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RESUMO

FARIAS, Wallace Bezerra. Hospitalidade e Educação em Turismo e Hotelaria:
uma perspectiva sobre a atuação profissional e a gestão do Terminal de Cruzeiros
do Porto do Rio de Janeiro. 2013. 128 p. Trabalho de Conclusão de Curso
(Graduação) – Faculdade de Turismo e Hotelaria, Universidade Federal Fluminense,
Rio de Janeiro, 2013.

O presente trabalho foi elaborado com o intuito de compreender a maneira como o
processo de formação profissional em Turismo e Hotelaria contribui para a
hospitalidade e para qualidade no atendimento e na prestação de serviços aos
turistas do Terminal de Cruzeiros do Porto do Rio de Janeiro. O objetivo geral da
pesquisa é unir os fatores que influenciam na prestação de serviços ao turista no
Terminal de Passageiros do Porto do Rio, desde a formação dos profissionais até as
características da atividade em questão, identificando os tópicos mais relevantes ao
processo de atendimento aos passageiros e os demais referenciais teóricos
demonstrados. Os objetivos específicos são: trazer uma abordagem teórica e
reflexiva sobre a hospitalidade e educação profissional em Turismo e Hotelaria;
explanar sobre a caracterização da atuação profissional, tal como o turismo de
cruzeiros marítimos e sua importância junto ao Porto do Rio; analisar, com base em
observações e percepções dos estudantes e o relato da gestora da empresa
responsável pelos serviços prestados no Terminal de Cruzeiros, a estrutura global
de atendimento e acolhimento dos passageiros dos cruzeiros marítimos. Tal análise
permitiu um olhar diferenciado sobre os estudos da hospitalidade implícitos no
processo de construção das habilidades e competências profissionais e na
prestação de serviços ao turista, como um todo.

PALAVRAS-CHAVE: Educação; Hospitalidade; Atuação profissional; Turismo;
Cruzeiros marítimos.
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ABSTRACT

FARIAS, Wallace Bezerra. Hospitality and Education in Tourism and Hospitality:
a vision on the professional performance and the management of the Cruise
Terminal of Rio de Janeiro Port. 2013. 128 p. Monography (Graduation) – Faculdade
de Turismo e Hotelaria, Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2013.

This monography aims to understand how the process of professional education in
Tourism and Hospitality can contributes to the hospitality and service quality for the
tourists from the Cruise Terminal of the Port of Rio de Janeiro. The general objective
is to unite the factors that influence the provision of services to tourists at the
Passenger Terminal of the Port of Rio, since the education of professionals to the
characteristics of the activity in question, identifying the most relevant topics for
passengers’ treatment, besides other theories mentioned. The specific objectives
are: do bring a theoretical and reflective approach to hospitality and professional
education in Tourism and Hospitality; explain about the characterization of
professional practice, such as tourism cruises and its importance at the Port of Rio de
Janeiro. Analyze, based on observations and perceptions of students, professionals
and reporting on organizational management of the Cruise Terminal, the overall
structure of treatments and reception of passengers on cruises. Such analysis will
allow a different look on the studies of hospitality implicit in the construction of
professional skills and competence process and providing services to tourists as a
whole.

KEYWORDS: Education; Hospitality; Professional performance; Tourism; Sea
cruises.
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INTRODUÇÃO

A cidade do Rio de Janeiro enfrenta desafios cada dia mais imediatos para
atender a crescente demanda de eventos e visitantes em turismo na cidade,
especialmente tratando do mercado de cruzeiros marítimos, o qual obteve um
crescimento de mais de 800% nessa atividade na última década (PÍER MAUÁ,
2013). Com isso, há uma busca crescente, por parte de empresas do ramo, pela
mão-de-obra qualificada, visando não somente atender cada vez melhor a seus
clientes, como também garantir a lucratividade de seus negócios. Entretanto,
necessitamos compreender, respectivamente, o papel das instituições de ensino,
profissionais e empresas que compõem o cenário do turismo na cidade, tendo como
enfoque o Terminal de Cruzeiros do Porto do Rio de Janeiro e seu contexto na
prestação de serviços turísticos.
O fato é que o aquecimento no mercado turístico, nas últimas décadas, vem
impulsionando diversas instituições de educação, tanto privadas quanto públicas, a
desempenharem o trabalho de formar profissionais mais bem preparados para atuar
nas áreas de Turismo e de Hotelaria. Apesar disso, a grande diversidade de serviços
habilitados aos profissionais-estudantes dos cursos de Turismo e Hotelaria faz com
que sejam requeridas novas especializações, além de treinamentos específicos por
parte da empresa contratante, de modo a habilitar definitivamente esse profissional
para as suas referidas competências operacionais (ANSARAH, 2002).
A Concessionária Píer Mauá, responsável pela administração do referido
Terminal de Cruzeiros, tem contratado diversos estagiários nas últimas temporadas
de atracação de navios, realizando um treinamento prévio e os coordenando em
todo o contexto da atuação profissional. Além disso, há muitos outros colaboradores
trabalhando diretamente no atendimento aos passageiros dos navios, como os
vendedores dos estandes de serviços e atendentes das empresas de cruzeiros, por
exemplo. Por outro lado, para a nossa pesquisa delimitamos duas empresas
específicas em nossa análise: a agência e transportadora turística oficial do terminal
e a Concessionária Píer Mauá, devido a representatividade (quantidade de
passageiros atendidos) de ambas as empresas na prestação de serviços aos
turistas e a forte presença de colaboradores com formação em Turismo e Hotelaria
em seus quadros operacionais, onde muitos dos quais se encontram ainda
realizando tais cursos.

Logo, os colaboradores das empresas de cruzeiros

12

marítimos não foram considerados, pois o atendimento de tais colaboradores se
encontrava restrito aos passageiros do próprio navio e somente realizam operações
no terminal quando havia o embarque de novos passageiros nos navios, fato que
ocorria com menos frequência. Existiam outras 8 empresas fixas que atuam na
prestação de serviços direta ao turista, através dos estandes internos de
atendimento, porém, não apresentavam colaboradores com as formações
mencionadas.
O Terminal de Cruzeiros, portanto, está diretamente ligado ao contexto da
qualificação de profissionais na área do turismo e da hotelaria. Durante toda a
temporada de cruzeiros marítimos, a prestação de serviços turísticos é bastante
intensa e com ela vem a responsabilidade de atender com maior profissionalismo,
agilidade e presteza os milhares de passageiros que visitam a cidade diariamente
durante as temporadas de navios, que consistem, em geral, no período de novembro
a abril do ano posterior. Com isso, a atuação dos profissionais neste local torna-se
fundamental, pois num curto período de tempo, estavam destinados a atender um
número elevado de passageiros, cada qual com exigências e perfis específicos,
resultando numa reflexão imediata aos estudos sociais, culturais e antropológicos
propostos pela experiência curricular e acadêmica do ensino do turismo, assim como
da hotelaria. Além disso, a capacidade das empresas e colaboradores em prover
hospitalidade foi também posta à prova, tendo em vista que o bom acolhimento e
recepção dos passageiros se fazem necessários para uma prestação de serviços
com mais qualidade.
Logo, este trabalho também propõe uma integração dos currículos de cursos
de formação na área às experiências profissionais, por intermédio de conhecimentos
técnicos e práticos, bem como o acompanhamento de estágios por parte das
Instituições de Ensino Superior e de ensino Técnico dos cursos de Turismo e
Hotelaria na cidade do Rio de Janeiro, englobando diretamente as mudanças
mercadológicas, a demanda por serviços turísticos e a prática da hospitalidade como
elementos fundamentais para a qualidade tanto na formação quanto na organização
do turismo.
Ao mesmo tempo, o estudo proporciona uma análise mais aprofundada sobre
aplicação da educação profissionalizante em Instituições de Ensino Superior e
Técnico, com enfoque específico nos profissionais das referidas empresas e, dessa
maneira, estão diretamente relacionados ao contexto do turismo receptivo e
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estrutura de serviços no setor de cruzeiros marítimos na cidade. Assim, essa
pesquisa possui valor acadêmico nos estudos referentes à formação em
hospitalidade e turismo de instituições na cidade que, acrescentado aos demais
trabalhos na área, moldam o perfil real do mercado turístico atual.
No mercado de trabalho também encontramos diversos profissionais que,
apesar de sua formação, encontram dificuldades ao desempenhar suas funções.
Muitos destes possuem formação em áreas distintas, o que, necessariamente não
está diretamente relacionado a uma má prestação de serviços. Principalmente na
área do turismo, a qual possui um cunho multidisciplinar na formação de
profissionais, é extremamente válida a atuação em conjunto de profissionais de
diferentes áreas. Portanto, podemos dizer que o turismo engloba diferentes áreas de
estudo que se complementam entre si formando, assim, um campo ainda mais
complexo que se alimenta de outros saberes, concomitantemente. Diante desses
aspectos, busca-se levantar como problema de pesquisa: de que maneira o
processo de formação profissional contribuiu para a hospitalidade e qualidade no
atendimento e na prestação de serviços do Terminal de Cruzeiros do Porto do Rio?
Assim, o objetivo geral deste trabalho é compreender os fatores que
influenciam na atuação dos colaboradores do Terminal de Cruzeiros, desde a
formação destes colaboradores até as características da atividade em questão,
identificando os tópicos mais relevantes ao processo de atendimento aos
passageiros. A relação entre qualidade, hospitalidade e formação profissional ficará
mais clara à medida que identificamos as necessidades dos passageiros e associálas a qualidade de atendimento. Assim, o modo como a formação profissional é
moldada em prol do mercado de trabalho determina o sucesso ou não do produto
final, porém em intensidades e aspectos desconhecidos, no que se refere ao
terminal propriamente dito.
Os objetivos específicos são:


Desenvolver uma abordagem teórica e reflexiva sobre a hospitalidade
e educação profissional em Turismo e Hotelaria;



Explanar sobre a caracterização da atuação profissional, tal como o
turismo de cruzeiros marítimos e sua importância junto ao Porto do Rio
de Janeiro;



Analisar, com base em observações e percepções dos estudantes e o
relato sobre a gestão organizacional do Terminal de Cruzeiros, a
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estrutura global de atendimento e acolhimento dos passageiros dos
cruzeiros marítimos.

Tal análise permite um olhar diferenciado sobre os estudos da hospitalidade
implícitos no processo de construção das habilidades e competências profissionais e
na prestação de serviços ao turista, como um todo.
Para compor o marco teórico de nossa pesquisa acadêmica, utilizamos como
campos centrais: a ética, educação, a hospitalidade e o turismo. Para tal,
descreveremos as abordagens de cada tema, de acordo com as referências
presentes ao longo deste trabalho.
No presente trabalho, faremos o uso da pesquisa qualitativa, de natureza
exploratória, tendo em vista que serão analisadas questões referentes a qualidade
de atendimento e percepções sobre a hospitalidade associada à formação do
profissional envolvido. Por sua vez, basear-se-á igual e fundamentalmente nas
pesquisas de campo propriamente ditas, reforçadas concomitantemente à teoria de
cada assunto abordado.
Inicialmente, planejamos concluir toda a nossa pesquisa com base somente
na experiência profissional dos estagiários e staffs (colaboradores temporários que
prestam atendimento e suporte geral aos passageiros) que trabalhavam para a
Concessionária Píer Mauá e a única agência e transportadora a operar na venda de
passeios turísticos no Porto. Entretanto, no decorrer da pesquisa de campo, tivemos
a oportunidade de realizar uma entrevista com a gestora da referida agência e
transportadora turística, acrescentando novas considerações a nossa análise.
Infelizmente, não fomos autorizados pela gestora a divulgar o nome da empresa em
nosso trabalho, devido uma possível “exposição que favoreceria a outras empresas
concorrentes”.
O primeiro capítulo apresenta uma abordagem teórica voltada para a
hospitalidade e da educação profissional em Turismo e Hotelaria. Ao mesmo tempo,
entenderemos, mais profundamente, os fundamentos e reflexões ligadas ao estudo
da hospitalidade e, posteriormente, como o turismo vem se associando à educação
ao longo das últimas décadas, assim como seus impactos, crescimento e visão
mercadológica contemporânea. Por fim, unir através dos conhecimentos curriculares
e da ética todos os elementos que formam o caráter profissional de colaboradores

15

no turismo, de modo a reforçar sua importância e relevância no desenvolvimento da
prática profissional.
O segundo capítulo busca explanar sobre as características a atuação
profissional e delimitação do mercado profissional em questão, apresentando
também informações sobre o contexto histórico do Porto do Rio de Janeiro, suas
contribuições e sua importância no desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro até
os dias atuais.
O terceiro capítulo aborda mais especificamente a finalidade, metodologia e
as análises da pesquisa de campo aplicada com os profissionais ligados ao Terminal
de Cruzeiros do Porto do Rio de Janeiro, fazendo comparações e trazendo
associações entre a educação e a hospitalidade na formação de profissionais na
área do turismo e hospitalidade. A partir disso, elaboramos uma análise
fundamentada nas observações e percepções gerais resultantes da pesquisa.
O foco da pesquisa de campo, neste caso, é o Terminal de Passageiros do
Porto do Rio, mais especificamente, uma amostra de alguns colaboradores
estudantes de Turismo e Hotelaria e o relato da gestora da agência e transportadora
que opera no Porto do Rio, única com permissão para a comercialização de
passeios turísticos. Para tanto, utilizaremos como técnicas de pesquisa: entrevistas,
formulários de opinião e questionários, delimitados aos colaboradores que atuam
diretamente no atendimento ao público e que estão ligados à prestação de serviços
do Píer. Não abriremos mão, igualmente, de nossas análises provenientes da
observação participante e do acompanhamento das rotinas, atividades e atuação
desses indivíduos ao longo de toda temporada 2012/2013, que foi possível coletar
durante o respectivo período de estágio curricular obrigatório deste pesquisador,
como requisito para conclusão da formação de Tecnólogo em Hotelaria, e de outros
estagiários entrevistados, também em conclusão de seus cursos de graduação.
Por isso, a pesquisa de campo se encontra dividida em duas fases: a primeira
se trata de um levantamento de informações baseado no método de observação
participante, onde este pesquisador relata e descreve a estrutura de atendimento e
prestação de serviços do terminal de cruzeiros, por meio de sua vivência profissional
na empresa que presta serviços de transporte e passeios turísticos, juntamente com
a contribuição da gestora desta mesma empresa; a segunda fase propõe novos
relatos e algumas percepções sobre a experiência dos estagiários e staffs
diretamente, pontuando problemáticas e levantando informações sobre todo o
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contexto da formação e atuação deles no terminal. Além disso, foram realizados
alguns registros fotográficos, de modo a ilustrar e ambientar alguns pontos em
especial, abordados na pesquisa de campo.
Por fim, buscou-se estruturar um relato textual a partir das observações e
percepções geradas pela experiência de pesquisa, de forma a agregar novos pontos
de análise que possam, inclusive, contribuir para pesquisas futuras, através de
novas possibilidades e perspectivas acadêmicas. Sendo este, ainda, um trabalho
que também possui o intuito da ampliação sobre as abordagens da hospitalidade, na
percepção de um profissional e pesquisador hoteleiro.
No contexto geral, estas abordagens, tanto teóricas quanto de análise,
trouxeram o contexto do turismo contemporâneo para sua prática, realidade e teoria,
de forma a contribuir para o aperfeiçoamento dos processos de educação
profissional. Portanto, foi possível avançar em nossas reflexões textuais, trazendo
uma abordagem mais próxima do turismo e hospitalidade de hoje.
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1
EVOLUÇÃO NOS CONCEITOS SOBRE A HOSPITALIDADE E A
EDUCAÇÃO EM TURISMO E HOTELARIA
Entender a educação para o turismo e a hospitalidade, na conjuntura em que
se encontra atualmente, é uma tarefa complexa e que requer dedicação para o
conhecimento de suas diferentes abordagens. Somadamente, percebemos a
necessidade de contextualização empírica a respeito da realidade vivida na área,
dada sua infinidade de temas, possibilidades, abordagens e conhecimentos a ela
ligados, direta ou indiretamente. Tratando especificamente do tema “hospitalidade”,
o qual discutiremos ao longo deste trabalho, que, por si só, agrega não só outros
campos de estudo, além do turismo e da hotelaria, por exemplo, como também
outras áreas (geografia humana, sociologia, antropologia e etc), podemos notar a
potencialidade imediata do assunto, no que diz respeito aos caminhos para
desenvolvimento de novos estudos e continuidade dos que já existem, sob os mais
diversos olhares que lhes forem pertinentes.
Uma vez compreendida a amplitude desses dois campos de estudo principais,
educação e hospitalidade, traçaremos o rumo teórico para as pesquisas deste
trabalho, tendo sempre como direcionamento a formação profissional nas áreas do
turismo e da hotelaria. A razão é que o turismo e, deliberadamente, a hotelaria
fazem uso muito mais amplo desses conceitos como fonte na qualidade de seus
serviços e, dentro da temática proposta, aparecerão como os principais
responsáveis pelo desempenho profissional dentro do grande setor econômico do
turismo.
A grande questão é que pouco se conhece sobre a desenvoltura alcançada
por essas áreas econômicas, tanto na sociedade quanto na política. Outro fato é que
a sociedade contemporânea se tornou mais exigente e rígida com relação a
questões ligadas à aquisição de produtos e prestação de serviços. É nesse cenário,
extremamente carente de mão-de-obra qualificada e estudos acadêmicos, que
identificamos a necessidade de estudos que auxiliem nas análises desse mercado
específico. Desta forma, há um grande esforço para alimentar essa área com
pesquisas acadêmicas que supram as necessidades que se sobrepõem a cada dia
no setor.
Por outro lado, debruçar-se sobre os estudos da hospitalidade e da educação
em turismo e hotelaria, requer grande flexibilidade multidisciplinar, principalmente ao

18

analisarmos sua visão antropológica, sociológica e cultural, as quais se baseiam
essencialmente nas relações ou ações de indivíduos distintos, em diferentes
cenários e papéis sociais, sendo, portanto, estudado através das possibilidades
geradas por esta relação (LASHLEY, 2004). Além disso, são infinitas as abordagens
possíveis, se considerarmos outros contextos: filosóficos, históricos, epistemológicos
e etc; ou simplesmente na análise de recortes temporais e espaciais. Em função
disso, aprofundaremos as reflexões sobre como a hospitalidade se mostra presente
nas relações entre indivíduos em diferentes momentos e lugares, remetendo aos
fundamentos teóricos que deram base a esses estudos, na busca de uma
compreensão mais próxima da realidade no processo de aprendizagem dos
profissionais que fazem uso dela.

