharia 

de Produção ou 

Arquitetura)

Área 5 (para qualquer 

formação)

ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DA AVIAÇÃO CIVIL ESAF 2015

Conhecimentos básicos Comum a Todas as Áreas

Língua Portuguesa

Língua Inglesa

Direito Constitucional 

Direito Administrativo 
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APÊNDICE E - Conhecimentos básicos para analista administrativo (2012 e 

2015) – Língua Inglesa 

INGLÊS I e II - TURISMO UFF 
LÍNGUA INGLESA - ANALISTA ADMINISTRATIVO - 

CONHECIMENTOS BÁSICOS (2012 E 2015) 

Desenvolvimento das quatro habilidades: produção oral 
e escrita 

Compreensão e interpretação de texto: Compreensão geral 
do texto; Reconhecimento de informações específicas; 
Capacidade de análise e síntese; Inferência e predição. 

Coesão e coerência; Falsos cognatos 
Compreensão leitora e auditiva 

Estruturas básicas da língua inglesa, escrita e falada 
dentro de situações discursivas do cotidiano Itens gramaticais relevantes para a compreensão de 

conteúdos semânticos: Verbos; Preposições; Conjunções; 
Pronomes; Coordenação e subordinação; Discurso direto e 

indireto; e Voz passiva 
Introdução ao vocabulário específico da área de turismo 

 

 

APÊNDICE F - Conhecimentos básicos para analista administrativo (2015) - 

Estatística 

ESTATÍSTICA APLICADA AO TURISMO - 
TURISMO UFF 

ESTATÍSTICA - ANALISTA ADMINISTRATIVO - 
CONHECIMENTOS BÁSICOS (2015) 

Técnicas de amostragem 
Medidas de posição: média, moda, mediana e percentis.  

Séries estatísticas 

Gráficos estatísticos  Medidas de dispersão: variância, desvio-padrão, 
coeficiente de variação, assimetria e curtose.  Distribuição de frequência 

Representação gráfica de uma distribuição de 
frequência Análise combinatória e Probabilidade. 

Formas das curvas de frequência 

Medidas de posição: medidas de tendência 
central Varável aleatória discreta: esperança (média), variância, 

desvio-padrão, coeficiente de variação e distribuição 
binomial.  

Medidas de posição: medidas separatrizes  

Medidas de dispersão ou variabilidade 

Probabilidade 

Distribuição normal. 
Distribuições de probabilidade 

Binomial e Normal 

Correlação e Regressão 
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APÊNDICE G - Concurso analista administrativo área 1 (2012 e 2015) – Gestão 

de Pessoas 

GESTÃO DE PESSOAS – 
TURISMO UFF 

GESTÃO DE PESSOAS - ANALISTA ADMINISTRATIVO - CONHECIMENTOS BÁSICOS 

2015 2012 

Introduzindo a relação 
entre turismo e gestão 

de pessoas 

A função do órgão de Gestão de Pessoas: Conceitos, 
importância, relação com os outros sistemas da 
organização. As atribuições básicas e objetivos, 
políticas e sistemas de informações gerenciais 

Conceitos e práticas de RH relativas ao 
servidor público; 

A nova ambiência 
competitiva 

Lei nº 8.112/1990 (direitos, deveres e 
responsabilidades dos servidores públicos civis) Lei nº 8112/1990 - Regime jurídico dos 

servidores público. 2.1 Lei nº 
10.871/2004. Modelos de gestão de 

pessoas 

Tendências em gestão de pessoas no setor público 

Comportamento organizacional: relações 
indivíduo/organização, motivação, liderança, estilos 

de liderança, desempenho, trabalho em equipe, 
empoderamento 

Comportamento, clima e cultura 
organizacional 

Recrutamento e seleção 
Competência interpessoal 

Gestão do desempenho.  
Clima e cultura organizacional 

Recompensas 

Qualidade de Vida no Trabalho 
Qualidade de vida no trabalho Recrutamento e Seleção: técnicas e processo 

decisório 

Avaliação de Desempenho: objetivos, métodos, 
vantagens 

Banco de dados e sistemas de 
informações de RH 

Treinamento e 
desenvolvimento 

Sistemas de Recompensas 

Gestão por competências: abordagens e 
ferramentas atualmente utilizadas no levantamento 
das competências e habilidades necessárias para a 