1.1

FUNDAMENTOS DA HOSPITALIDADE
Os indivíduos que hoje vivem em grandes centros urbanos ou usufruem das

mais variadas facilidades e tecnologias proporcionadas pela atualidade, muitas
vezes encaram desafios, em grande parte de cunho social, que os levam a refletir
sobre seu comportamento e suas atitudes perante aqueles que estão a sua volta.
Porém, o que se visualiza, muitas vezes, é um ambiente hostil e somadamente um
convívio cada vez maior com pessoas desconhecidas, das quais não sabemos
praticamente nada e ainda assim é precisamos conviver e lidar com tais pessoas
diariamente. Tais reflexões representam os caminhos do sentimento humano em
meio à conjuntura de sua própria vivência em sociedade, de suas relações, de sua
hospitalidade para com o próximo.
Tal complexidade nos leva a pensar em como a hospitalidade se mantêm viva
em nosso modelo de sociedade contemporânea, considerado fortemente racional e
individualista. Ou então, se esta, nos dias atuais, encontra-se limitada somente ao
setor comercial, sendo vendida apenas como um produto capaz de ampliar o
faturamento dos negócios, desconsiderando, portanto, sua existência como
sinônimo de acolher e bem receber o outro.
Antes de mais nada, devemos ressaltar que o termo “hospitalidade” ganhou
notável conotação ao longo dos últimos anos, trazendo novos olhares e abordagens
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para as áreas ligadas ao turismo, hotelaria e restauração1. Em especial, a hotelaria e
a restauração, chamada de catering por alguns autores (LASHLEY, 2004;
GUERRIER, Y; ABID, A, 2004), podem ser consideradas como as principais
responsáveis pela evolução desse termo ao longo do tempo, conceitualmente
falando, uma vez que estas áreas motivam discussões cada vez mais profundas
desta temática e fazem uso dela para tornar seus negócios mais rentáveis e
lucrativos (LASHLEY, 2004). Isso é possível devido o forte papel das universidades
e demais centros de conhecimento que encontram no tema espaço para abordar
diferentes assuntos sob uma mesma perspectiva.
Esse

novo

contexto

pode

ser

encarado

como

um

resultado

das

transformações ocorridas nesse mercado nas últimas décadas, tanto no Brasil como
em outras partes do mundo, dando uma maior atenção para as atividades prestadas
pelos colaboradores dessas áreas em especial, entendendo a necessidade de uma
capacitação prévia para lidar com os desafios diários da profissão. Indo mais além,
vimos que, na verdade, a hospitalidade sempre esteve presente em nossa
sociedade desde os tempos antigos, sendo praticada e difundida, como um ritual
natural da ação humana, porém jamais percebida em seu real domínio.
Entretanto, devemos ter em mente que os deslocamentos humanos ocorrem
até os dias atuais, chegando a serem mais intensos e até mais relevantes de um
modo

geral,

considerando

sua

importância

econômica

no

processo

de

desenvolvimento das grandes cidades e nações, referindo-nos diretamente a
atividade econômica do turismo. Grande parte disso, inclusive, advém dos avanços
nos meios de transporte e comunicação, que elevaram o deslocamento e a troca
cultural a níveis de rapidez jamais imaginados há alguns séculos atrás.
Além disso, o processo de globalização vem a caracterizar problemas ainda
desconhecidos sobre possíveis impactos diretos das tecnologias e ferramentas da
informação no comportamento humano e na sociedade que este constitui. Camargo
(2005a) cita, inclusive, o temor de um possível processo de “homogeneização dos
hábitos e costumes” quebrando assim aspectos culturais locais de comunidades ou
regiões receptoras. Postman (1994), em sua colocação filosófica sobre a tecnologia
comenta:

1

Estudo de restaurantes e demais empreendimentos ligados aos serviços de alimentação.
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[...] as novas tecnologias alteram a estrutura de nossos interesses:
as coisas sobre as quais pensamos. Alteram o caráter de nossos
símbolos: as coisas com que pensamos. E alteram a natureza da
comunidade: a rena na qual os pensamentos se desenvolvem.
(POSTMAN, 1994, p.29).

Neste caso, percebemos, mais uma vez, o aspecto filosófico da hospitalidade
apoiada nas transformações sociológicas e antropológicas das relações humanas,
sob a ótica materialista da criação de ferramentas tecnológicas, reforçando sua
capacidade de influenciar e ser influenciado pelos fatores externos ao seu meio.
Mais uma vez, percebemos que a evolução do modo de pensar do homem é que
determina o modelo de sociedade vigente no espaço determinado.
Partindo dessas novas percepções, que justificam as mudanças nas práticas
da hospitalidade ao longo da história do homem e das reflexões com relação ao
ideal da hospitalidade, estudiosos e pesquisadores tem se dedicado a trazer
conceitos que buscam adequar a definição de hospitalidade à realidade vivenciada
pela sociedade contemporânea. Em outras palavras, os conceitos que buscam
reascender seu valor e significado desencontrados no processo de globalização e
capitalização do mundo (PLENTZ, 2007).
Em vista disso, propomo-nos a analisar o modo como a hospitalidade vem se
desenvolvendo ao longo do tempo e da sociedade como pontos fundamentais para
compreensão de suas raízes histórico-culturais, remetendo ao passado de modo a
refletirmos sobre nosso presente. Pois, estudar a evolução da hospitalidade,
permite-nos colocar em nova evidência a constante evolução dos conceitos e de
seus campos de aplicação (GRINOVER, 2007).
Consequentemente, poderemos dar continuidade aos nossos estudos e
pensamentos com mais propriedade e clareza, uma vez já fundamentados nos fatos
que justificam a conjuntura social que temos hoje, através das percepções geradas
pela análise da hospitalidade.
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1.1.1 Hospitalidade em sua origem histórica

O termo hospitalidade sofreu diversas transformações ao longo dos anos,
permutando

entre

diferentes

significados

e

denominações

até

seu

atual

entendimento. Em nosso enfoque evolutivo, fixaremos nosso olhar para o modo
como a hospitalidade tem se manifestado e interferido nas relações do homem em
seu tempo e sociedade.
Camargo (2005a), em sua análise sobre os estudos do homem pré-histórico,
traz a hospitalidade como ponto de partida para construção do ideal de civilização2
que temos hoje. Para ele, os primeiros sinais da hospitalidade no meio social
humano são datados já antes de 8.000 a.C., devido a então motivação dos povos
em realizar migrações, a longo do final do período conhecido como paleolítico
superior, onde os estes passaram a sair do seu pequeno meio social, não só para
encontrar novas terras, como também outros seres humanos:
[...] (antes, pois, de 8.000 a.C.), a então reduzida população da terra
(sic), não superior ao milhão de pessoas, já espalhada em pequenos
grupos por todo o espaço do planeta hoje habitado, era marcada pela
intensa expectativa de encontrar, receber e conhecer outros seres
humanos, o que ao deixar de povoar o pequeno universo sociológico
então existente, passou a se chamar hospitalidade. (CAMARGO,
2005a, p. 713).

Barretto (1995) também retrata o surgimento da hospitalidade nos períodos
pré-históricos, em razão dos deslocamentos migratórios, ressaltando que estes eram
longos e geravam a necessidade de encontrar abrigo seguro para repousar,
referenciando, assim, uma das primeiras características da hospitalidade.
O termo hospitalidade, como conhecemos hoje, só teria surgido de fato na
Europa do século XIII, sendo sua origem mais provável ligada a palavra latina
hospitalis, que significava hospedagem gratuita e atitude caridosa oferecidas aos
indigentes e aos viajantes acolhidos em conventos, hospícios e hospitais
(GRINOVER, 2002).
2

Civilização: na atualidade o termo aplica-se às sociedades de grande complexidade estrutural,
aquelas cujos membros, devido a sua atividade e nível econômico, aparecem divididos em múltiplos
setores estratificados. Do ponto de vista evolutivo, um povo é civilizado quando chega ao nível das
culturas mais desenvolvidas economicamente (princípio do preconceito social e cultural). Essa
denominação surgiu na França durante o “Século das Luzes” (Século XVIII – Iluminismo). Na visão
antropológica, cada povo tem sua civilização: culturas unidas por um denominador históricogeográfico. (ENCICLOPÉDIA NOVO SÉCULO, 2002, p.530).
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Anteriormente a isso, porém, a noção de hospitalidade era dada pelo termo
latim hospitalita-atis, que fazia referência ao ato de oferecer bom tratamento a quem
se dá ou recebe hospedagem, enquanto hospes-itus referia-se aquele que recebia a
hospedagem, neste caso, o hóspede. Esses termos já eram presentes nas
chamadas tavernas, onde, segundo Walker (2002), já se faziam menções à
hospitalidade, na Grécia e em Roma, por volta de 1.700 a. C.
A maioria dos autores cita o período da Baixa Idade Média, do século XI ao
século XV, como o possível período para a consolidação do termo, tal como
conhecemos hoje, e o surgimento das distinções entre alguns “locais de
hospitalidade”, como hospital (hospitale-icum), hotel (hostel) e hospício (hospitium),
por exemplo, todos partidos da mesma origem etimológica. Grinover (2002) comenta
que hospital e hospício eram espaços concorrentes na Europa a partir do século XI e
se referiam aos locais destinados a abrigar peregrinos, oferecendo assistência
variada e tratamento médico.
Grinover (2007), em sua obra intitulada “A Hospitalidade, a Cidade e o
Turismo”, mostra a estreita ligação entre a religião e hospitalidade desde a
Antiguidade, onde os atos hospitaleiros justificavam-se como sagrados. Neste caso,
era dever e direito sagrado, particularmente no mundo cristão, a prática da
hospitalidade. Esse fato justifica o porquê dos conventos, mosteiros e hospitais
(também cuidados pela Igreja) serem os incumbidos de acolher os viajantes.
Concomitantemente, precisamos ter em mente que o próprio princípio da
“hospitalidade”, atrelado no relacionamento humano e mutualidade de gentilezas,
recebeu influências baseadas no modo de vida em sociedade e trouxe consigo o seu
oposto mais rígido: a hostilidade, de mesma origem etimológica. Os estudos da
hospitalidade trazem pensamentos baseados nessas transformações nos modos de
relação humana em nosso passado, a partir do desenvolvimento dos pequenos
grupos, que evoluíram para cidades e iniciaram o conceito primário na construção da
ideia de civilização. Camargo (2005a) procura explicar a fase de transição ou
mudança do comportamento humano através da evolução no modo de trabalho
sobre a sociedade:
A explicação mais conhecida é a que permeia a quase-totalidade da
obra marxiana: a assertiva do determinismo do meio de produção
sobre o modelo de sociedade e sobre a cultura. Sem dúvida, tal
assertiva tem aqui sua evidência plena: a passagem do sistema
coleta / caça do paleolítico para o sistema agricultura / pecuária do
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neolítico traz consigo a divisão social perversa do trabalho, a
exploração do homem e o conflito / luta de classes (CAMARGO,
2005a, p. 714).

As disputas por espaço e por território passaram a ser determinantes com a
introdução das práticas agrícolas e pecuárias nas comunidades, em substituição às
práticas de caça e coleta em tempos antigos. É exatamente nesse ponto que
Camargo (2005a) traduz como o momento em que o homem passou a se defender e
olhar com estranhamento e desconfiança para o forasteiro que viesse desafiá-lo em
seu próprio espaço. Logo, “[...] com silos de cereais e rebanhos a defender, o
homem passou a ser lobo do homem” (CAMARGO, 2005a, p.714). E em
consequência disso, para o autor, a hospitalidade “pura” e “ingênua” dos nômades
teria ficado no passado e deixado seus reflexos nas civilizações subsequentes,
alcançando dimensões e formas completamente distantes de sua origem.
De uma forma geral, podemos refletir sobre nossas formações territoriais e
necessidades de migrações face às regras e instituições criadas para controlar
esses fluxos, já destacando a grande barreira à prática de acolhimento do forasteiro
em seu território ou meio pessoal, levando em consideração seu desconhecimento a
respeito desse indivíduo, o que resulta diretamente na desconfiança e tensão diante
daquele que deveria ser acolhido. Em ressalva a isso, entende-se que todo esse
processo se trata de um amadurecimento da sociedade em sua estrutura e
idealização, como ocorre com todos os indivíduos que a compõem (CAMARGO,
2005a).
É importante ressaltar que a hospitalidade pode ser entendida como uma
manifestação que remete ao nosso passado e que pode ter “perdido” ao longo do
tempo. Essa reflexão se refere a ideia da hospitalidade como “um sinal de nostalgia
e uma nova moda intelectual”, ou seja, ao mesmo tempo que esteve presente há
milhares de anos na história humana, também é um assunto extremamente recente
que, por sua vez, muitos buscam resgatar (CAMARGO, 2005a).
Na verdade, a hospitalidade sempre esteve presente em grande parte da
história do ser humano, ultrapassando seu conceito como ser social e se fixando na
busca pelo outro, o estranho ou desconhecido, iniciando assim o seu princípio
básico: o acolhimento do forasteiro em seu espaço receptor. A partir disso, podemos
extrair nossa primeira conclusão: a “hospitalidade” faz parte de nosso passado,
presente e, fortemente, de nosso futuro, sendo este último criado através dos
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caminhos desempenhados pelos estudiosos da atualidade, que se firmam no
desenvolvimento e aprimoramento de novas pesquisas, assim como nós, através
dessa contribuição.

1.1.2 O mito da hospitalidade: reflexões para o ideal da hospitalidade

Neste capítulo objetivamos demonstrar a hospitalidade em sua forma pura e
fundamental, “autêntica”, gratuita e livre das interferências socioeconômicas
contemporâneas, como em sua origem. Além disso, poderemos igualmente ressaltar
o papel religioso sobre os princípios que originaram a hospitalidade.
Para tal, portanto, analisaremos o “mito da hospitalidade” transcrito na obra
de Leonardo Boff (2005), “Virtudes para um mundo possível (volume I)”;
“Hospitalidade: direito e dever de todos”. Sua obra, composta por três volumes
totais, busca trazer reflexões e resgatar valores éticos e espirituais, em harmonia
com a natureza e o próprio planeta.
Vale ressaltar, que o mito é um tipo de narrativa carregada de sentimentos e
estimas que, por sua vez, segue a lógica de expressão daquilo que nos afeta e tem
significado para a vida, conforme pontuado por Plentz (2007). Explicando o
simbolismo ligado aos mitos gregos, Guarinello (2011), com ênfase na obra clássica
“A idade da Fábula” de Thomas Bulfinch, de 1855, faz uma breve introdução sobre a
importância da mitologia grega em seus aspectos gerais:
Ao contrário dos nossos mitos contemporâneos, (...) os mitos gregos
serviam para dar sentido ao mundo e à existência humana. Seus
deuses ajudaram o homem a compreender e uma natureza repleta
de mistérios e a escrever a história de uma civilização que
permanece, até hoje, como uma das mais magníficas de todos os
tempos. (GUARINELLO, 2011, p.5).

Os mitos da Antiguidade podem ser retratados em nossa atualidade por conta
de seus significados serem, até então, relevantes ao nosso cotidiano, ainda repleto
de mistérios que justifiquem as diversas questões subjetivas de nosso propósito
como ser humano. Além disso, podem ser considerados como “[...] atemporais e, ao
mesmo tempo, válidas para todos os tempos e, principalmente, para os nossos”
(BOFF, 2005, p.85).