busca do perfil profissional ideal 

Educação corporativo 
 Características das organizações 

formais modernas: tipos de estrutura 
organizacional, natureza, finalidades e 

critérios de departamentalização Gestão do desempenho 

Educação à distância 

Desenvolvimento de Pessoas como estratégia de 
Gestão e a interação desta atividade com as demais 

funções do processo de Gestão de Pessoas  Movimentação e satisfação no 
trabalho 

Cultura organizacional 

Elaboração de Projetos de Desenvolvimento de 
Pessoas: suas fases e procedimentos – diagnóstico, 

planejamento, execução e 
acompanhamento/avaliação  Planejamento estratégico de RH 

Desenho de cursos e programas de capacitação 

Liderança: Natureza da liderança. Estilos de 
liderança e situações de trabalho 

 Educação, Treinamento e 
Desenvolvimento 

Teorias de motivação. Comprometimento e 
satisfação com o trabalho 

Estratégias de motivação 

Lei nº 12.813/2013 (conflito de interesses no 
exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo 
federal e impedimentos posteriores ao exercício do 

cargo ou emprego) Gestão do conhecimento e 
mapeamento competências Comunicação nas organizações: conceitos, teorias e 

técnicas 
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APÊNDICE H - Concurso analista administrativo área 1 (2015) - Administração 

Geral 

INTRODUÇÃO A ADMINISTRAÇÃO - 
TURISMO UFF ADMINISTRAÇÃO GERAL - ANALISTA ADMINISTRATIVO ÁREA 1 (2015) 

Evolução do conceito de administração e 
empresa; 

Gestão do conhecimento e aprendizagem organizacionais 

Funções da empresa; 
O conhecimento como ativo estratégico 

Conhecimento pessoal e organizacional 

Atividades de administração da empresa 
Principais práticas de gestão do conhecimento 

A organização e suas dimensões estruturais e dinâmicas 

Funções essenciais do administrador 

Evolução do pensamento administrativo 

Abordagens clássica, humanista, burocrática, sistêmica e contingencial 

Funções de administração: planejamento, 
organização, direção e controle 

Divisão do trabalho: especialização e enriquecimento de tarefas 

Efeitos da revolução tecnológica 

Atividades técnicas auxiliares de 
administração 

Departamentalização: critérios de agrupamento de atividades 

Coordenação: necessidade, problemas, métodos 

Evolução do pensamento administrativo 
Mudança organizacional: forças internas e externas. Processo de 

mudança: o papel do agente e métodos de mudança 

Administração e desenvolvimento 
Organizações como comunidades de conhecimento 

Gestão de projetos. Conceitos e Técnicas 
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APÊNDICE I - Concurso analista administrativo área 1 (2015) - Planejamento 

Estratégico 

ESTRATÉGIA EM ORGANIZAÇÕES TURÍSTICAS - 
TURISMO UFF 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - ANALISTA 
ADMINISTRATIVO ÁREA 3 (2012) 

Fundamentos de estratégia nas organizações;  Fundamentos de estratégia: o que é estratégia; quais as 
condições necessárias para se desenvolver a estratégia; 

quais são as questões-chave em estratégia. Ambientes que influenciam a estratégia;  

Planejamento e seus elementos Planejamento estratégico. 

Modelos de ciclos de planejamento Conceitos, métodos e técnicas. 

Ferramentas de apoio à aplicação da gestão 
estratégica nas organizações  

Modelos de gestão e estruturas organizacionais. 

Tecnologia da informação e estratégia;  Avaliação de desempenho institucional. 

Internet e estratégia. Planejamento organizacional. 

  As escolas de planejamento estratégico. 

Gestão da Qualidade Aplicada ao Turismo - Turismo 
UFF 

Modelo SWOT. 

Introdução aos conceitos e histórico da qualidade.  Planejamento baseado em cenários. 

Principais pensadores.  Sistema de medição de desempenho organizacional. 

Características dos serviços.  
Indicadores de desempenho. 

Balanced Scorecard. 

Custos da qualidade.  
Elaboração, análise e avaliação de projetos. 

Projetos e suas etapas. 3. Gestão de qualidade. 

Ferramentas da qualidade. 
Análise, padronização e melhoria de processos. 

Ciclo PDCA. 