25

O Mito da Hospitalidade, retratado pela primeira vez pelo poeta romano Públio
Ovídio (43 – 37 d.C.), traz a história de dois velhinhos extremamente acolhedores,
chamados de Báucis, em grego, “delicada e terna”, e Filêmon, “amigo e amável” que
recebem a visita de dois deuses em sua humilde, porém limpa, choupana: Júpiter,
deus da criação, e seu filho Hermes, mensageiro dos deuses. Sem saber que ambos
se tratavam de divindades gregas, Bálcis e Filêmon, acolhera-os uma noite após
estes terem peregrinado por um longo tempo, travestidos de pobres, sem qualquer
amparo por onde haviam passado. Filêmon os recebeu sorridente a porta dizendo:
“[...] Forasteiros vocês devem estar exaustos e com fome. Venham, entrem em
nossa casa. É pobre, mas está pronta para acolhê-los” (BOFF, 2005, p.78). Por sua
vez, o ato foi visto com surpresa pelos forasteiros, pois não esperavam serem
acolhidos numa terra onde seus habitantes eram conhecidos pela rudeza com a qual
tratavam os viajantes. Assim que entraram na casa, lhes foram oferecidos dois
tamboretes de madeira para que se sentassem e água fresca para beberem. Diante
do aparente cansaço dos deuses, “[...] Báucis com seu avental remendado começou
a lavar os pés de Júpiter e de Hermes, jogando água morna pelas pernas até perto
do joelho para que se aliviassem de verdade” (BOFF, 2005, p78).
Filêmon se prontificou de acender o fogo e colher alguns legumes e folhas na
horta nos fundos da choupana para o preparo de uma deliciosa sopa, enquanto
Báucis separava o que tinham para oferecer:
Báucis tirava do alto, onde estava dependurado numa vara, o último
pedaço de toucinho que restara. Estavam até pensando em sacrificar
o único ganso que tinham, aquele que guardava a pobre choupana.
Mas os imortais o impediram com determinação. Seus olhos,
entretanto, se encheram de lágrimas de comoção. Numa panela de
barro, bem antiga, cozinharam os legumes com o toucinho. Um
cheiro bom de comida caseira se espalhava pela choupana a ponto
de fazer salivar Júpiter e Hermes, mortos de fome. (...) Filêmon se
lembrou do vinho que jazia numa vasilha escura e empoeirada no
canto da casa, guardado como remédio. Haviam sobrado ainda
alguns pedaços de pão do dia anterior. Aqueceram-nos na borda do
fogão. (BOFF, 2005, p. 87).

Por fim, Filêmon e Baúcis os convidaram para comer e, para não constrangêlos, cearam junto a eles, embora já tivessem comido antes da chegada deles. O
convite foi feito gentilmente pelo anfitrião: “[...] - Queridos hóspedes, vamos comer,
pois vocês o merecem depois de tantas canseiras. Perdoem a simplicidade e a
pobreza da cozinha” (BOFF, 2005, p.87). Após a refeição, Filêmon e Báucis serviram
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como sobremesa nozes, figos secos e tâmaras que guardavam num baú e, em
seguida, ofereceram a própria cama aos hóspedes:
Por fim, os dois velhinhos ofereceram sua própria cama, a única que
havia na choupana, para dormirem. Juntos puseram-se logo a
arrumá-la. Colocaram lençóis limpos, embora visivelmente gastos.
Estenderam por sobre o leito uma cobertura de honra, um velho
tapete que guardavam para as festas. (BOFF, 2005, p.87).

Porém, no momento em que Júpiter e Hermes se preparavam para repousar,
iniciou-se uma forte tempestade ameaçando animais e pessoas da vila. Báucis e
Filêmon se desculparam junto aos Imortais e se levantaram para ajudar seus
vizinhos. Nesse instante, Júpiter e Hermes revelaram sua forma divina, fazendo
cessar a tempestade e transformando a velha choupana num reluzido templo de
mármore. Os dois velhinhos se alegraram ao saber da verdadeira identidade dos
forasteiros e se colocaram de joelhos em reverência aos deuses.
Em agradecimento a hospitalidade do casal, Júpiter e Hermes concederam a
eles dois desejos. Compartindo da mesma vontade, Báucis e Filêmon desejaram
poder servir aos deuses pelo resto de suas vidas e que ambos pudessem morrer
juntos, para que nenhum sofresse com a falta do outro. Assim sendo, o casal
hospitaleiro serviu por muitos anos no templo e, no momento de suas mortes,
transformaram-se em árvores, Filêmon num enorme carvalho e Báucis numa
frondosa tília:
Suas copas e galhos se entrelaçaram no alto. E assim abraçados
ficaram unidos para sempre. (...) E os mais velhos repetem a lição
até os dias atuais: quem acolhe o peregrino, o estrangeiro e o pobre
hospeda a Deus. Quem hospeda a Deus se faz templo de Deus.
Quem faz dos estranhos seus comensais herda a imortalidade feliz.
(BOFF, 2005, p.87).

Através da descrição acima, pudemos notar diversos princípios relacionados
à acolhida mais profunda do próximo, onde os sentimentos do anfitrião para com a
pessoa acolhida revelam os seus laços de compaixão mais puros e sinceros. O bom
anfitrião entende a necessidade imediata do outro, que carece ser acolhido e anseia
pela generosidade de alguém. O ponto mais tocante do mito, no que diz respeito ao
seu simbolismo humano, está no fato de os hóspedes serem, até o momento de sua
revelação, apenas pobres viajantes, completamente desconhecidos ao casal
hospitaleiro e, ainda assim, estes os terem acolhido com a mesma presteza e
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generosidade que acolheriam a um amigo ou familiar muito querido. Seguindo este
pensamento, reconhecemos, portanto, que o “[...] mito expressa aquilo que nos afeta
e tem significado para a vida (...) revela dimensões mais profundas do ser humano”
(PLENTZ, 2007, p. 11).
No retrado mais específico sobre como a hospitalidade se mostrou na
narrativa, Boff (2005) classificou as dimensões de hospitalidade através das virtudes
demonstradas pelos anfitriões Filêmon e Báucis. O primeiro ponto analisado é ação
de receber e de acolher o outro, o forasteiro, o hóspede. Nesta abordagem, o autor
pontua os sentimentos de sensibilidade: a capacidade de sentir e de perceber
imediatamente o outro em sua necessidade, sem esta não há o movimento de
encontro, de amparo ao outro; e compaixão: compartilhar da mesma paixão do
outro, capacidade de esquecer-se de si e ir ao encontro dos outros, com ânimo de
acolher e de cuidar. Ambos, portanto, compõem o ato de acolhimento, sendo este o
fruto da compaixão e sensibilidade do sujeito que o pratica. O acolher, em seu
sentido total, seguirá como o sinônimo mais fiel para demonstrar prática da
hospitalidade nas relações entre aqueles que acolhem e aqueles que são acolhidos,
respectivamente, desempenhando seus papéis de anfitrião e hóspede.
Além disso, Boff (2005) ainda realiza alguns recortes contextuais ao analisar
os atos de hospitalidade presentes no decorrer do mito, tais como:
a) convidar para sentar-se e oferecer água fresca, ou seja, sempre que estamos
cansados buscamos um lugar para nos sentar ou nos apoiar; a água fresca
mata a sede e ajuda a restaurar o bem-estar. Nas duas ocasiões, os anfitriões
se preocuparam em atender as necessidades mais emergentes de seus
hóspedes;
b) lavar os pés é um dos graus supremos de acolhida e serviço. Traz reconforto
e alivia as tensões causadas por uma longa caminhada ou atividade. Ao
mesmo tempo, é visto erroneamente como um ato de submissão, ideia que
trazemos desde a época dos escravos, quando estes desempenhavam essa
mesma função;
c) dar de comer e beber é gesto primordial na hospitalidade, compartilhar o
alimento com o outro representa praticar a comensalidade, uma das práticas
mais simbólicas e antigas da humanidade, concretizando a hospitalidade em
essência. Na comensalidade, o indivíduo divide sua própria fonte energia e
abre caminhos para vínculos de relação e de convivência. O serviço de
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alimentos em abundância, como no caso da sobremesa citada no mito, por
exemplo, demonstra a preocupação de querer ir além das necessidades
urgentes de seus hóspedes, agregando seu próprio valor ao momento, uma
vez que, nos lares mais pobres, não é algo consumido em dias comuns;
d) oferecer a própria cama é um gesto considerado tão importante quanto o de
lavar os pés e dar de comer e beber. O ato de ceder seu leito de repouso
representa abrir mão temporariamente de uma parte do espaço pessoal e
íntimo, sob alguns aspectos, transpondo um ato de confiança naquele que
fará o dele. No caso do mito, a única cama que existia na choupana.

Grinover (2007) reafirma as práticas descritas acima, à época da Antiguidade,
presentes entre gregos e romanos, como uma simbologia sagrada de acolhimento,
que, por sua vez, deveria ser seguida por todos. Complementa indicando que:
[...] era sagrado e, portanto, obrigatório, entre os gregos, e depois
entre os romanos, receber em sua casa o estrangeiro, oferecendolhe bebida e comida, e lavando-lhe e curando-lhe os pés, sem, ainda,
perguntar-lhe o nome e a razão de sua viagem. (GRINOVER, 2007,
p. 35).

Por fim, Boff (2005) argumenta que a hospitalidade vivida em sua plenitude é
capaz de revelar a lógica do universo e da vida e que, hospedar a estrangeiros,
forasteiros, pobres e necessitados e conviver, mesmo por um momento com eles, é
realizar a estrutura básica do universo. Neste caso, percebemos que o amparo
mútuo de nossas relações é o que garante aprendizado e a expansão do universo
de nossos conhecimentos, nos tornando seres tão peculiares nesse meio natural. E,
com base nas colocações do autor, Plentz (2007, p.14), conclui que “[...] todos os
seres foram hospitaleiros uns com os outros (e, portanto), todos puderam chegar até
aqui”. É o caso de todos os seres vivos que cedem a todo o momento algo de si,
seja para alimentar ou confortar. Só chegamos até aqui por alguém se doou por nós,
seja a natureza nos fornecendo alimentos e abrigo, seja os nossos vínculos
humanos que nos protegem, ensinam e completam.
Em

complemento

às

nossas

reflexões

iniciais,

concluiremos

nosso

pensamento através das questões, expostas por Guarinello (2011) que regem o ser
humano em sua existência, mas o completam em seu meio social-hospitaleiro:
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Nossos verdadeiros mitos deslocam-se para o futuro (...). São, na
verdade, promessas, esperanças de um mundo melhor. Dão sentido
a nossa existência cotidiana, projetando nossas ações para além da
realidade presente, algo melhor, algo superior [...] (GUARINELLO,
2011, p.5).

E entendemos, pois, que a hospitalidade se trata de uma virtude ligada a
nossa cadeia de inter-relações, tornando-se um valor, uma prática, inteiramente
humana, que nos conectada com a própria natureza e ao universo ao qual
pertencemos. Ao mesmo tempo, é algo que buscamos e nos faz falta por nos
confortar nos momentos difíceis.

1.1.3 Fundamentos conceituais da hospitalidade

A mente humana é considerada por muitos, como o fator principal que
caracteriza nossa existência como ser vivo, capaz de evoluir e raciocinar através de
sua própria experiência de vida, ou seja, a capacidade humana de gerar
conhecimento com base em própria vivência. Esse pensamento surgiu, pela primeira
vez no século XVIII, período fortemente marcado pelos ideais revolucionários
apoiados na produção do conhecimento através das pesquisas científicas, daí
surgindo o clássico princípio: “penso logo existo”, do filósofo francês René
Descartes. Baseando-nos no ponto de vista evolutivo do homem, entendemos que
sua capacidade de pensar e gerar conhecimentos faz deste um ser fortemente
capaz de interferir no ambiente a sua volta. E, quando isto ocorre, as suas relações
com a natureza e outros seres de sua espécie sofrem igualmente interferências,
numa tentativa natural de adaptação ao meio.
A hospitalidade, apesar de seu aspecto nostálgico, conforme citou Camargo
(2005a) em sua análise histórica, sobrevive e fomenta discussões progressivamente
mais intensas nos assuntos da sociedade contemporânea. A explicação para esse
fato é que o tema que, aparentemente parecia perdido no mundo moderno, na
verdade, instiga seu debate por reascender a proposta de convivência harmoniosa
da relação humana dentro de um mundo tido como hostil e individualista.
Em função disso, alguns autores consideram a hospitalidade, em sua
plenitude conceitual, como o ponto central no ciclo das relações humanas, estando
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presente em nossa civilização desde os tempos mais remotos, conduzindo os rumos
de nossas interações e nossa própria essência existencial. Porém, surgem as
seguintes indagações a respeito do tema: como essas reflexões sociológicas vêm
sendo enquadradas no modelo contemporâneo de sociedade? E com relação ao seu
estudo, é possível concentrá-lo num enfoque específico ou devemos somente
considerar seu aspecto generalizado?
A partir das contribuições contextuais até aqui expostas, aproximamo-nos dos
estudos da hospitalidade, em especial, dos conceitos que embasam nosso estudo
para futura análise sobre experiências profissionais de estudantes de Turismo em
Hotelaria na prestação de serviços no Porto do Rio. Assim, ao longo deste capítulo
propomos estudar algumas referências teóricas sobre o tema da hospitalidade, em
afirmação a sua relevância no caráter acadêmico e profissional dos caminhos que
levam a formação acadêmica dos estudantes da referida área, uma vez que esses
conceitos são estudados por tais alunos e tem participação relevante no processo de
aprendizagem e formação dos futuros profissionais dessas áreas.
Para a nossa retomada conceitual, trabalharemos com alguns conceitos que
buscam

definir

e

conceituar

a

prática

da

“hospitalidade”.

Primeiramente,

preocupamo-nos em resgatar brevemente o ideal da hospitalidade, através da
colocação do autor Boff (2005), que retrata a hospitalidade sob o ponto de vista
humanístico e religioso:
[...] a hospitalidade está relacionada com os mínimos cuidados
humanos: ser acolhido sem reservas, poder abrigar-se, comer, beber
e descansar (...). A acolhida traz à luz a estrutura básica do ser
humano. Existimos porque fomos acolhidos sem reservas pela Mãe
Terra da qual somos filhos e filhas... pela natureza... pelos parentes e
amigos... pela sociedade. Existimos porque, de uma forma ou de
outra, fomos acolhidos. (BOFF, 2005, p.97).

Boff (2005) considera a forte ligação entre a hospitalidade e a natureza, sob a
afirmação que os seres humanos foram acolhidos por ela, pela Terra. E em função
disso, a hospitalidade pode ser encarada como uma virtude, prática, valor humano,
no qual somos educados.
Neste caso, portanto, o autor não engloba em sua definição as atividades
relacionadas à prática do turismo e da hotelaria, dado que, em sua abordagem, há
uma proposta de regaste de valores que se encontram fora da realidade e do
modelo de vida contemporâneo que temos nas grandes cidades, onde o turismo e a
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hospitalidade mostram sua relevância econômica. Esse fato, certamente, não
descarta a reflexão do autor, uma vez que esta gera discussões em prol do bemestar social no convívio humano que, muitas vezes, é esquecido na prática
comercial da hospitalidade.
Além disso, muitos autores consideram que as reflexões atuais sobre a
hospitalidade são resultantes das contribuições dadas por Marcel Mauss (2003),
sociólogo e antropólogo francês do século XIX, autor de grandes textos referenciais
da Sociologia e Antropologia. Em seu texto “Ensaio sobre a Dádiva e Dom”, o autor
relata suas análises e pesquisas baseadas nas chamadas sociedades primitivas, ou
“arcaicas”, da Polinésia, Melanésia e do noroeste americano, onde as relações
sociais, conforme verificou Mauss (2003), eram baseadas em três deveres básicos:
“dar, receber e retribuir”3. A troca de gentilezas era feita sob a forma de presentes,
tais como as visitas, “produtos da floresta”, festas e etc., que em teoria eram dados
voluntariamente, porém deveriam ser “obrigatoriamente” retribuídos, sob o risco de
não aceitação social do indivíduo que não o fizesse. Essas relações eram
verdadeiros contratos sociais, chegando a deixar, em alguns casos, tribos inteiras na
completa miséria somente para sustentar o ritual e superar a dádiva recebida em
retribuição.
Mauss (2003) também desenvolveu a expressão do “fato social total”,
abarcado posteriormente pela hospitalidade, por meio da contribuição de Camargo
(2005b), que se refere aos fenômenos sociais em sua totalidade cultural e de valor,
delimitáveis empiricamente. A partir disso, então, pesquisadores buscaram nessas
contribuições o verdadeiro papel social da hospitalidade, o mais rico e complexo
dentre seus significados.
Por outro lado, a intensificação nos produtos e serviços associados ao
turismo, nas últimas décadas, contribuiu para a consolidação da chamada indústria
da hospitalidade (hospitality industry), termo muito utilizado por alguns autores que
se baseiam na hospitalidade em sua forma estritamente comercial, entendida em
sua atividade econômica e oferta de acomodação e/ou alimento e/ou bebida,
mediante troca monetária, num conceito completamente distante do que vimos até

3

Camargo (2004), com ênfase em Mauss (2003), defende que todo a contato humano se estabelece
através da dádiva de uma pessoa, que recebe e retribui a gentileza, dando início a um novo
processo, um processo sem fim.
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agora. Como exemplo, temos a colocação de Chon e Sparrowe (2003) sobre a
atividade comercial da hospitalidade:
A indústria da hospitalidade compreende uma grande variedade de
negócios, todos dedicados a prestar serviços a pessoas que estão
longe de suas casas. Hoje, como no passado, os principais
componentes da indústria são aqueles que satisfazem a necessidade
de abrigo e acomodação e aqueles que fornecem alimentos e
bebidas a seus clientes (CHON; SPARROWE, 2003, p.3).