Qualidade em serviços 
Benchmarking. 

Ferramentas clássicas para o gerenciamento de processos. 

 

 

APÊNDICE J - Concurso analista administrativo área 3 (2012) - Língua 

Espanhola 

ESPANHOL I eII- TURISMO UFF 
LÍNGUA ESPANHOLA - ANALISTA ADMINISTRATIVO ÁREA 3 

(2012) 

 Apresentação e desenvolvimento de situações 
comunicativas e culturais 

Leitura e compreensão de textos em língua espanhola, na 
modalidade culta contemporânea 
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APÊNDICE K - Concurso analista administrativo - área 3 (2012) - Economia 

ECONOMIA DO TURISMO - TURISMO UFF ECONOMIA - ANALISTA ADMINISTRATIVO ÁREA 3 

Princípios e fundamentos da ciência econômica Microeconomia: Demanda do consumidor: 
preferências, equilíbrio do consumidor, curva de 

demanda, elasticidade-preço e elasticidade-renda; 
Oferta do produtor, fatores de produção, função de 

produção, elasticidade-preço da oferta, rendimentos de 
fator, rendimentos de escala, custos de produção; 

Concorrência perfeita, monopólio e oligopólio; 
Comportamento das empresas; Determinação de 

preços e quantidades de equilíbrio 

Sistemas econômicos e os problemas fundamentais da 
economia 

Funcionamento do mercado turístico 

Contas nacionais e a conta satélite do turismo 

Setor público e turismo. 

Impactos econômicos diretos, indiretos e induzidos do 
turismo 

Macroeconomia: Contabilidade Nacional; Balanço de 
pagamentos: estrutura e interpretação dos resultados 
dos diferentes componentes do balanço; Medidas da 
atividade econômica; Conceitos e cálculo do déficit 
público; Determinação da renda, do produto e dos 

preços; Oferta e demanda agregadas; Consumo, 
investimento, poupança e gasto do governo; 

Exportação e importação; Objetivos e instrumentos de 
política fiscal 

Multiplicadores econômicos do turismo 

Balanço de pagamentos, taxa de câmbio e turismo; 

Políticas econômicas e turismo 
Economia internacional: Teorias clássicas do comércio; 

Vantagens absolutas e comparativas; Pensamento 
neoclássico; A crítica de Prebisch e da Cepal; 

Deterioração dos termos de troca; Macroeconomia 
aberta; Comércio internacional; Política comercial 

brasileira 

Competitividade turística 

 

APÊNDICE L - Conhecimentos básicos para especialista em regulação (2012 

e 2015) – Língua Inglesa 

EMENTA OBRIGATÓRIA 
TURISMO UFF – INGLÊS I e II INGLÊS - EDITAL 2012 INGLÊS - EDITAL 2015 

Desenvolvimento das quatro 
habilidades: produção oral e 

escrita Compreensão de texto 
escrito em língua inglesa 

Compreensão e interpretação de texto: 
Compreensão geral do texto; Reconhecimento 

de informações específicas; Capacidade de 
análise e síntese; Inferência e predição. Coesão 

e coerência; Falsos cognatos 

Compreensão leitora e auditiva 

Estruturas básicas da língua 
inglesa, escrita e falada dentro 

de situações discursivas do 
cotidiano 

Itens gramaticais 
relevantes para a 
compreensão dos 

conteúdos semânticos. 

Itens gramaticais relevantes para a 
compreensão de conteúdos semânticos: 

Verbos; Preposições; Conjunções; Pronomes; 
Coordenação e subordinação; Discurso direto e 

indireto; e Voz passiva 
 Introdução ao vocabulário 

específico da área de turismo 
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APÊNDICE M - Conhecimentos básicos para especialista em regulação (2012 

e 2015) - Especialista em regulação da aviação civil 

  

Turismo e Transporte Aéreo - Turismo UFF 
Legislação do Sistema de Aviação Civil - Especialista 

em Regulação da Aviação Civil - Conhecimentos 
Básicos (2012 e 2015) 

Introdução e desenvolvimento da aviação no mundo.  

Lei nº 7.565/1986. O processo de (des) regulamentação da aviação comercial 
e interfaces com o turismo.  

Códigos IATA 

Lei nº 10.871/2004. Fuso horário.  