Chon e Sparrowe (2003) são apenas a demonstração de uma discussão
muito mais longa e antiga, geradora de verdadeiros impasses teóricos entre autores,
principalmente na última década. Hoje, temos novas teorias e conceitos que se
propõem a estudar a hospitalidade como atividade econômica, sem deixar de
considerar a relevância de seus aspectos não econômicos.
Foi diante dessas questões, que Camargo (2005b) definiu a existência de
duas vertentes teóricas, as quais, segundo ele, deram origem aos estudos da
hospitalidade na atualidade: as escolas francesa e americana, cada qual fortemente
ligada a um ponto de vista específico e, à priori, sem quaisquer integrações entre si.

a)

A escola francesa: composta pelo grupo de teóricos franceses, cujos

nomes e ciências, respectivamente, podemos citar: Emmanuel Levinas e seu
discípulo Jacques Derrida, da filosofia (a ética da hospitalidade incondicional);
Anne Gotmann, da sociologia (da École de Hautes Études em Sciences
Sociales, de Paris); e Alain Montandon, responsável pelos estudos de
semiologia e análise literária (SPOLON, 2009). É a escola baseada na dádiva
do “dar-receber-retribuir” de Marcel Mauss (2003), em seu contexto socialantropológico, ignorando a hospitalidade de cunho comercial como foco
relevante aos seus estudo.

b)

A escola americana: é a escola que preza o estudo da hospitalidade

em seu âmbito comercial, ou seja, a hospitalidade “paga”, condicionada a
troca monetária ou contratual do serviço de acolhimento, característico das
agências de viagens e operadoras, transportadoras, hotéis, restaurantes e
outros estabelecimentos de atendimento ao público em geral.
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Estas duas escolas com pensamentos opostos, mas pautados num mesmo
tema central, a hospitalidade, foram capazes de trazer à tona iniciativas para tentar
uni-las, de modo lógico, ao que precisávamos para evoluir efetivamente no tema da
hospitalidade. As primeiras tentativas aconteceram, quase que simultaneamente, no
início desse novo século, com os autores ingleses Lashley e Morrison (2004) e, no
Brasil, com alguns pesquisadores do Programa de Mestrado em Hospitalidade da
Universidade Anhembi Morumbi 4, localizada na cidade de São Paulo. Ambas as
propostas estão ligadas às áreas de turismo e hotelaria que, por sua vez, fazem um
uso muito maior dessas pesquisas devido às peculiaridades desses setores.
Spolon (2009) faz uma importante consideração sobre o esses grupos de
acadêmicos da atualidade. A autora faz menção ao aspecto multidisciplinar 5 que
estes pesquisadores vêm buscando através de seus estudos:
Estes grupos vêm tentando ver a hospitalidade como um fenômeno
não
estritamente
social-antropólogia
ou
comercial,
mas
multidisciplinar – como um fato social total, que se relaciona com a
cultura, com os aglomerados urbanos, com as práticas sociais e com
as questões de ordem epistemológica, religiosa, organizacional e
mercadológica, em um contexto interativo e dinâmico. (SPOLON,
2009, p.3).

A seguir, portanto, iremos direcionar o nosso foco de análise sobre a proposta
para união de ambas as vertentes na tentativa de construir a imagem do profissional
contemporâneo do setor, suas atribuições e desafios, em todo o processo de
acolhimento aos turistas que visitam a cidade do Rio de Janeiro. Para tanto,
encerramos nosso impasse inicial sobre a exposição dos ideais controversos do
tema, no que se relaciona a sua construção teórica, para darmos prosseguimento a
um novo desafio: a centralização das diferentes áreas de estudo da hospitalidade,
ambientadas no contexto profissional contemporâneo, onde a hospitalidade deve,
necessariamente, ser entendida sob a relevância de todos seus aspectos,
compreendendo seu valor acadêmico na composição de novos ideais culturais e
filosóficos relevantes ao processo da formação acadêmica.

4

A Universidade Anhembi Morumbi foi a responsável pela criação do primeiro Curso Superior em
Turismo no país, no início da década de 70, sendo a pioneira no ensino do turismo no Brasil. Já em
1978, foi criado o primeiro Curso Superior em Hotelaria, pela Universidade de Caxias do Sul, no Rio
Grande do Sul.
5
Vale ressaltar que esse aspecto também faz do turismo, assim como da hospitalidade, uma área de
grande complexidade e propulsora de pesquisas e reflexões.
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Para este desafio, propomo-nos lançar nossos olhares para a obra de grande
referência na literatura acadêmica contemporânea sobre a hospitalidade, de Conrad
Lashley e Alison Morrison (2004), intitulada “Em busca da hospitalidade:
perspectivas para o mundo globalizado”, publicada originalmente no exterior em
2000. O livro propõe a reunião de diversos autores e pesquisas ligadas a
hospitalidade, mesmo que, por vezes, contraditórias entre si, com o objetivo de
estabelecer o primeiro passo para os novos rumos na conceituação do fenômeno
industrial

da

hospitalidade,

o

fenômeno

contemporâneo,

considerando

definitivamente a relevância das interferências fora do campo comercial. Lashley
(2004), autor do texto referencial introdutório do livro, traz uma proposta para
abordagem do tema da hospitalidade criando três cenários ou domínios de estudo
específicos, porém, não restritos, chamados de privado, social e comercial (ver
ilustração 1 abaixo), construídos através do diagrama de Venn, utilizado
principalmente na matemática para representar as relações entre conjuntos
numéricos.
O autor, como comentamos, utiliza o diagrama em sua perspectiva para a
“indústria da hospitalidade”, que aqui trabalharemos sob o ponto de vista do
indivíduo em sua formação profissional, sendo este centralizado em meio aos
diversos pontos de reflexão inerentes a cada uma das áreas que compõem o estudo
da hospitalidade em sua totalidade teórica:

Anfitrião;

Interesses econômicos;

Necessidades fisiológicas;

Especialização profissional;

Necessidades

Motivos “pertinentes” e “não
pertinentes”;

psicológicas;
Valores

/

costumes

/

hábitos no núcleo familiar.

Administração da
experiência relativa à
hospitalidade;
Obrigações e regras da
atuação profissional.

Trato com forasteiros;
Mutualidade;
Status e prestígio;
Diferenças culturais;
Ética, normas e valores da
sociedade;
PROFISSIONAL DA HOSPITALIDADE (CENTRALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO)

Ilustração 1: Diagrama do Profissional da Hospitalidade. Adaptado pelo autor, com base em
Lashley; Morrison (2004, p.6).
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Lashley (2004) sugere “[...] algumas linhas investigativas para pesquisas
futuras e indica um conjunto de perspectivas que podem desenvolver ainda mais” a
disciplina da hospitalidade. O autor ainda comenta:
Essencialmente, a oferta e a administração industrial dos serviços de
hospitalidade são melhor enfocadas quando apoiadas por um
entendimento amplo da hospitalidade e dos atos ligados à condição
de hospitalidade. (LASHLEY, 2004, p.3).

Ao mencionar os “serviços de hospitalidade”, o autor refere-se mais
precisamente aos serviços ligados a hotelaria e a restauração, devido seu enfoque
na melhoria dos serviços dessas áreas. Ainda assim, como o próprio autor
intencionou, é possível extrair diversas linhas de pesquisa e abrir caminhos para
novos olhares que impulsionam o desenvolvimento do tema. O diagrama ajuda
consideravelmente nesse ponto, pois é relativamente aberto e genérico, onde cada
pesquisador pode tomá-lo como base para estabelecer seus próprios rumos e
direções.
Assim, vamos entender um pouco do que trata cada domínio, ou em nosso
caso, cada área de conhecimento do profissional da hospitalidade, representado
pelos estudantes de turismo e hotelaria, e em que consiste sua composição.
A hospitalidade privada ou doméstica é aquela que recebemos em nosso lar,
mais especificamente em nosso núcleo familiar, de acordo com os ensinamentos e a
cultura por ele propostos. É considerada por alguns autores como a base para as
relações profissionais dos indivíduos, dada a forte influência no processo de
desenvolvimento e amadurecimento pessoal. Também, pode definir o caráter do
indivíduo e sua visão sobre o mundo, assim como sua própria necessidade com
relação à hospitalidade. Nosso lar é também o lugar onde temos a proteção, apoio,
privacidade e buscamos bem-estar para lidar com as questões do dia a dia. Lashley
(2004, p. 14-15) completa afirmando que:
A família nuclear introduz os indivíduos em regras, rituais, normas e
costumes que modelam as atividades de hospitalidade no cenário
social (...) a recepção de hóspedes em ambientes domésticos
proporciona a oportunidade de situar o indivíduo e a família no
contexto da “civilidade” (...), portanto, desempenha papéis
importantes na vinculação de indivíduos e grupos.

Partindo da reflexão de Lashley (2004) compreendemos o forte vínculo da
família no processo de socialização dos indivíduos e como a hospitalidade pode ser
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decisiva nisso. Porém, o mais importante é que os cenários doméstico e social
possuem uma relação mútua, ou seja, da mesma forma que a hospitalidade
doméstica interfere na social, a hospitalidade social também interfere na doméstica.
À exemplo, conforme abordado pelo autor, percebemos que grande parte dos rituais
e costumes que praticamos dentro do nosso lar são, na verdade, repetições daquilo
que vivemos e aprendemos em nosso convívio social, pois algum dia, alguém, o
praticou em seu lar, em seu ambiente doméstico, e nós o seguimos como bom
costume.
A hospitalidade social é aquela na qual estamos submetidos socialmente e,
como legítimos seres sociais, somos influenciados por sua matriz de crenças e
costumes que, por sua vez, são capazes de modelar valores pelo simples fato de
nos relacionarmos conjuntamente. Trata-se do campo onde ocorrem os atritos e
choques culturais, ideológicos ou de personalidade, onde também os fatos se
desenrolam, e os laços de afeto ao estranho ou ao desconhecido ganham sua
verdadeira relevância e essência. Esse domínio é o mais complexo e difícil de
dimensionar, pois abarca diversas questões de senso coletivo, extremamente
variáveis aos fatores culturais, históricos, antropológicos e sociológicos propriamente
ditos. Portanto, dependendo do ponto de vista, o domínio social é capaz abraçar a
todos os outros e determinar diferentes caminhos a serem estudados. Lashley
(2004) defende a importância do estudo do domínio social da hospitalidade por gerar
“[...] interessantes perspectivas teóricas através das quais se estabelece o
entendimento das atividades que abrangem a indústria da hospitalidade” (LASHLEY,
2004, p. 13). Numa abordagem mais ampla, podemos considerar também a prática
da hospitalidade também na prestação de serviços.
A hospitalidade comercial compreende a oferta da hospitalidade na prestação
de serviços e produtos com a contrapartida do pagamento e da troca comercial.
Essencialmente, é utilizada na caracterização da oferta de acomodação e/ou
alimentos e/ou bebidas em meios de hospedagem e de restauração. Sob um ponto
vista mais extenso, o domínio comercial pode abranger a própria oferta do
atendimento e da prestação de serviços que, sob a perspectiva social da
hospitalidade, pode ser concebida por motivos “pertinentes” e “não-pertinentes”. Os
motivos “pertinentes” consistem o prazer e o desejo natural de acolher e agradar a
outras pessoas, enquanto os “não-pertinentes” se referem a tentativa de conquistar
a favor de terceiros ou, em contextos comerciais, ganhar maior valor de troca
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(LASHLEY, 2004). A intermediação correta entre ambos é o que pode definir a
centralização e o equilíbrio entre os demais domínios aqui citados, dada a forte
interferência que um conjunto exerce sobre o outro.
Partindo do diagrama criado por Lashley (2004), estabelecemos nosso
primeiro passo com os processos de aprendizado e qualificação profissional, pois é
baseado nesses processos que nossa pesquisa irá se desenvolver, no que diz
respeito ao complexo tema da hospitalidade, o qual vimos, até o momento, fomenta
questões tão diversas, sob os mais variados e possíveis olhares e perspectivas, que
se torna, por vezes, improvável abordar e satisfazer completamente a todas elas,
por mais grandiosa que possa ser tal pesquisa.
Os profissionais da hospitalidade, representados em nosso caso pelos
estudantes de turismo e hotelaria, encontram-se no centro de um grande sistema de
conhecimentos, que mostra seu valor através da pesquisa e de seu desenvolvimento
intelectual face às nuanças evolutivas do mercado globalizado.
Devemos frisar que a associação da hospitalidade para o processo de
formação profissional trata-se de uma perspectiva pouco abordada na hospitalidade,
inclusive entre os grandes autores, que possuem óticas voltadas principalmente para
melhorias nas atividades hoteleiras e não em questões relativas à aprendizagem e
formação de profissionais para atuar no atendimento e na prestação de serviços
turísticos.
Nosso ponto central, a partir de então, é entender que todos os aspectos
abordados incansavelmente ao longo do nosso trabalho até aqui são inseparáveis e,
em síntese, não podem ser entendidos ou vistos isoladamente. Cada um dos
domínios da hospitalidade contribui para composição do cenário social do mundo
contemporâneo, que pressupõe as justificativas para as ações dos indivíduos em
sociedade e, o mais importante para nós, em suas atividades profissionais. Mais
profundamente nos referindo, identificamos no diagrama o que se espera do
humano-profissional em sua atuação, equilibrando cada um dos domínios de acordo
com os princípios pertinentes a educação e aos cenários do mercado profissional
contemporâneo.
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1.2

FORMAÇÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL NO SETOR DO TURISMO
E DA HOTELARIA

Vimos até aqui que os estudos da hospitalidade vão muito além da simples
ato de acolher e receber bem o outro. Refletimos sobre as implicações de sua
atividade profissional e quais elementos compõem a complexa cadeia de serviços do
turismo, que abrange também as áreas da hotelaria e da restauração. Essas
reflexões serviram de base para o desenvolvimento da proposta deste capítulo, cuja
finalidade foi destacar o desenvolvimento e os principais aspectos relacionados à
educação em turismo e hotelaria, de modo a compreendermos melhor os processos
de ensino e aprendizagem na qual estão inseridos os futuros e já atuantes
profissionais do setor.
Podemos perceber que o elemento multidisciplinar, mais uma vez, se fará
presente e, portanto, a análise da hospitalidade pode tomar caminhos mais sólidos
em sua conexão com os alunos/profissionais que fazem uso dela, mais
especificamente, os alunos/profissionais de turismo e hotelaria.

1.2.1 O crescimento e evolução da educação turística no Brasil

Os primeiros cursos nas áreas de turismo e hotelaria são datados da década
de 1970, um dos períodos políticos mais delicados na história do país, onde os
brasileiros enfrentavam a forte repressão pela ditadura militar. Por outro lado, foi em
meio a esse contexto histórico que foi fundada, em 1971, a Faculdade de Turismo
do Morumbi, na cidade de São Paulo, atualmente conhecida como Universidade
Anhembi Morumbi, pioneira no ensino do turismo no Brasil, sob a ótica de um
modelo econômico mais “moderno” e “futurista” no desenvolvimento de novas áreas
na geração de empregos, tendo em vista o então promissor bem-estar econômico
disseminado pelo “Milagre Econômico6”.

6

“No período entre 1969 e 1973, o crescimento econômico no Brasil alcançou níveis excepcionais, e
por isso ficou conhecido como “Milagre Econômico”. (...) Como resultado, nos anos seguintes, a
classe média teve aumentos consideráveis em sua renda, enquanto aumentava o abismo social no
país. O aumento das desigualdades sociais e as divida externa assumida nessa época são as
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Impulsionados por essa nova onda de crescimento e pela busca por novas
áreas econômicas, sucederam-se novos cursos nas áreas de turismo e hotelaria:
A primeira (fase do turismo), na década de 70, foi marcada pelos
cursos, primeiro o de turismo (...) e, posteriormente, os de hotelaria
(1978, inicialmente com cursos tecnológicos iniciados pela
Universidade de Caxias do Sul – RS, que fundou o Núcleo
Universitário no município de Canela – RS, onde sediou a Escola
Superior de Hotelaria, com dois anos de duração, sendo em 1979
reconhecida pelo MEC) [...] (ANSARAH, 2002, p. 74).

Em contrapartida, essa visão promissora foi frustrada pelas recorrentes crises
econômicas, em especial a crise do petróleo, que ocorreu no início dessa mesma
década e teve seus efeitos agravados ainda mais pelo modelo econômico e político
da época, aumentando a dívida externa do país que, por sua vez, se arrastou por
mais de 30 anos e interferiu no desenvolvimento de diversas áreas econômicas, não
somente o turismo. O resultado foi que durante toda a década de 1980 houve uma
estagnação no crescimento dos cursos de turismo e até mesmo o fechamento de
muito deles, fato que, para os estudiosos, foi decisivo para o atraso e a não
concretização do patamar proposto para o turismo desde sua primeira fase
(ANSARAH, 2002; TRIGO, 2000).
Já na segunda fase, na década de 1990, houve uma considerável
recuperação no processo de desenvolvimento educacional do turismo e da hotelaria,
uma vez que a época foi marcada pelo forte apelo democrático da população
brasileira, reforçada pelas mudanças ocorridas ao redor do mundo, com relação ao
modo de governo e ideais de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, houve uma
distribuição significativa e mais igualitária dos cursos de turismo e hotelaria nas
regiões de todo país, abrangendo, inclusive, o interior de muitos Estados. Entretanto,
apesar dos avanços na década de 1990 e a forte retomada processo de
desenvolvimento da área não foi possível afirmar que o turismo estava caminhando
seu pleno sucesso, conforme almejado logo em sua primeira fase (TRIGO, 2000).
Para Trigo (2000), outros fatores também devem ser levados em conta
quando analisamos o desenvolvimento do turismo até a década de 1990:
O motivos (para o fracasso no desenvolvimento proposto na primeira
fase do turismo) foram as crises econômicas sucessivas e a falta de
consciência de três importantes fatores para um desenvolvimento
principais heranças do Milagre Econômico no Brasil”. Disponível em: http://www.infoescola.com/
historia-do-brasil/milagre-economico/. Acesso em: 15 de junho de 2013.
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harmônico, sustentável e duradouro do turismo: preservação do meio
ambiente natural e cultural, consciência da importância dos
programas de qualidade na prestação de serviços e reconhecimento
da necessidade da formação de mão-de-obra qualificada em todos
níveis (...) e nos diversos segmentos de lazer e turismo. (TRIGO,
2000, p. 245).

A colocação de Trigo (2000) traz uma reflexão sobre fatores relevantes de
uma administração contínua e economicamente sustentável do turismo, levando em
consideração questões culturais, sociais e ambientais. Além disso, também deve
haver uma preocupação especial com relação a formação de profissionais para
atuar na área e fazer valer a evolução econômica do setor, beneficiando não só ao
governo e a economia em si, como também a sociedade e meio em que se
encontram.
Essas preocupações específicas relacionadas à gestão global do turismo e da
hospitalidade estão mais claras nessa terceira fase do turismo, ou seja, à partir dos
anos 2000 até nossa atualidade. A explicação para isso é que o processo de
globalização e o desenvolvimento dos meios de comunicação tornaram o mundo
mais dinâmico e atualizado a respeito das novas tendências de mercado, além de
aspectos relacionados à economia nacional e estrangeira. Os setores do turismo e
da hospitalidade se beneficiam dessa sociedade mais moderna e crítica
demonstrando seu potencial econômico e ganhando aceitação em seu meio social.
Atualmente, há uma grande dificuldade em conseguir informações sobre a
quantidade dos cursos de turismo, hotelaria e outras áreas afins, no Brasil, pois
ainda existem muitas informações desencontradas ou não unificadas que dificultam
a coleta de dados. Apesar disso, reunimos aqui alguns dados provenientes de
pesquisas científicas de outros autores, de modo a exemplificar com mais precisão a
evolução da educação turística em nosso país. A tabela abaixo (tabela 1), criada
com base no levantamento científico feito por Leal e Padilha (2008), demonstra o
crescimento geral dos cursos de graduação e especialização em turismo, hotelaria e
afins, nos anos de 1994 a 2005:
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Tabela 1: Crescimento da quantidade de cursos de graduação e
especialização em turismo no Brasil (1994-2005)
Ano

Quantidade de cursos

1994

32

1995

36

1996

40

1997

53

1998

119

1999

156

2000

230

2001

322

2002

463

2003

510

2004

Não disponível

2005

834

2010

1084*
*Fonte: Mota; Anjos, 2012, p. 10.

Tabela 1: Crescimento da quantidade de cursos de Graduação e Especialização em Turismo no
Brasil. Adaptado pelo autor, com base em Leal e Padilha (2008, p. 180).

Por meio dos dados acima, podemos perceber que só no início dos anos
2000 a oferta de cursos nas áreas citadas mais que triplicou em apenas 5 anos. A
questão é que o número de cursos de profissionalização de nível superior e técnico
em turismo, hotelaria e outras áreas afins vem se multiplicando a cada dia, somado
ao fato de que cada vez mais pessoas tem se interessado pela área ou procurado
conhecer um pouco mais sobre essa especialização.
Esse crescimento no número de cursos e forte desenvolvimento do turismo
motivou a criação da Comissão de Especialistas em Turismo, pela SESu/MEC
(ANSARAH, 2002). Essa comissão foi responsável por criar um conjunto de
diretrizes para avaliar a qualidade dos novos cursos criados na área, visitando as
instituições de ensino e validando os cursos assim que a primeira turma se forma
(LEAL; PADILHA, 2008).
Os números de cursos impressionam e nos trazem um parâmetro ainda mais
próximo do quadro da educação superior brasileira que temos hoje. Um destaque
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especial pode ser dado ao estado de São Paulo que, sozinho, representava mais de
metade da oferta de cursos superiores em todo o sudeste, além de apresentar
números maiores que soma de cursos das outras regiões individualmente (MOTA;
ANJOS, 2012). Essa discrepância, na verdade, não é uma novidade para o
mercado, tendo em vista o grande poder econômico desenvolvido no estado paulista
e sua representatividade na economia do país como um todo. Com o turismo, não
seria diferente. Neste caso, prevalecendo o segmento de turismo de negócios como
principal vocação turística da cidade. Segundo dados do São Paulo Convention &
Visitors Bureau, referentes ao ano de 2012, praticamente 60% dos visitantes que
vão à cidade tem como principal motivação os negócios.
Percebemos, dessa forma, o modo como fenômeno dos cursos de turismo e
suas segmentações é influenciado pelo mercado turístico onde se encontra e por
diversos outros fatores ligados a sua atividade, tornando imprevisíveis os rumos
tomados pela oferta desses cursos nessa nova década. Apesar disso, deve-se
considerar sempre o fortalecimento da área de maneira geral e manutenção da
qualidade no âmbito profissional e na educação.
O fator capaz de interferir nessa realidade é a realização dos grandes eventos
internacionais (ver tabela 2), principalmente no estado do Rio de Janeiro, localidade
do nosso foco de estudo e principal palco de investimentos e realização de eventos
de massa atualmente. Com relação aos cursos na área, segundo dados do
Ministério da Educação, através da página eletrônica do Sistema E-mec, existem 25
Instituições de Ensino Superior (IES) em turismo e hotelaria hoje no estado do Rio
de Janeiro. Infelizmente, não podemos afirmar que esse valor corresponde ao
número de cursos superiores no estado atualmente, uma vez que algumas IES
oferecem diferentes níveis e especializações e, portanto, mais de um tipo de curso
em suas unidades. Como universidades, por exemplo, que oferecem diferentes tipos
de graduação relacionados a esses cursos, como a Licenciatura, Bacharelado e
Pós-graduação.
É bastante provável que tenha havido novas mudanças nessa oferta de
cursos no setor, principalmente pensando nos cursos técnicos (ou curta duração) e a
distância visando qualificar especialmente os jovens, com a finalidade de suprir as
novas demandas da cidade do Rio de Janeiro e de muitas outras cidades brasileiras
de forte potencial turístico e que participarão dos eventos esportivos internacionais
que envolvem outros estados.
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Por outro lado, ao mesmo tempo em que essa nova visão colabora para o
reconhecimento dessas áreas econômica e socialmente, também é capaz de limitar
a atividade para uma prática provisória e até mesmo imediatista, voltada apenas
para os grandes eventos mundiais que serão realizados na cidade do Rio de
Janeiro. É, justamente, essa visão arraigada e restrita com relação aos estudos e
aos mais diversos processos de qualificação profissional em turismo que os
estudiosos vêm procurando superar ao longo dos últimos anos, abrindo novos
caminhos e possibilidades de abordagens mais amplas. Esse fenômeno é
extremamente positivo no crescimento dos estudos da área e, consequentemente,
auxiliará na construção de um novo perfil de profissionais na área, deixando o
amadorismo e a falta de conhecimentos no passado.
Para tal, nos textos a seguir, propomos caracterizar as bases filosóficas do
conhecimento curricular da educação turística, além da inserção de temáticas que
contribuem na experiência da formação dos futuros profissionais do setor.

1.2.2 O conhecimento e o currículo na educação para o Turismo e a
Hotelaria.

Ao longo desse texto trataremos especificamente das características
inerentes aos processos de ensino e aprendizagem na educação dos colaboradores
de turismo e hotelaria identificados no Terminal de Cruzeiros do Porto do Rio de
Janeiro, na condição de estudantes dos cursos de turismo e de hotelaria, de modo a
evidenciar a experiência do processo acadêmico vivida pelos profissionais da área,
trazendo sua real importância através de considerações teóricas e um recorte sobre
o desenvolvimento pedagógico proposto aos alunos pelos docentes.
Sendo assim, posteriormente, pode-se aplicar de forma lógica e prática o
resultado desses processos educacionais no desenvolvimento do setor econômico
do turismo e, consequentemente, das atividades profissionais do turismo no
ambiente do Porto do Rio de Janeiro, objeto de nosso estudo acadêmico.
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1.2.2.1

Considerações sobre a educação para o Turismo e a Hotelaria

Anteriormente, vimos o quanto à educação no turismo cresceu e ganhou
destaque na sociedade brasileira devido às novas conjunturas que, em
consequência, criaram novas expectativas e novos rumos com relação à atividade
comercial do turismo, da hotelaria, de eventos e etc. Essa ligação próxima e
necessária entre a educação e o mercado de trabalho é o que preocupa muitos
estudiosos ao desenhar o papel da universidade e das demais instituições de ensino
na formação de futuros profissionais.
A grande preocupação está justamente na modificação das abordagens na
formação de alunos, onde há um valor implícito dessa formação voltada diretamente
para a atividade econômica, deixando de lado o papel exploratório e científico do
ensino superior, ou então, desmerecendo, em certa escala, a ensino teórico em
geral, como encontramos em cursos técnicos, por exemplo. Outra questão
preocupante é a consolidação das instituições privadas de ensino, as quais, sob o
ponto de vista estritamente econômico, são empresas que disputam o “comércio do
conhecimento”, na busca por sua própria sobrevivência no mercado.
Mais que isso, os estudantes do ensino privado, em grande número,
principalmente no que se refere aos cursos técnicos e profissionalizantes,
encontram-se na posição de clientes e consumidores da educação. Estes, por sua
vez, fazem com que a sua vontade de consumidor prevaleça e obrigam as
instituições a seguir com base em seus interesses, que na maioria das vezes
também são econômicos (WHEELER, 2008).
Evidentemente, as realidades da globalização e do capitalismo interferiram
consideravelmente não só no modo como nos relacionamos, como discutimos
anteriormente na seção sobre hospitalidade, mas também no modo como vemos o
mundo e traçamos nossos objetivos pessoais e profissionais. E, em geral, nossos
objetivos profissionais são ao mesmo tempo uma garantia de vida e uma obrigação
social, que se mescla aos interesses individuais. Por outro lado, não há como pensar
em turismo sem considerar sua atividade comercial e geradora de lucros, dilema
este, já tratado anteriormente nos textos sobre a hospitalidade.
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Airey e Tribe (2008) fazem a seguinte observação a respeito das mudanças
na educação turística e no “currículo 7 ” nas instituições de ensino, resumindo de
maneira geral como se originaram recentes tensões na área:
Primeiro, houve aumento maciço na quantidade de estudantes,
instituições e professores de turismo. Segundo, o currículo se
estendeu além do aspecto profissionalizante, e o turismo emergiu
como matéria de estudo em diversos níveis educacionais. Terceiro,
esse desenvolvimento e essa mudança geraram tensões no
desenvolvimento curricular. (AIREY; TRIBE, 2008, p.18).

Em efeito, Wheeller (2008) descreve o conflito entre as escolas do
“pensamento” e do “treinamento”. O autor acredita que as instituições de ensino em
turismo estão mais preocupadas em “treinar” os estudantes do que educá-los de
fato. Em sua opinião, devemos “educar” e não “treinar” os estudantes de turismo,
gerando neles a capacidade de pensar e agir por si próprios. (WHEELER, 2008, p.
421).
Centralizando e seguindo uma linha de raciocínio semelhante, Airey & Tribe
(2008, p. 18-19) também pontuam:
[...] o excesso de prática profissionalizante provoca o risco de a
educação em turismo se limitar a oferecer pouco mais que
reflexões a respeito do mundo do trabalho. Por outro lado,
adverte (-se) para o fato de a educação em turismo dar as
costas às ligações com a indústria do turismo, já que isso poria
em risco uma das suas principais raisons d’être (razões de ser).
Diante disso, cabe-se o recente desafio das instituições de ensino em
conciliar o estudo e a pesquisa com a prática profissional, compreendendo
harmonicamente a ligação entre esses elementos na educação turística. O docente,
assim como a universidade ou instituição de ensino de formação turística, prover
práticas pedagógicas que estimulem não só o aprendizado, interação, reflexão, mas
também a formação de um caráter profissional e filosófico voltado para o mercado
de trabalho, ou seja, para a realidade do setor.
Por meio de nossa abordagem sobre a educação pudemos observar, de
maneira breve, que os esforços para tornar a educação no turismo mais efetiva vem
ganhando destaque através dos estímulos dados pelo estudo da área, buscando
7

O conceito de “currículo”, usado nos estudos da educação, refere-se a tudo o que é ensinado aos
estudantes, porém nem sempre é sinônimo de conhecimento (TRIBE, 2008).
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adequar ao máximo o caminho da educação com o caminho das transformações do
mercado turístico.
E tratando dessas transformações, enquadramos o estudo da ética, um tema
ainda pouco abordado na literatura acadêmica do turismo, mas que delineia sua
relevância, devido sua estreita ligação com a qualidade na prestação de serviços e o
desenvolvimento da educação profissional, não só em turismo e hotelaria, como
também em áreas econômicas e campos de estudo que fazem uso das relações
humanas em suas respectivas abordagens. Portanto, antes de propormos reflexões
sobre currículo do turismo e da hotelaria, devemos compreender a relevância da
ética na educação dessas áreas em especial.
De modo a compreender um pouco mais sobre o uso da ética na construção
do currículo profissional, preocupemo-nos, primeiramente, em entender o contexto
filosófico. Kanaane & Severino (2006) desenvolvem observações interessantes
sobre o contexto e a definição de ética:
Ética e moral refletem os determinantes ideológicos e culturais
capazes de nortear o comportamento coletivo. Estudiosos como
Durkheim, Lacan, Marx, Freud, Kant, Drucker, Fromm, entre outros,
vêm atestando a necessidade de realinhamento da conduta
individual, grupal e coletiva no tocante ao redimensionamento de
valores, hábitos, costumes e tradições, balizadores das atitudes e
comportamentos. (KANAANE; SEVERINO, 2006, p. 61).

Desde já, vale ressaltar que estamos reincidindo sobre um tema que fomenta
debates e demonstra seu espaço na formação acadêmica dos profissionais. E,
portanto, é uma poderosa ferramenta de reflexão que, quando bem articulada,
relaciona-se diretamente com a cultura, a sociedade, a educação, o turismo, a
hospitalidade, entre muitos outros.
Entretanto, ao afetar a área profissional, automaticamente recai sobre as
instituições de ensino a responsabilidade trazer esses estudos para o meio
acadêmico, fazendo-o ser reconhecido e debatido pelos estudantes. Na verdade, é
notável e, ao mesmo tempo, gratificante para os pesquisadores da área, perceber
que o futuro da área como um todo esteja, cada vez mais, sendo influenciados pelas
IES. O que, por um lado, pode ser extremamente positivo por ser uma área em que
de diversas maneiras exige posturas, ações e competências cada vez maiores de
seus profissionais, na busca de mais seriedade para a atuação (ARAÚJO, 2003).
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O estudante, neste caso, necessita lidar e refletir sobre essa prática. Araújo
(2003), face às dificuldades a serem enfrentadas no estudo do turismo e sua prática
profissional como um todo, defende a introdução do estudo da Ética como disciplina
obrigatória, tanto em cursos universitários, quanto nos profissionalizantes, de modo
a contribuir positivamente na formação dos estudantes e, consequentemente, dos
agentes atuantes no setor do Turismo e da Hospitalidade. Entretanto, segunda a
autora, essa disciplina deve favorecer não somente questões filosóficas e
conceituais da ética, como também a análise de casos reais, proporcionando
reflexões distintas e importantes à formação, como: maior equilíbrio entre teoria e
prática; e, ainda, uma perspectiva mais real dos dilemas com os quais os estudantes
estarão envolvidos em sua futura vida profissional. (ARAÚJO, 2003).
A autora também afirma que de nada adianta se ensinar valores éticos se a
própria instituição de ensino ou docentes envolvidos não seguem esses valores,
devendo-se encarar com seriedade a expressiva relevância do tema.
Outra importante consideração de Araújo (2003) diz respeito à contribuição
das atitudes éticas no apoio á manutenção dos recursos do turismo, de modo a
tornar profissionais mais conscientes e atentos a possíveis medidas paliativas que
harmonizem com consumo e crescimento sustentável do turismo. Ainda segundo a
autora, essas práticas baseadas na ética proporcionam uma concepção diferenciada
de desenvolvimento turístico:
[...] uma visão diferenciada de desenvolvimento turístico – qualificada
de sustentável –, que utiliza uma abordagem amparada em princípios
e valores éticos, e tenta conjugar orientações de lucratividade, de
planejamento de longo prazo, com compromissos sociais e
ambientais. (ARAÚJO, 2003, p.80).