Flexibilização brasileira e impactos para o turismo, 
empresas e sociedade. 

Lei nº 11.182/2005. Companhias aéreas.  

Aeroportos.  

Alianças estratégicas e operacionais.  

Decreto nº 5.731, de 20 de março de 2006. 
Serviços em transporte aéreo.  

Mapeamento da aviação comercial de passageiros no 
brasil e efeitos no e para o turismo.  

Aviação executiva.  

Lei nº 12.462/2011. 6. Decreto nº 65.144/1969. Produtos: voos panorâmicos e balonismo.  

Tendências: hidroaviação, turismo espacial e dirigíveis. 
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APÊNDICE N - Concurso especialista em regulação da aviação civil área 3 

(2015) - Economia 

Economia do Turismo - Turismo UFF Economia - Especialista em Regulação em Aviação Civil Área 3 

Princípios e fundamentos da ciência 
econômica 

Microeconomia: Teoria do consumidor: restrição orçamentaria, 
preferência e utilidade, taxa marginal de substituição, equilíbrio do 

consumidor, curva de demanda, efeito preço total (efeito renda e efeito 
substituição), teorema da preferência revelada; Teoria da Produção: 
curto e longo prazo, função de produção e restrição orçamentária, 

rendimentos marginais, função isoquanta, taxa marginal de substituição 
técnica, equilíbrio do produtor, curva de oferta de curto e longo prazos, 
rendimentos constantes/crescentes/decrescentes de escala; Teoria de 
custos: custos fixos, variável, privado, social, de oportunidade, custo de 

curto prazo, custo total, unitário (médio e marginal); Estruturas de 
Mercado: mercados competitivos, monopólio, concorrência 
monopolística, oligopólio; Escolha intertemporal: restrição 

orçamentária, preferência pelo consumo, estática comparativa, a 
equação de Slutsky e escolha intertemporal, valor presente, impostos e 

taxa de juros; Teoria da Escolha sob Incerteza: consumo contingente, 
funções de utilidade e Probabilidades, utilidade esperada, aversão ao 

risco, diversificando o risco; Mercados de Ativos: taxas de rendimentos, 
arbitragem e valor presente, ajustamento por diferenças entre os ativos, 
ativos com rendimentos em consumo, tributação sobre os rendimentos 
dos ativos, instituições financeiras; 1.8. Mercados de Fatores: demanda 

de insumos em concorrência perfeita nos mercados de Insumos e do 
produto, demanda de insumos em concorrência perfeita no mercado de 
Insumos e monopólio no mercado do produto, demanda de insumos em 

Monopsônio, demanda de insumos pelo monopolista/monopsonista; 
Equilíbrio Geral: mercados interdependentes, eficiência em trocas, 

equidade versus eficiência, eficiência na produção, livre comércio; Bem-
Estar: ótimo de Pareto, funções de bem-estar, otimização de bem-estar, 

teoria do “Second Best”; Mercados com Informações Imperfeitas: 
externalidades e bens públicos; 

Funcionamento do mercado turístico 

Contas nacionais e a conta satélite do 
turismo 

Impactos econômicos diretos, indiretos 
e induzidos do turismo 

Balanço de pagamentos, taxa de câmbio 
e turismo; 

Políticas econômicas e turismo 

Competitividade turística 

Economia industrial: Exercício do poder de monopólio, comportamento 
de preços, custos; Distorções: acompanhamento do rent-Seeking; 
Discriminação de Preços: discriminação perfeita; Multimercados; 

Estratégica; Conluio: cartel estático e dinâmico; Prevenção à entrada 
(Spence-Dixit); Fusões horizontais 

Sistemas econômicos e os problemas 
fundamentais da economia 

Teoria dos Jogos: Jogos estáticos de informação completa; Jogos 
dinâmicos de informação completa; Jogos dinâmicos finitos com 

informação completa e incompleta; Jogos estáticos com informação 
incompleta; Jogos dinâmicos com informação incompleta; Jogos 

dinâmicos estacionários; Jogos repetidos; 

Setor público e turismo. 