Através dessa forte ligação entre o turismo e suas ações sociais e coletivas,
onde a ética se faz presente, que compreendemos o processo humanização da área
mais visivelmente. Krippendorf (2003) já propunha essa aproximação mais humana
do profissional com relação turista, uma atitude mais atenta aos valores de ambos
agentes. Essa humanização, entretanto, implica num esforço coletivo do poder
público, empresários, órgãos de classe e também a comunidade envolvida.
(KANAANE; SEVERINO, 2006). E, por fim:
Para que essa estratégia possa ser implantada de maneira efetiva,
faz-se necessário que a formação, o desenvolvimento e manutenção
dos profissionais atuantes em turismo e hotelaria sejam
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disseminados em nosso país de forma constante e alicerçados em
bases conceituais pragmáticas. (KANAANE; SEVERINO, 2006, p.
115).

Notadamente, o estudo do turismo nos proporciona carregar uma grande
bagagem cultural, social, filosófica, além de tantos outros conhecimentos possíveis.
Ao mesmo tempo, são decisivas ao ponto de compor o caráter profissional e
individual do estudante pesquisador, modificando o futuro do turismo e interferindo
positivamente no desenvolvimento do setor. Todas essas percepções de um modo
geral, nos levarão a compreender com mais precisão a realidade da área a seguir.
Nessa breve reflexão sobre a relevância da ética à formação dos estudantes
de Turismo e Hotelaria, somada às abordagens sobre a hospitalidade, proporcionou
a construção da base do conhecimento filosófico na qual os estudantes de turismo e
hotelaria estão inseridos. Assim, tais pensamentos nos ajudarão a pensar de forma
mais coerente nas propostas de currículo e formação profissional nessas áreas,
resgatando, principalmente, o papel das universidades nesse processo.
Como argumento potencial às reflexões a seguir, devemos, primeiramente,
resgatar as incumbências das instituições de ensino superior. Nesse aspecto,
Fonseca Filho (2007, p.3) comenta que o papel da universidade é “[...] o de
proporcionar uma formação, por meio de ensino, pesquisa, extensão e cultura, para
que o aluno atue no mercado de trabalho, além de ter um compromisso social
desenvolvendo ações que contribuam positivamente na sociedade”.
Não somente a universidade, Ansarah (2002) ainda defende o papel
essencial do docente na condução do projeto pedagógico para educação turística,
sendo este o responsável pelo aprofundamento do conhecimento direcionado aos
estudantes. Dessa maneira, o projeto pedagógico deve ser capaz de:
[...] preparar os alunos para compreender a sociedade, fazendo-os
refletir sobre os fatos e dados, condicionando-os a julgar e intervir
quando oportuno (...) A instituição educacional (por sua vez) também
deve preparar o aluno para realizar-se profissionalmente, imbuído de
um espírito crítico e ético que lhe garantirão uma posição de
destaque na sociedade onde vive. (ANSARAH, 2002, p. 27-28).

Uma boa ilustração, a respeito dessas atividades pedagógicas no meio
acadêmico, foi relatada no artigo de Fonseca Filho (2007). O autor, no papel de
docente, descreveu seu projeto com alunos do curso de Bacharelado em Turismo,
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de uma Instituição de Ensino Superior (IES), localizada na cidade de São Paulo
(SP), onde ministrou a disciplina de “Planejamento Organizacional do Turismo”. O
trabalho consistiu em uma visita técnica com seus discentes a duas estâncias
turísticas do interior paulista, de modo a realizar pesquisas e propor soluções para o
desenvolvimento turístico dessas localidades, aplicando estudos e teorias que foram
previamente discutidos em sala de aula.
Portanto, é defendido pelos educadores em turismo, conforme demonstrado
por Fonseca Filho (2007), que o papel das instituições de ensino, principalmente das
IES, é estimular e desenvolver o raciocínio dos estudantes por meio das reflexões e
análises multidisciplinares e interdisciplinares, conforme alguns autores se referem
(TRIGO, 2000; WHEELER, 2008), proporcionadas pela pesquisa acadêmica que,
por sua vez, é baseada na realidade do setor, envolvendo obviamente sua
característica marcante como atividade econômica. Essa característica da pesquisa,
reflexão e análise é o que diferencia, por exemplo, os cursos superiores de
tecnologia dos cursos técnicos e profissionalizantes da área.
Assim como no turismo, há uma preocupação crescente na Educação
Superior em Hotelaria em trazer um pluralismo conceitual para seus alunos,
tornando-os profissionais com grande amplitude mercadológica na operação dos
serviços turísticos. A própria hospitalidade, uma das bases de estudo deste trabalho,
foi aperfeiçoada e desenvolvida, em grande parte, graças aos estudiosos da
indústria hoteleira, conforme afirmam Airey; Tribe (2004, p. 388):
[...] como novo campo de estudo, a base de conhecimento sobre a
hospitalidade originou-se dos estudos gerados diretamente pela
indústria e pelo mundo do trabalho, em vez de por diversas
disciplinas ou por outros campos de pesquisa que ajudam a explicar
a hospitalidade.

Airey & Tribe (2004) ainda afirmam que a própria mudança no termo “hotelaria
e catering” para “hospitalidade”, por estudiosos no Reino Unido, evidenciou que a
ênfase operacional ligada ao seu termo antigo estava se tornando restrita e não
comportava a amplitude estudos da área. Além disso, a hospitalidade como setor
comercial (Hotelaria e Restauração) e a hospitalidade como área de conhecimento
caminham juntas e são capazes de impulsionar uma cadeia de serviços que vão
além do turismo e da hotelaria.
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Em consequência disso, hoje é possível aplicar a hospitalidade, enquanto
área de conhecimento, em diversas outras áreas comerciais de atendimento ao
público, além da atuação em meios de hospedagem. Esse fator, logo, torna-se
inegável na educação para hotelaria e leva as universidades a preparar seus
estudantes para essa nova realidade, mesmo nos cursos onde as práticas e técnicas
profissionais são mais enfocadas. Na Universidade Federal Fluminense (UFF), por
exemplo, o Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria possui em seu currículo a
disciplina de “Hotelaria em Condomínios, Shopping Centers, Clubes e Empresas
não-hoteleiras”8, mais uma vez reafirmando a ideia do currículo mais ampliado e
abrangente da educação em turismo e hotelaria.
Em relação a isso, Tribe (2008, p.90) “[..] desenvolveu princípios para a
ordenação do currículo relativo à educação superior em turismo”. O esquema
proposto pelo autor abrange quatro domínios principais: atuação profissional,
reflexão profissional, reflexões sobre cultura em geral e ações relativas à cultura
geral (ver ilustração 2).

Postura

Reflexão

Atuação

Objetivos
Cultura Geral

Reflexões sobre
cultura geral

Atuação relativa
à cultura geral
O

Profissional
filosófico

Profissional

Reflexão
profissional

Atuação
profissional

Ilustração 2: Currículo para o profissional filosófico.
Adaptado pelo autor com base em Tribe (2008, p.91).

Muito semelhante à ilustração 1, no capítulo anterior (ver página 35), sobre o
conhecimento da hospitalidade no aprendizado e atuação profissional, o autor

8

Disciplina obrigatória referente ao 4º período do Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria da
Universidade Federal Fluminense (UFF). Disponível em: http://www.hotelaria.uff.br/index.php/en/
graduacao/rol, acesso em 14 out 2013.
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propõem domínios ligados ao currículo do “profissional filosófico” atuante na
indústria do turismo e, consequentemente, também na indústria da hospitalidade.
Mais especificamente falando,
Os profissionais filosóficos seriam graduados que prestariam
serviços eficientes e efetivos em turismo, os quais procurariam
entendimento abrangente do fenômeno turístico enquanto também
cumpririam o papel da gestão para o desenvolvimento de um mundo
turístico mais amplo, no qual esses serviços são prestados. (TRIBE,
2008, p.91).

No espaço curricular proposto por Tribe (2008), o quadrante referente à
“atuação profissional”, segundo o autor, diz respeito à ação dos colaboradores na
indústria do turismo (marketing de uma localidade turística, gestão de um hotel ou
restaurantes, por exemplo), ou seja, na educação, traduz-se como uma preparação
para a prática do turismo propriamente dita. Enquanto a “[...] reflexão profissional”
enfatiza “a reflexão, a avaliação e a modificação das habilidades e do conhecimento
da indústria do turismo” (TRIBE, 2008, p. 91).
A reflexão sobre a cultura geral insere o estudante em uma corrente de
pensamento sobre um mundo do turismo mais amplo, enquanto a atuação relativa à
cultura geral requer traduzir em ação essas reflexões sobre o mundo do turismo
(TRIBE, 2008). Neste caso, identificamos nesses aspectos proposições muito
similares às reflexões provenientes da hospitalidade e da ética como áreas de
estudo.
No que diz respeito aos aspectos que abarcam a prática profissional, a qual
trabalharemos mais a fundo ao estudar o turismo no Porto do Rio de Janeiro, nos
capítulos a seguir, percebemos a grande preocupação em se estabelecer
experiências que vão além da aprendizagem na universidade, fazendo do espaço
educacional um ambiente único e complexo. Mais ainda, fornece oportunidades para
que os estudantes tracem seus objetivos na vida pessoal e acadêmica, dando-lhes
os aportes necessários para aperfeiçoar sua base de conhecimentos.
Uma etapa importante na concretização do ensino no turismo é, portanto, a
experiência de estágio profissional e supervisionado pela instituição de ensino. Esse
fator leva as organizações dos setores do Turismo e da Hotelaria a buscarem seus
futuros profissionais nessas instituições. Bissoli (2002) cita que entre as
características buscadas por essas organizações na seleção de seus estagiários
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encontram-se aspectos como: “[...] dinamismo; iniciativa; capacidade analítica;
valores e ética e capacidade de realização” (BISSOLI, 2002, p. 38).
O estágio, neste caso, representa um importante papel no amadurecimento
profissional e na concretização dos ensinamentos propostos pela instituição de
ensino. Esse benefício é igualmente revertido para o estudante e a organização,
atingindo diferentes interesses em prol de um desenvolvimento mais efetivo da área.
De maneira geral, compreendemos que o contexto curricular do turismo tem
gradualmente alcançado sua maturidade, em face de um mercado que igualmente
tem amadurecido ano a ano. Na verdade, diversas questões compõem as
complexas abordagens de educação no turismo e envolvem desafios que levam
docentes e discentes a novos patamares experimentais, potencializando métodos e
práticas pedagógicas que harmonizam com os mais diversos interesses,
especialmente a atuação profissional.
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2

A PRÁTICA PROFISSIONAL EM TURISMO E HOTELARIA E AS
CARACTERÍSTICAS DO MERCADO DE CRUZEIROS MARÍTIMOS

Observamos no decorrer do primeiro capítulo o quanto a hospitalidade, como
área

acadêmica

e

profissional,

contribui

de

maneiras

diversas

para

o

desenvolvimento dos estudos do turismo e da hotelaria e potencialmente em seus
serviços e gestão. Igualmente, percebemos que a área acadêmica do turismo tem
desempenhado um papel relevante no ensino e desenvolvimento acadêmico dos
futuros trabalhadores da área.
Neste capítulo estão reunidos temas que se integram à prática do turismo, à
atuação profissional e ao mercado profissional a ser analisado pela pesquisa. Após
este capítulo, portanto, teremos as bases, informações e parâmetros necessários
para detalhar nossas pesquisas e análises, propriamente ditas.

2.1

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E A PRÁTICA PROFISSIONAL NA
FORMAÇÃO EM TURISMO E HOTELARIA
Na primeira parte deste capítulo propomos retratar o cenário da prestação de

serviços e da atuação prática e profissional da área, ressaltando tópicos pertinentes
à proposta do aprendizado acadêmico e profissional. Dessa maneira, é possível ter
uma visão mais detalhada daquilo que concerne à prática profissional (desafios,
qualidades e habilidades profissionais) e sua relação com os profissionais que
atuam na prestação de serviços e, por sua vez, carregam uma bagagem acadêmica
proveniente de sua formação na área.

2.1.1 O estágio profissional associado à formação acadêmica

De maneira geral, pudemos perceber ao longo do primeiro capítulo os
esforços dos estudiosos de turismo e hotelaria em administrar os conhecimentos
sobre essas áreas de forma a adequá-los a sua realidade profissional, de modo
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acentuar a importância da formação acadêmica no desenvolvimento do setor como
um todo.
Neste caso, uma importante contribuição para o desenvolvimento de
habilidades e competências profissionais é o estágio profissional9, que caracteriza a
vivência e inserção dos estudantes no mercado de trabalho, concretizando o
currículo pedagógico proposto pelas instituições de ensino, conforme comentamos
brevemente ao final do primeiro capítulo. Nesse contexto, propomo-nos a destacar o
papel do estágio vinculado ao ensino acadêmico, devido sua forte representatividade
na atuação profissional dentro do Terminal de Cruzeiros do Porto do Rio de Janeiro.
Devemos, inicialmente, atentar para a definição das atividades ligadas a
prática de estágio. De modo geral, a prática de estágio pode estar associada ou não
a uma instituição de ensino. Sendo assim, a complexidade de suas atividades
também dependerá dessa definição. Basicamente,
O estágio é um período em que o aluno vivencia o conteúdo
aprendido na disciplina de um curso, em determinado local de
trabalho. Pode ser um período probatório e temporário, remunerado
ou não, que qualquer pessoa pode exercer em uma empresa.
(BIANCHI; ALVARENGA; BIANCHI, 2004, p. 5).

Os referidos autores conceituam o estágio profissional de maneira que este
não precise, necessariamente, estar ligado a uma instituição de ensino para
acontecer. Na verdade, o estágio em uma empresa pode também caracterizar o
trabalhador temporário ou em período de testes, conforme se referem os autores.
Esse trabalho pode ser inclusive voluntário, sem retorno financeiro, apenas para que
o profissional se insira no mercado e adquira conhecimentos técnicos e aptidões
para desempenhar determinada atividade. Bissoli (2002), por outro lado, define a
caracterização do estágio profissional essencialmente associado ao processo de
formação acadêmica. Para a autora, estágio pode ser caracterizado como:
[...] o conjunto de atividades de aprendizagem profissional e de
complementação de ensino sob a forma de várias modalidades
instituídas segundo a especificidade do curso, devidamente
orientadas, acompanhadas e supervisionadas pela instituição e pela
área de estágio [...]. (BISSOLI, 2002, p.17).
9

Gadotti (2002, p 24) exemplifica o conceito de habilidades e competências baseado na atuação dos
professores. Segundo ele, um profissional pode ser competente por possuir conhecimentos profundos
sobre determinado assunto, mas não ter habilidades para pôr em prática tais conhecimentos. Essa
correlação pode ser traduzida para a real necessidade da realização do estágio profissional, por
exemplo.
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Neste caso, há uma lei específica que assegura a atividade profissionalacadêmica do estágio, que é diferente do trabalho temporário. A Lei nº 11.788/08, de
25 de setembro de 2008, mais conhecida como Lei do Estágio10, traz parâmetros e
diretrizes que regulam a atividade de estágio, de forma a garantir a utilização dessa
mão-de-obra devidamente, priorizando a continuidade do estudante no âmbito
acadêmico e o seu desenvolvimento profissional.
Os objetivos do estágio vinculado a uma instituição de ensino são claros
nesse sentido, em não constituir vínculo empregatício enquanto a atividade estiver
sob a supervisão da instituição, conforme assegurado pela Lei de Estágio. O
estágio, nas instituições de ensino, trata-se de uma disciplina integrada ao currículo
escolar, chamada de “estágio curricular supervisionado”. Tal disciplina,
[...] compromete-se com o relacionamento escola/empresa; é parte
integrante das grades curriculares; e envolve conteúdos que devem
não somente interessar às empresas como também servir de
complemento ou prática para as disciplinas específicas dos cursos.
(BIANCHI, ALVARENGA; BIANCHI, 2004, p.1).

Trata-se, assim, de uma disciplina essencial no processo de aprendizagem
dos estudantes dos cursos do turismo e da hotelaria, além de ser um elemento
pedagógico de valor primordial ao ensino do turismo e áreas afins, por associar
diretamente a teoria e a prática em seus estudos. Mais que isso, essa interação
(teoria e prática) é a responsável pela construção de bases que ajudarão esses
profissionais a enfrentar os desafios da área. Os referidos autores também
ressaltam que o fato dessa disciplina não acontecer dentro da sala de aula
possibilita que o aluno seja mais independente e vivencie situações e problemas,
baseado no conteúdo das disciplinas do curso.
A questão de estar apto ou não para desempenhar as funções profissionais é
ainda mais relevante no caso dos profissionais do turismo e da hotelaria, devido aos
desafios ainda encontrados no campo de atuação. No tópico a seguir, portanto,
trataremos especificamente esses assuntos e outros relacionados às habilidades e
aos espaços onde esses profissionais atuam, dando ênfase à prestação de serviços.

10

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11788.htm. Acesso
em 21 out. 2013.
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2.1.2 O profissional do Turismo e da Hotelaria: mercado de trabalho,
habilidades e competências.

Os profissionais do turismo e da hotelaria trazem em sua formação uma
bagagem multidisciplinar variada e complexa, conforme já ressaltamos. Além disso,
vimos que o estágio, como atividade essencial na formação, permite ao aluno
concretizar o primeiro passo em sua carreira profissional. Entretanto, precisamos
compreender melhor como está caracterizado o mercado de trabalho da área e o
que é esperado desses profissionais. Essa visão se aplica diretamente a realidade
da prestação de serviços e atuação dos profissionais nos diversos segmentos da
área do turismo e da hotelaria, principalmente no que se refere ao atendimento ao
turista.
Como vimos, o currículo e a formação se refletem diretamente sobre o
mercado de trabalho do turismo e de seus segmentos. Ao mesmo tempo, o
conhecimento variado dos profissionais de turismo e hotelaria tem como principal
motivo as diversas áreas de atuação nas quais esses profissionais podem trabalhar
(no capítulo anterior demos o exemplo de uma das disciplinas multidisciplinares
existente no Curso de Hotelaria da Universidade Federal Fluminense).
Segundo Ansarah (2002, p.42-43), os profissionais com formação em
Bacharelado em Turismo são aptos a desempenhar funções em diversos
segmentos, tais como: “[...] hospedagem; transportes; agenciamento de viagens;
alimentação; lazer; eventos; hospitalidade, órgãos oficiais; consultoria; marketing
[...]” entre outros relacionados ao ensino, pesquisa e demais conhecimentos
provenientes da área. Com relação aos Bacharéis em Hotelaria, a referida autora
cita a contribuição desses profissionais nos setores de planejamento estratégico, na
organização e administração de setores hoteleiros e extra-hoteleiros (ligados a
administração), além das áreas ligadas a gastronomia, lazer e recreação e cruzeiros
marítimos. Já os tecnólogos de ambos os cursos, de acordo com o Parecer CNE/CP
nº 29/200211 do Ministério da Educação, seguem os mesmos parâmetros de atuação
dos
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desenvolvimento de competências profissionais tecnológicas para a gestão de
11

Define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional de Nível
Tecnológico, homologado em 03 de dezembro de 2012.
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processos de produção de bens e serviços, prezando a adoção da flexibilidade,
interdisciplinaridade, contextualização e atualização permanente de seus currículos
(BRASIL, 2013b).
Entretanto, uma atenção especial também deve ser dada ao desenvolvimento
dos estudos da hospitalidade pela hotelaria, devido sua forte ligação com os
serviços hoteleiros e os meios de restauração de um modo geral. Grande parte da
variedade no mercado de trabalho do profissional hoteleiro se deve a esses
conhecimentos aplicáveis aos diversos setores de atendimento ao público. Além
disso, essa é uma área que vem ganhando espaço e alcançando novas dimensões
que enriquecem ainda mais o setor do turismo como um todo.
As áreas do turismo e da hotelaria estão em constante crescimento e
transformação, porém sempre tendo como principal foco a prestação de serviços e o
atendimento ao cliente (turista, hóspede, viajante e etc.). Essa atenção e cuidado
dirigido ao cliente exigem posturas e qualidades comportamentais específicas que,
por sua vez, caracterizam o profissional do turismo e da hotelaria e mostram sua
relevância no mercado. E conforme afirma Ansarah (2002, p. 44):
Para trabalhar no setor do turismo, é indispensável que o profissional
queira servir, pois o sentido principal da profissão, (...), é a prestação
de serviços. Esta atividade envolve um cuidado especial com o
turista, a fim de que este seja tratado com respeito, dignidade,
cortesia e consideração.

Para que a abordagem ao turista seja a melhor possível, autores como
Ansarah (2002), Castelli (2006) e Mota (2005), sugerem que os profissionais do
turismo e da hotelaria desenvolvam ou atentem para habilidades específicas que
asseguram a atuação destes no mercado. De maneira geral, essas habilidades
fazem referência direta ao perfil do profissional contemporâneo: possuir bom
relacionamento interpessoal (entre os demais profissionais e para com o
público/cliente); ter uma boa postura e apresentação pessoal, buscar e aplicar
conhecimentos técnicos, informações relevantes à área; manter-se atualizado aos
acontecimentos globais do mercado e ter conhecimento de outros idiomas,
principalmente o inglês e espanhol. Além disso, deve ser proativo, dedicado,
dinâmico, ético, criativo e comprometido a estar em “constante especialização”
(buscar uma especialização contínua).

58

Mota (2005) faz uma importante ressalva sobre as habilidades dos
colaboradores de ambas as áreas, turismo e hotelaria:
Pode-se dizer, em linhas gerais, que quanto mais alto o cargo
ocupado pelo profissional do turismo e da hotelaria no mercado de
trabalho, mais será requerido um nível elevado de educação formal,
experiência prévia e uma diversidade em características e atitudes.
(MOTA, 2005, p. 179).

Com a colocação da autora acima, podemos refletir com mais seriedade
sobre a importância da presença de profissionais habilitados e bem especializados
no mercado. Também é possível perceber proporção da responsabilidade nas mãos
das empresas em selecionar seus colaboradores e, mais ainda, em saber como
administrar o conhecimento destes.
A tarefa de conciliar a mão-de-obra com a qualidade na prestação de serviços
pode ser um desafio a ser enfrentado por muitas empresas que buscam excelência
no atendimento aos seus clientes. Portanto, de modo a esclarecer melhor essa
relação, propomos, a seguir, trazer nossos olhares sobre “hospitalidade” de uma
maneira especial e entender como sua essência pode contribuir diretamente em
recurso a essas questões.

2.1.3 Hospitalidade e Prestação de Serviços em Turismo: reflexões para o
mercado profissional

Diante das considerações feitas sobre o profissional do turismo e da hotelaria
e o mercado de atuação destes, propomos exemplificar a ligação direta entre a
hospitalidade e qualidade no atendimento ao turista, de modo a caracterizar os
desafios e algumas particularidades que cercam a prestação de serviços em
turismo. Somente dessa maneira, teremos o olhar necessário para apurar a
prestação de serviços aos turistas e caracterizá-la ao turismo nos terminais de
cruzeiros marítimos.
Um fato importante e incontestável é que “[...] vivemos cada vez mais
intensamente a era da economia de serviços ou da sociedade de serviços [...]”
(CASTELLI, 2006, p. 6). Ou seja, cada vez mais a prestação de serviços tem feito
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parte em nossas vidas, tendo em vista os benefícios da praticidade e do conforto na
prática de determinadas atividades. Uma evidência concreta se encontra na
participação do setor terciário, setor de serviços, que alcançou 66,6% de
representatividade no Produto Interno Bruto (PIB) do país, em 2010, de acordo com
dados o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2013).
A hospitalidade, ato de bem acolher, receber, atender e etc., é um fator
iminente na condição da prestação de serviços, estando presente em todo o
processo de atendimento. Antes de tudo, e conforme vimos a respeito dos valores
fundamentais da hospitalidade, devemos ressaltar que hospitalidade é “[...] essência
da vida em grupo, é uma necessidade natural, biológica e social [...]” (CASTELLI,
2005, p.180). Ainda conforme Castelli (2005), a hospitalidade está implícita na troca
comercial, no caso da hospitalidade comercial, por exemplo, é próprio produto, pois
o que se vende é acolhimento, alimentação, acomodação, etc. e, em muitos casos, é
parte integrante do produto ou serviço.
O ato de acolher está presente no cotidiano das pessoas. Não é isso
que acontece na loja, no consultório médico, no museu, no
restaurante, no correio e na igreja? Em todos esses
estabelecimentos, as pessoas são, em primeiro lugar, acolhidas. Em
seguida, faz-se o restante. (CASTELLI, 2005, p. 180).

A presença do fenômeno da hospitalidade no cotidiano das pessoas é
traduzido pelo ambiente doméstico e social e, como tal, mescla-se a realidade e,
consequentemente, exige ações baseadas nestes princípios. Esse laço, baseado
nos fundamentos debatidos ao longo do primeiro capítulo, tem total ligação com o
produto turístico, por este se basear diretamente na relação entre o turista e o
profissional do turismo.
Frequentemente, afirma-se que as pessoas não gostam da noção de
prestação de serviço: fazer o melhor para o cliente implica uma
diferença de status entre o prestador de serviço e o cliente, algo que
pode ser considerado incômodo em culturas igualitárias (GUERRIER;
ABID, 2004, p. 365).

Os autores citados, com base nos estudos dos prestadores de serviços da
hospitalidade no Reino Unido, demonstram que o turismo, como fenômeno das
relações pessoais, está sujeito diretamente aos conflitos culturais. No Brasil e em
determinadas sociedades, as razões para essa visão com relação ao setor de
serviços são, de acordo com Matias (2005), consequências de períodos passados
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ligados à escravatura e à servidão. A referida autora ainda defende o estudo das
ciências sociais como fundamental para entender “as marcas deixadas pela
escravidão” na prestação de serviços. No turismo, principalmente, essa relação é
ainda mais enfática:

A educação profissional, desde a chegada dos Jesuítas no Brasil, é
tratada de forma preconceituosa em decorrência de uma herança
colonial e escravista, isto é, as tarefas manuais eram executadas
pelas pessoas das classes menos favorecidas, que representavam a
maioria da população brasileira. (MATIAS, 2005, p. 199).

Assim como Matias (2005), a autora Barretto (2003) reafirma esta colocação
enfatizando a prestação de serviços do turismo como uma das principais atividades
afetadas por esse fato histórico:
Funções como garçom, cozinheiro, camareira, faxineira, jardineiro,
aeromoça ou motorista, só para citar algumas nas quais o turismo
gera maior parte dos empregos, foram, até duzentos anos atrás,
realizados ou por escravos ou por servos, conforme a estrutura social
vigente. Como conseguir prestadores desse tipo de serviços com
qualidade sem trabalhar essas questões histórico-culturais?
(BARRETTO, 2003, p.23).

Estando a prestação de serviços sujeita a essas relações, então quaisquer
conflitos resultantes dessa relação põem, consequentemente, em conflito também o
atendimento e qualidade no serviço oferecido. A solução mais eficiente desses
conflitos recorre a uma das temáticas principais do nosso estudo: a educação
profissional do turismo.
Apesar de extrema importância, a educação do turismo ainda é grande um
paradoxo da área. Com a formação de novos profissionais e o desenvolvimento da
educação turística, é preocupante a chegada desses profissionais num mercado que
pode estar pouco disposto a mudanças e transformações. O fato é que ainda há
muito a ser superado em diversos aspectos e em diversas áreas de serviços, não só
no turismo e hotelaria. E, inegavelmente, “[...] a necessidade de acolhimento se
tornou um imperativo, já que a sociedade de hoje exige uma qualidade cada vez
maior dos bens e serviços” (CASTELLI, 2005, p. 180).
Tanto o turismo quanto a hotelaria são áreas em pleno desenvolvimento
econômico, com desafios e características próprias, que variam de acordo com cada
segmento e local, o que torna ainda mais difícil mensurar qualidades e propor
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soluções mais efetivas. Logo, antes de realizarmos uma abordagem mais profunda
em nosso estudo a partir da pesquisa feita no Terminal de Cruzeiros do Porto Rio de
Janeiro, pretendemos nos aprofundar nos fatores que caracterizam o público e o
mercado do turismo de cruzeiros, entendendo que estes são o foco e a razão da
atuação dos profissionais estudados pela nossa pesquisa.

2.2

O TURISMO EM CRUZEIROS E O DESENVOLVIMENTO DO PORTO DO
RIO DE JANEIRO

O mercado de cruzeiros marítimos se tornou um segmento econômico de
grande representatividade e vem crescendo expressivamente em todo o mundo. Em
benefício direto, o turismo acompanha esse desenvolvimento abarcando tendências,
características e desafios nos campos econômico, mercadológico e inclusive
acadêmico, devido às raras literaturas sobre o tema.
Em busca de uma compreensão mais próxima desse mercado e de suas
características, tomamos a proposta de desenvolver a temática dos cruzeiros
associada ao nosso local de estudo, o Terminal Internacional de Cruzeiros situado
no Porto do Rio de Janeiro. Aspectos históricos e os dados gerais sobre a área a ser
analisada nos ajudam a compor um pensamento mais fiel e, consequentemente,
mais crítico sobre a estrutura de serviços de maneira geral.
Entretanto, não nos atentaremos a questões históricas ou discussões mais
aprofundadas sobre o equipamento (terminal de cruzeiros) estudado, devido nosso
enfoque não exigir tal abordagem, pois concentraremos nossos esforços na
prestação de serviços, conforme já mencionado anteriormente. Ao fim deste
capítulo, teremos reunido todo o conhecimento pertinente ao embasamento de
nossa análise, podendo, assim, desenvolvermos a pesquisa de campo e às etapas
finais subsequentes.
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2.2.1 Turismo em Cruzeiros Marítimos: o mercado e suas características

Sabe-se que a atividade marítima vem trazendo consigo, há alguns séculos
atrás, um ciclo de progresso inicialmente associado ao transporte de matériasprimas e produtos estrangeiros e ao incremento bélico naval de muitos países ao
redor do mundo. Porém, não somente para estes fins, os navios ganharam notável
reconhecimento nas últimas décadas como sinônimo de grandes estruturas de lazer,
carregadas de prestígio e luxo, movimentando o segmento de lazer e incrementando
a experiência de viagem dos passageiros de um modo único.
A ideia dos cruzeiros, ou o mais próximo dela, começou especificamente no
período do transporte de imigrantes, mais precisamente por volta da década de
1920, na Europa e na América do Norte. Inicialmente, os navios eram usados
somente como meios de transporte, porém já existiam acomodações mais luxuosas,
chamadas de Primeira Classe, e estruturas consideráveis12, com destaque para o
conforto e a rapidez nas viagens, marcando o início mercado peculiar. (AMARAL,
2006).
A década de 1960 foi marcada pelo desenvolvimento das rotas aéreas,
ocasionando uma mudança nos transportes e gerando um novo olhar para esse
mercado. Amaral (2006, p.3) comenta essa mudança:

A década de 1960 assistiu a proliferação das rotas aéreas, com jatos
que ofereciam uma opção mais rápida e cômoda para o transporte
intercontinental (...). O desenvolvimento da aviação (...) forçou os
donos de empresa de navegação a repensarem seu negócio,
mudando seu foco e sua atuação.

Ainda segundo o autor, as empresas de cruzeiros marítimos somente
surgiram na década de 1970, sendo a Royal Caribbean Cruise Lines (RCCL), que foi
rebatizada como Royal Caribbean International (RCI), e a Carnival Cruises Lines.
Essas empresas ditaram os próximos rumos desse mercado, de modo que nas
décadas posteriores os navios fizeram uso das inovações tecnológicas para agregar
serviços, benefícios e capacidade para acomodar mais passageiros, fato que,
segundo Amaral (2006, p. 5), “[...] apresentou grandes possibilidades de negócio
para toda a comunidade ligada ao segmento de viagens e entretenimento”.
12

Um bom exemplo da estrutura desses navios é percebido através da obra cinematográfica de
grande referência mundial, o filme Titanic.
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A RCI chegou ao Brasil no início da década de 2000, sendo marcada por
estratégias de penetração no mercado brasileiro, até então praticamente inexplorado
por este segmento. A companhia usou de artifícios que buscavam alcançar parcelas
cada vez maiores de público, dada a imagem de luxo, glamour e altos preços
associada aos cruzeiros, além da falta de informações sobre essa atividade,
resultando em táticas que se adequassem a demanda e garantissem a
sustentabilidade do negócio (SOARES et al., 2012). Conclui-se ainda que:
A abertura desse mercado promoveu o destaque e a popularização
do produto que, atualmente, predomina nas páginas de vendas de
turismo dos principais jornais e revistas nacionais. Os créditos desse
movimento podem ser dados a estratégia de mercado alcançada
pela RCI e a resposta do governo as demandas desse produto.
Dessa forma, hoje é possível considerar que as empresas de turismo
marítimo gozam de boa interlocução com o mercado nacional.
(SOARES et al., 2012, p.81).

Ainda para os autores, o Brasil possui uma condição geográfica fortemente
favorável às viagens de cruzeiros marítimos, devido à extensa costa do país, os
atrativos naturais e as condições climáticas ideais para a caracterização das
atividades de lazer. Além disso, a existência de possíveis indícios de saturação do
mercado de cruzeiros marítimos no Caribe, até então o mercado de maior referência
do ramo, e fato de no hemisfério norte os roteiros de transatlânticos se concentrarem
no inverno, enquanto na mesma época do ano no Brasil ser verão, reforçam ainda
mais o potencial mercadológico e a importância do setor no turismo do país.
A liberação da navegação de cabotagem, promulgada por meio da Emenda
Constitucional nº 7 de 15 de agosto de 1995, que alterou o Artigo 178 da
Constituição Nacional 13 , permitiu que navios estrangeiros realizassem roteiros
utilizando os portos nacionais para embarque e desembarque de passageiros, ou
seja, roteiros com início e fim em território nacional. Desde então, os cruzeiros
marítimos passaram a ter maior liberdade de utilização das águas brasileiras, porém,
apenas “[...] recentemente é que o cruzeiro marítimo se apresenta como um
‘produto’ novo no mercado turístico nacional”. (SOARES et al., 2012, p. 81). Ainda
segundo os autores, um dos principais motivos para adesão dos consumidores

13

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc07.htm. Acesso
em: 04 nov. 2013.
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brasileiros a esse novo produto foi a ascensão das classes B e C, o que resultou
numa ampliação significativa do poder de compra desses consumidores.
Outro fator de destaque está nos cruzeiros marítimos em si se tratarem de
uma atração a parte na viagem, mesclando a experiência de transporte,
acomodação e destino turístico numa vivência única e marcante para o
passageiro/turista. Os autores portugueses Mendes e Silva (2012, p. 136) ressaltam
os fatores característicos das viagens em cruzeiros marítimos:

Um navio de cruzeiros moderno oferece não só uma forma de
transporte nos oceanos como também um hotel, com todas as
características de uma pequena cidade no mar, com teatro,
facilidades desportivas, centro de congressos, lojas [...].