Macroeconomia: O Modelo Clássico: função de produção, mercado de 
trabalho, demanda por Moeda, demanda agregada clássica – 

neutralidade da moeda, oferta de fundos – poupança agregada, 
equilíbrio agregativo - políticas fiscal e monetária no modelo clássico, a 

função do governo; Modelo Keynesiano; multiplicador da renda; o 
equilíbrio no mercado de bens; o equilíbrio nos mercados de produtos e 

monetário e o ajustamento em direção ao equilíbrio; Modelos IS-LM: 
políticas monetária e fiscal, efeitos sobre a demanda agregada, política 

econômica e seus efeitos sobre a oferta e demanda agregadas; 
Ajustamentos no curto e longo prazos; Choques de oferta, expectativas 

e contratos; Função consumo e investimento. 

Multiplicadores econômicos do turismo 
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APÊNDICE O - Concurso especialista em regulação aviação civil área 3 (2015) 

- Contabilidade 

CONTABILIDADE GERAL - TURISMO UFF 
CONTABILIDADE - ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DA AVIAÇÃO 

CIVIL NA ÁREA 3 (2015) 

Relatórios contábeis: obrigações e auxílio à 
gerência 

Legislação. 1.1. Lei nº 6.404/1976, suas alterações e legislação 
complementar: Lei 11.638/2007, suas alterações e legislação 
complementar; Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC; 

Origem. 1.3.2. Criação e Objetivo; Resolução CFC nº 750/1993, 
atualizada pela Resolução CFC nº 1.282/2010; Normas 

Brasileiras de Contabilidade Técnicas – NBC T; Estrutura 

Introdução ao balanço patrimonial; Demonstrações Contábeis: Estrutura Conceitual para 
elaboração e divulgação de Relatório Contábil-Financeiro CPC 

00 (R1). 2.2. Elaboração e Análise das Demonstrações 
financeiras previstas na Lei nº 6.404/1976, suas alterações e 
legislação complementar; Consolidação das Demonstrações 

Contábeis e Demonstrações Separadas; Correção integral das 
demonstrações contábeis;  

Grupos de contas do balanço patrimonial;  

Avaliação: Mensuração do valor justo; Taxa do valor justo; Valor 
justo: aplicação para ativos, passivos e instrumentos 

patrimoniais; Técnicas para avaliação do valor justo; Modelo 
CAPM (Capital Asset Pricing Method); Metodologia de fluxos de 
caixa descontados (DFC); Critérios de avaliação e mensuração 

de ativo imobilizado 

Demonstração do resultado do exercício; 

Ativo Imobilizado: Contabilização de investimentos em 
coligadas e controladas. Método de Equivalência Patrimonial; 

Goodwill 

Demonstração dos fluxos de caixa;   Ativos Intangíveis: Impairment test: intangíveis com vida útil 
definida, indefinida e goodwill  

Combinação de negócios. Fusão, incorporação e cisão  

Análise das demonstrações financeiras;  

Concessões: Reconhecimento e mensuração; ICPC 01(R1) - 
Contratos de Concessão; IFRIC 12. 7.4. OCPC 05 - Contratos de 

Concessão 

Contabilidade de Custos: Custeio por absorção; Custeio Direto 
(ou custeio variável); Custo-Padrão; Custeio baseados em 

atividades; Representação da cadeia de valor e dos objetivos 
organizacionais; Conceitos de Custo; Especificidades das 

empresas de serviços; Direcionadores de custos das atividades; 
Comportamento dos custos; Fixos ou variáveis; Custos comuns 

a múltiplos produtos/atividades.  

Contabilidade de custos: cálculo de custos e 
análise custo/volume/lucro. 
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APÊNDICE P- Concurso especialista em regulação aviação civil área 4 (2012) 

- Economia 

EMENTA OBRIGATÓRIA - TURISMO UFF ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO EM AVIAÇÃO CIVIL ÁREA 4 

Princípios e fundamentos da ciência econômica 
Análise Microeconômica: Equilíbrio do consumidor; Efeitos preço, 

renda e substituição; Elasticidade da procura; Fatores de produção; 
Produtividade média e marginal; Elasticidade da oferta; Estrutura 

de mercado: Concorrência perfeita, concorrência imperfeita, 
monopólio, oligopólio; Dinâmica de determinação de preços e 

margem de lucro; Padrão de concorrência; Análise de 
competitividade; Análise de indústrias e da concorrência; 

Vantagens competitivas; Cadeias e redes produtivas; 
Competitividade e estratégia empresarial 

Sistemas econômicos e os problemas fundamentais 
da economia 

Funcionamento do mercado turístico 
Economia da regulação: Falha de mercado; O Estado regulador e a 
defesa da livre concorrência; A criação das Agências Reguladoras; 

Regulação: teoria econômica da regulação, teoria da captura, 
teoria do agente principal e condicionamentos políticos da 

regulação; Defesa da concorrência: análise de mercado, práticas 
desleais, posição dominante, infrações à ordem econômica, cartel, 

monopólio, truste, práticas restritivas, oligopólio 

Contas nacionais e a conta satélite do turismo 

Impactos econômicos diretos, indiretos e induzidos 
do turismo 

Multiplicadores econômicos do turismo 
Análise macroeconômica: Curva de oferta de produto e de 
demanda de trabalho; Modelo keynesiano; Abordagem de 

expectativas racionais; Determinantes do consumo e do 
investimento; Análise de política monetária e fiscal em economias 
fechadas e abertas sob diferentes regimes cambiais; Conceitos de 
oferta e demanda monetária; Taxa de juros; Sistema Financeiro 

Nacional; Instrumentos de política monetária; Teorias da inflação; 
Crescimento econômico: modelos de crescimento 

Políticas econômicas e turismo 

Balanço de pagamentos, taxa de câmbio e turismo 
 Economia do setor público: Conceito de bem público; Funções 

governamentais; Conceitos gerais de tributação; Tendências gerais 
da evolução do gasto público no mundo; Conceitos básicos da 

contabilidade fiscal; Curva de Laffer Monetária e o financiamento 
através de senhoriagem; Evolução do déficit e da dívida pública no 
Brasil a partir dos anos 80; Previdência Social; Sistema tributário; 

Federalismo; Privatização e regulação no Brasil 

Competitividade turística 

Setor público e turismo 
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APÊNDICE Q - Concurso especialista em regulação aviação civil área 4 (2012) 

– Estatística 

EMENTA OBRIGATÓRIA - TURISMO UFF ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO EM AVIAÇÃO CIVIL ÁREA 4 

Técnicas de amostragem.   Números-índices: Índices de Laspeyres e de Paasche; Propriedades 
ideais de um número índice; Mudança de base e deflacionamento 

de dados Séries estatísticas.  

Gráficos estatísticos.  Probabilidade: Definição e propriedade; Variáveis aleatórias 
discretas e contínuas; Função de probabilidade e densidade de 

probabilidade; Momento das distribuições; Histogramas e curvas 
de frequência; Distribuição de frequência: absoluta, relativa, 

acumulada; Medidas de posição; Distribuição conjunta, distribuição 
marginais, independência estatística; Esperança matemática e 

variância de uma variável aleatória; Moda, mediana e separatrizes; 
Covariância e coeficiente de correlação; Teorema de Bayes 

Distribuição de frequência.  

Representação gráfica de uma distribuição de 
frequência.  

Formas das curvas de frequência.  

Medidas de posição: medidas de tendência central.  

Medidas de posição: medidas separatrizes.  Principais distribuições: binomial, normal e uniforme.  

Medidas de dispersão ou variabilidade.  Principais teoremas de probabilidade: Teorema de Tchebycheff; Lei dos 
grandes números; Teorema central do limite  Probabilidade.  

Distribuições de probabilidade.  
Inferência estatística: Estimação por ponto e por intervalo; Propriedades 

desejáveis dos estimadores em pequenas e grandes amostras; Intervalo de 
confiança e teste de hipóteses; Tipos de erro; Nível de significância 

Binomial e Normal.  

Correlação e Regressão. 
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APÊNDICE R - Concurso especialista em regulação aviação civil área 6 (2012) 

- Estatística 

EMENTA OBRIGATÓRIA - TURISMO UFF 
ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO EM AVIAÇÃO CIVIL 

ÁREA 6 

Técnicas de amostragem.  

Probabilidade: Introdução, variáveis aleatórias, 
modelos; Estimação de paramétrica e testes de 

hipóteses 

Cálculos de probabilidades.  

Séries estatísticas.  

 Cálculos com geometria analítica.  

 Inferência estatística.  

Análise matemática.  

Gráficos estatísticos.  

Demografia.  

Métodos numéricos.  

Pesquisa operacional.  

Distribuição de frequência.  
Técnica de amostragem.  

Análise de correlação e regressão.  

Representação gráfica de uma distribuição de 
frequência.  

Controle estatístico de qualidade.  

Processos estocásticos.  

Formas das curvas de frequência.  
Análise de dados discretos.  

Análise multivariada. 

Medidas de posição: medidas de tendência central.  
Análise das séries temporais.  

Análise exploratória de dados.  

Medidas de posição: medidas separatrizes.  
Medidas de tendência central.  

Medidas de dispersão.  

Medidas de dispersão ou variabilidade.  
Medidas de assimetria.  

Medidas de curtose.  

Probabilidade.  
Distribuições conjuntas.  

Representação gráfica.  

Distribuições de probabilidade.  
Distribuição de frequência.  

Medidas de posição: média aritmética, mediana, 
moda, separatrizes, media quadrática, média 

geométrica e média harmônica.  
Binomial e Normal.  

Medidas de dispersão: variância, desvio padrão, 
desvio médio absoluto e coeficiente de variação.  

Correlação e Regressão. 
Descrição e apresentação de dados. 
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APÊNDICE S - Concurso especialista em regulação aviação civil área 6 (2012) 

- Gestão da Qualidade 

EMENTA OBRIGATÓRIA - TURISMO UFF ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO EM AVIAÇÃO CIVIL ÁREA 6 

Introdução aos conceitos e histórico da 
qualidade.  

Conceituação de qualidade: A Evolução do conceito da qualidade 

Custos da qualidade.  

Gerenciamento da Qualidade Total 

Custo da qualidade: prevenção, inspeção, falhas internas e 
externas.  

Principais pensadores.  
Os efeitos do Gerenciamento da qualidade sobre a produtividade.  

Qualidade e o papel da administração da empresa. 

Ferramentas da qualidade. 
 Diretrizes da qualidade e seus desdobramentos.  

Desdobramentos da função qualidade: Qualidade dos sistemas de 
gerenciamento; Gerenciamento pelas diretrizes; Gerenciamento 

por processos; Gerenciamento da rotina.  
Qualidade em serviços 

Tendências atuais e modelos para gerenciamento da qualidade.  

Características dos serviços.  
 Gestão da qualidade na cadeia de suprimentos.  

Ferramentas de qualidade 

 

 

APÊNDICE T - Concurso especialista em regulação aviação civil área 7 (2012) 

- Estatística 

EMENTA OBRIGATÓRIA - TURISMO UFF ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO EM AVIAÇÃO CIVIL ÁREA 7 

Distribuição de frequência; Representação gráfica de 
uma distribuição de frequência; Formas das curvas de 

frequência.  

Intervalos de classe: Histogramas e polígono de frequência; 
Representação gráfica; e Frequência acumulada e relativa 

Probabilidade; Distribuição de Probabilidade 
Descrição de dados: Média aritmética; Média geométrica; 

Mediana; Moda, Quartis Decis e Percentis; Amplitude; Desvio 
médio, variância e desvio-padrão; e Coeficiente de variação 

Binomial e Normal.  
Probabilidades: Eventos independentes, dependentes e 

mutuamente exclusivos; Valor esperado; Probalidade 
condicional; Distribuição discreta e contínua; Distribuição 

Binominal; Análise Combinatória; e Variáveis combinatória 
Correlação e Regressão. 

Regressão e correlação: Teoria da correlação; Correlação 
linear e múltipla; Medidas de correlação; Mínimos 

quadrados; Equação da correlação; Erro padrão; Variação; 
explicada e não explicada; Coeficiente de determinação e de 

correlação. Equação de regressão; Diagrama de dispersão; 
Análise de correlação e regressão 

Medidas de posição: medidas de tendência central.  

Medidas de posição: medidas separatrizes.  
Números índices: Construção de índices simples e compostos; 

Mudança de base de um número índice; Índice de preço ao 
consumidor; e Deflação Medidas de dispersão ou variabilidade.  

Técnicas de amostragem.   Teoria da amostragem: Amostras e populações; Amostra 
aleatória; e Valor esperado 

Séries estatísticas.  
Testes de hipóteses: Teste de diferenças de médias; 

Determinação do tamanho da amostra; Teste qui quadrado; 
Distribuição T Student. Distribuição binomial; Distribuição f; e 

Teste de diferença entre variâncias.  
Gráficos estatísticos.  
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APÊNDICE U - Concurso especialista em regulação aviação civil área 7 

(2012) - Contabilidade Geral 

EMENTA OBRIGATÓRIA - TURISMO UFF ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO EM AVIAÇÃO CIVIL ÁREA 7 

Relatórios contábeis: obrigações e 
auxílio à gerência 

Patrimônio e variações patrimoniais: Conceituação, ativos, 
passivos, patrimônio líquido, aspecto qualitativo e quantitativo do 
patrimônio, representação gráfica do patrimônio, equação básica 

da contabilidade; Atos e fatos contábeis (permutativos, 
modificativos e mistos), formação, subscrição e integralização de 

capital, registros de mutações patrimoniais e apuração do 
resultado (receitas e despesas) 

Grupos de contas do balanço 
patrimonial 

Plano de contas e procedimentos de escrituração: Conceito, 
classificação (patrimoniais, resultado e compensação) e natureza 

das contas (devedoras e credoras); Método das partidas dobradas, 
mecanismos de débito e crédito, teoria das origens e aplicação de 
recursos, lançamento (elementos essenciais, fórmulas), regime de 
caixa versus regime competência, balancete de verificação, livros 

utilizados na escrituração 

Análise das demonstrações financeiras 

 Registro de operações: Registros das transações das sociedades 
empresárias; Avaliação de ativos e passivos; Custo histórico; Custo 

corrente; Valor realizável; Valor presente; Valor justo; Valor 
recuperável de ativos; Atualização monetária; Método da 

equivalência patrimonial 

Provisões, ativos e passivos contingentes: conceito, critérios de 
avaliação de contingências, contingências ativas, contingências 

passivas 

Contabilidade de custos: cálculo de 
custos e análise custo/volume/lucro 

Balanço patrimonial: apresentação, aspectos conceituais, 
finalidades e normatização, critérios de classificação e avaliação, 
ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, passivo 

não circulante, patrimônio líquido 

Demonstração do resultado e demonstração do resultado 
abrangente: apresentação, aspectos conceituais, finalidades e 

normatização, forma de elaboração e seus elementos 

Introdução ao balanço patrimonial 

Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados: apresentação, 
aspectos conceituais, finalidades e normatização, forma de 

elaboração e seus elementos  

Demonstração das mutações do patrimônio líquido: apresentação, 
aspectos conceituais, finalidades e normatização, forma de 

elaboração e seus elementos  

Demonstração dos fluxos de caixa: Apresentação, aspectos 
conceituais, finalidades e normatização, forma de elaboração e 
seus elementos; Método direto e indireto, fluxo operacional de 

investimento e de financiamento 

Demonstração do resultado do 
exercício; 

Demonstração do valor adicionado: apresentação, aspectos 
conceituais, finalidades e normatização, forma de elaboração e 

seus elementos.  

Notas explicativas: aspectos conceituais, finalidades, normatização 
e conteúdos.  

Combinação de negócios: cisão, fusão, incorporação, extinção, 
reconhecimento e mensuração de ativo identificável adquirido, de 

passivo assumido e de participação de não controlador na 
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Demonstração dos fluxos de caixa;  

adquirida, ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) e 
compra vantajosa 

Consolidação das demonstrações contábeis: Conceito, 
fundamentos e procedimentos de consolidação 

Conversão das demonstrações contábeis para moeda estrangeira: 
técnicas e taxas de conversão, itens monetários e não monetários, 

ganhos e perdas. 

 

 

APÊNDICE V - Ementa da disciplina obrigatória Turismo e Transporte 

Autor Ano
LOHMANN, Guilherme 2013

COOPER, Chris 2007

PAGE, Stephen. 2001

Tendências para transportes e destinos turísticos

Bibliográfia Básica

Transportes e destinos turísticos: planejamento e gestão

Turismo: princípios e práticas

Transporte e turismo

EMENTA TURISMO e TRANSPORTE

Conteúdo

Transporte e desenvolvimento de destinos turísticos

Planejamento e gestão dos transportes e destinos turísticos

Nível de serviços dos transportes e destinos turísticos

Transportes (aéreo, aquaviário e terrestre) e turismo

 