Os referidos autores também comentam que os transatlânticos foram além do
“conceito de ‘viajar’ para entrar no conceito de ‘férias viajando através do mar’” e que
sua indústria é muito semelhante a outros setores do turismo, como os resorts e
parques temáticos, por exemplo. Esse conjunto de benefícios associado ao mercado
em expansão, principalmente no que refere ao Brasil, é que tem estimulado e
fidelizado novos e antigos passageiros a essa modalidade do turismo. Dessa forma,
investimentos cada vez maiores podem ser esperados para o setor nos próximos
anos, assim como uma oferta mais abundante de empregos no turismo de maneira
geral.
Uma importante ressalva, entretanto, deve ser feita com relação a atividade
do turismo fora dos cruzeiros marítimos que, de maneira direta, influencia e é
influenciada pelos serviços e atrações disponibilizados em terra, durante as
atracações para embarque/desembarque de passageiros ou para escalas em
destinos turísticos. Por isso, tão importante quanto os serviços oferecidos a bordo
dos navios são os serviços oferecidos em terra, muitas vezes ligados aos portos
onde estes navios realizam suas atracações. Logo, traz-se a necessidade de
valorizar os aspectos globais na realização desses serviços e uma maior atenção a
experiência do viajante como um todo.
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2.2.2 O Porto do Rio de Janeiro: o contexto histórico e o desenvolvimento
da Região Portuária do Rio

Como vimos, as atracações nos portos de destinação turística, assim como as
operações de embarque e desembarque nos terminais de passageiros, são fatores
que não cabem diretamente às companhias de cruzeiros marítimos, mas que são
primordiais para aprimorar a qualidade dos serviços e atender melhor aos clientes.
Nesse contexto, encontram-se os portos e terminais de cruzeiros que, por sua vez,
complementam os serviços prestados nos navios.
Apesar de não ser o nosso enfoque, devemos atentar para a relevância do
contexto histórico do Porto do Rio de Janeiro, de modo a compreender as
circunstâncias que definem a atividade comercial e a atual conjuntura de serviços
atrelada a esse equipamento turístico em especial.
O Porto do Rio, especificamente, hoje caracteriza o passado e futuro da
cidade do Rio de Janeiro. Isso porque muitos investimentos e transformações
marcaram e, certamente, ainda poderão marcar a região portuária da cidade, que
atualmente passa por diversas obras de melhorias de suas vias terrestres, estruturas
de transporte e de revitalização de todo o local no entorno da região. Tais mudanças
se devem ao fato de que o governo tem visto a região como um forte potencial
econômico para a cidade.
Do ponto de vista histórico, a cidade do Rio de Janeiro teve seu
desenvolvimento a partir do porto da cidade, pois era do mar que vinham as
mercadorias, os viajantes e o sustento da população local do século XVIII. Mais
especificamente, retrata-se que:
A época da nomeação do Rio de Janeiro como capital do Vice Reino
do Brasil em 1763, boa parte importante da população vivia em
função do porto e de suas atividades. Muitos eram tanoeiros,
carpinteiros, pintores e cuidavam da montagem manutenção dos
barcos. A maioria desses trabalhadores humildes morava para além
das vistas do governo, na ponta do Valongo (atual bairro da Saúde).
(RIO DE JANEIRO, 2009, p. 11).

Um fato importante para o Porto do Rio, com a chegada da Família Real
Portuguesa ao Brasil, em 1808, foi a ordem para a abertura às nações amigas,
fortalecendo assim as atividades de exportação e trazendo diversas mudanças para
o comércio marítimo da época. Posteriormente, pouco tempo depois da
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independência do país em 1822, o comércio de café movimentou a atividade
portuária e estimulou a implantação de novos armazéns, trapiches e equipamentos.
(RIO DE JANEIRO, 2009).
Em função disso, em meados do século XIX as atividades industriais e os
serviços de navegação já se concentravam na região que hoje vai da Praça Mauá
até a ponta norte do atual bairro da Gamboa. O comércio exterior brasileiro passou a
se concentrar nessa região, exigindo melhorias nas condições do porto. Pouco
tempo depois, com o desenvolvimento das ferrovias,
[...] ficou mais fácil que chegasse ao Porto do Rio a produção do
interior do país; assim cresceu de forma notável o fluxo de
importações e de exportações. E já naquela época foram pensadas
algumas
melhorias
e
firmadas
parcerias
internacionais,
especialmente com a Inglaterra. (...) No final do século XIX, nos
primeiros anos da República, o Rio enfrentava uma crise social de
grandes proporções, decorrente do crescimento desordenado, entre
outros fatores. Estimava-se na época que a população carioca fosse
de 700 mil a 1 milhão de habitantes. (DIAS, 2010, p. 217).

Foi diante da situação em que se encontrava a cidade e a saúde pública que,
em 1903, foi aprovado o projeto definitivo (debatido desde 1870) para “retificação” e
“civilização” da cidade, que incluía a expansão da região do porto. As
transformações incluíam um aterro que afastaria o mar em distâncias entre que
variavam de 25 a 300 metros em alguns pontos, trazendo terra de desmontes dos
morros do Senado e do Castelo, de modo a retificar a cidade e proporcioná-la um
aspecto mais limpo. Tais mudanças foram vistas com grande entusiasmo por parte
da população e do governo (RIO DE JANEIRO, 2009). Por outro lado, para a
reestruturação da cidade,
Todas as construções a beira-mar seriam condenadas e todo o
entorno natural (praias, enseadas, sacos) deveria ser substituído por
linhas retas (...) O mesmo projeto que criava a Avenida Caes (atual
Rodrigues Alves) incluía a abertura de um largo boulevard cortando o
Centro de mar a mar: Avenida Central (atual Av. Rio Branco). (...)
(Entretanto,) a euforia com o “Rio civiliza-se” não era unânime. A
classe mais baixa – notadamente os moradores da região do porto –
era encarada como parte do problema. (RIO DE JANEIRO, 2009,
p.19).

As obras iniciadas durante o governo do Prefeito Pereira Passos, engenheiro
especialista em obras, estenderam-se em meio a revoltas populares devido a
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opressão “civilizatória”, fazendo da região do porto palco da “Revolta da Vacina” e,
posteriormente, da “Revolta da Chibata” com a ameaça de bombardeio por parte dos
marinheiros que recebiam maus tratos em alto mar, especialmente os negros.
Porém, as obras prosseguiram e a cidade, assim como o porto, prosseguiram em
sua transformação:
Somente no início do século XX, com a tecnologia emprestada dos
portos britânico e belga, foi construído o dique da Gamboa, (...),
criando o “moderno porto do Rio de Janeiro”. Os requisitos e as
instalações portuárias necessários para o comércio estavam
atendidos naquele momento, o que reforçou a vocação do Rio, na
sua interface porto-cidade, manifestada pelo novo bairro portuário
adjacente, criado sob um aterro de 170 hectares. (DIAS, 2010, p.
218).

O referido autor comenta ainda que o porto evoluiu significativamente após as
transformações alcançando seu auge pleno na década de 1950. Porém, a década
seguinte foi marcada pelo declínio na atividade portuária carioca, devido a fatores
históricos e econômicos que contribuíram diretamente para essas mudanças. Entre
eles estavam transferência de atividades produtivas para outros estados e o
consequente abandono público da região portuária, agravando a ausência de
investimentos por parte do governo.
Além disso, o porto do Rio perdeu força, na década de 1960, com o
crescimento do porto de Santos, em São Paulo, e sofreu com o desvio da
centralização do poder federal ao perder a denominação de capital do país.
Somadamente, a construção de importantes vias da cidade, como Presidente
Vargas (em 1950) e o Viaduto da Perimetral (entre 1960 e 1970), ajudou a isolar
ainda mais e diminuir ainda mais os investimentos sociais e econômicos (RIO DE
JANEIRO, 2009).
Segundo Dias (2010) na década de 1980 se iniciaram as discussões a
respeito de uma segunda revitalização da área. Em 1987, numa política visando à
privatização e modernização do transporte de cargas portuárias, decidiu-se passar a
responsabilidade da administração portuária para a iniciativa privada. Desde então,
a Concessionária Companhia Docas do Rio de Janeiro tem administrado o
transporte de cargas e demais operações no porto do Rio.
De acordo com dados do Instituto Pereira Passos (RIO DE JANEIRO, 1993),
o projeto de revitalização da região portuária é já datado do início da década de
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1990. Trata-se do mesmo projeto, com algumas modificações, nomeado “Porto
Maravilha”, somente posto em prática nesta década de 2010.
Em 1998, a Concessionária Píer Mauá S/A assumiu a administração do
Terminal Internacional de Cruzeiros do Porto do Rio de Janeiro, que compõem os 4
primeiros pavilhões do Porto. Desde 2007, a partir da reforma de seus pavilhões, a
empresa passou a atuar também no setor de eventos, recebendo anualmente
diversos eventos importantes da cidade, como BRITE 2012 e Rio Boat Show 2013.
(RIO+20, 2012; PÍER MAUÁ, 2013).
Devido a questões burocráticas e a não definição de um acordo entre os
governos estaduais e municipais, o projeto de nova revitalização da região portuária
sofreu sucessivos adiamentos. Somente em 2009, no governo do então Prefeito
Eduardo Paes, em acordo com os demais poderes do governo, que se formalizou o
projeto conhecido como “Porto Maravilha”, numa promessa de novas estruturas
urbanas para os Jogos Olímpicos que serão sediados em 2016 no Rio de Janeiro e
em outros estados do país. Entre as transformações propostas pelo projeto,
encontram-se a demolição do Viaduto da Perimetral (visualizar ilustrações 5 e 6), a
construção de túneis, reforma de monumentos históricos, criação de espaços
culturais e a implantação do Sistema VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), uma espécie
de bonde de alta tecnologia ligado por trilhos que, por sua vez, são sua principal
fonte de energia. Tais mudanças estão para iniciar já no próximo em 2014.
Esse

moderno

sistema,

segundo

informações

da

Companhia

de

Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro14 (CDURP, 2013),
contará com 42 estações e terá capacidade para transportar até 450 passageiros em
cada viagem, em 6 diferentes linhas (verificar em Anexos I, II e III, a publicação da
CDURP na íntegra, a partir da página 125). Um dos trajetos do VLT será o Aeroporto
Santos Dummond, (ver ilustração 7) utilizado para voos domésticos, integrando
fortemente o aspecto do turismo por esta nova modalidade de transporte.

14

Trata-se de uma empresa municipal criada para fiscalizar e monitorar as obras do Projeto “Porto
Maravilha”. As obras são de responsabilidade da Concessionária Porto Novo S/A (DIAS, 2010).
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Ilustração 4 - Atuais Viaduto da Perimetral e
Av. Rodrigues Alves. Ao fundo o Porto do Rio.
Fonte: Companhia de Desenvolvimento
Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
(CDURP, 2013).

Ilustração 3 – Simulação da nova Av.
Rodrigues Alves, sem o Viaduto da Perimetral.
Fonte: Companhia de Desenvolvimento
Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
(CDURP, 2013).

Ilustração 5 - Simulação do novo Sistema VLT na
Estação
(Aeroporto)
Santos
Dummond.
Fonte:
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do
Porto do Rio de Janeiro (CDURP, 2013).

Ao mesmo tempo, a grande relevância dessas modificações, além da
melhoria na qualidade vida e na acessibilidade viária da própria população, será a
imagem do turismo perante os futuros visitantes. Porém, é possível perceber que as
mudanças já ocorridas trouxeram novos espaços culturais, museus, entre outros
pontos turísticos para a Região Portuária do Rio.
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O Terminal Internacional de Cruzeiros do Porto do Rio de Janeiro é, portanto,
a porta de entrada da cidade dos turistas que aqui chegam através do mar e merece
uma visão mais acerca de seus serviços e atendimento, tendo em vista as já
referidas transformações no cenário do turismo do Rio de Janeiro e no país de uma
maneira geral. Segundo informações da página oficial da Rio+20 (PÍER MAUÁ,
2012), o terminal conta com 40 mil m² totais, que possibilitam a circulação de até 10
mil pessoas por dia, e foi eleito pela World Travel Awards, em 2012, pela quarta vez
consecutiva, o Melhor Porto de Cruzeiros da América do Sul. Diante de tais
parâmetros, propomos iniciar nossas observações e análises sobre nosso objeto de
estudo: os profissionais estudantes de Turismo e Hotelaria que atuam na prestação
de serviços do referido Terminal de Cruzeiros.
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3

ANÁLISES SOBRE OS PROFISSIONAIS DA HOSPITALIDADE – O
TERMINAL DE CRUZEIROS DO PORTO DO RIO

A partir das diversas contribuições teóricas e também das informações
históricas e mercadológicas dos cruzeiros, com um destaque particular para o
desenvolvimento do Porto do Rio de Janeiro, foi possível criar bases e reunir
conhecimentos específicos indispensáveis para uma reflexão mais coerente da
prestação de serviços em turismo e sobre o posicionamento do profissional e
estudante proveniente dos cursos de Turismo e Hotelaria.
O recente desenvolvimento do Porto do Rio, abordado no capítulo anterior,
tem inserido o Porto do Rio em um novo cenário e remodelado o turismo na cidade
do Rio de Janeiro. Além disso, caso concretizado os planos previstos no Projeto
“Porto Maravilha”, diversas facilidades e novas estruturas criadas na Região
Portuária do Rio se tornarão um atrativo à parte para o turismo na cidade, como o
caso dos bondes chamados de VLT que, por sua vez, funcionarão como um meio de
transporte mais rápido e confortável para turistas e moradores da cidade, além de,
possivelmente, tornar-se um novo ícone e atrativo turístico da cidade.
Nesse novo cenário, e atualmente, no cenário de transformações da região,
encontra-se o Terminal de Cruzeiros do Porto do Rio, um terminal que vem
ganhando notoriedade principalmente pela realização de eventos e pela atracação
de gigantescos transatlânticos, trazendo milhares de turistas para cidade durante a
temporada desses navios em nosso país. Portanto, reconhecemos que a
responsabilidade do terminal em acolher adequadamente tais visitantes, pensando
em aspectos da hospitalidade e da atuação profissional na prestação de serviços,
far-se-á fortemente presente em todo o processo de visitação da cidade, gerando
possíveis impactos no turismo da cidade como um todo, em proporções e maneiras,
entretanto, desconhecidas.
Dessa maneira, propomos investigar e levantar as informações necessárias
para entender todos os aspectos que compõem a prestação de serviços no Terminal
de Cruzeiros do Porto do Rio, buscando alinhar de forma lógica às abordagens
literárias explanadas ao longo dos textos deste trabalho até momento.
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3.1

UM LEVANTAMENTO SOBRE A INFRAESTRUTURA FÍSICA E DE
SERVIÇOS DO TERMINAL DE CRUZEIROS DO PORTO RIO

O presente relato está baseado em experiências durante nossa atuação
profissional, por meio de estágio curricular obrigatório, numa empresa que
comercializa serviços turísticos na área interna de atendimento aos passageiros no
Terminal Internacional de Cruzeiros do Porto do Rio de Janeiro. Tal observação e
análise se referem à temporada iniciada em novembro de 2012 a abril de 2013.
Nesse período, portanto, foi possível extrair e formatar um relato consistente sobre
as atividades e as demais informações gerais que descrevem o ambiente físico e
interno- operacional do principal porto turístico do Estado do Rio de Janeiro, tendo
em vista que, (VEAL, 2011, p. 275) “[...] na observação participante, o pesquisador
torna-se parte do processo social que está sendo estudado [...]”.
De um modo geral, as atividades deste pesquisador nas temporadas
anteriores (2010-2011 e 2011-2012) resumiram-se no atendimento aos passageiros
e no acompanhamento até os veículos da empresa localizados no estacionamento
do porto. Essa experiência proporcionou uma nova função para a temporada 20122013, a qual se refere nossa análise, como coordenador de staffs (responsáveis pela
condução dos passageiros até os veículos de transporte, após vendidos os
passeios). Ainda nessa temporada, em especial, foi possível trazer novos olhares
para a atuação prestada anos anteriores como staff, através do conhecimento
proporcionado pela universidade, associado ainda ensino técnico em Turismo e a
formação em guia de turismo, formação esta que lhe permitiu ingressar no mercado
profissional do turismo.
O Terminal de Cruzeiros do Porto do Rio de Janeiro recebeu na sua última
temporada (2012-2013), segundo dados da página eletrônica oficial da empresa Píer
Mauá (PÍER MAUÁ, 2013), um total de 167 atracações, sendo 134 em escalas de
cabotagem (nacionais) e 33 em escalas de longo curso (internacionais). Porém, a
grande maioria dos passageiros era de nacionalidade argentina e se encontravam
em navios de roteiros brasileiros, ou seja, em navios de cabotagem, mesmo com o
embarque sendo no país origem destes.
Dos quatro pavilhões pertencentes a administração da Concessionária Píer
Mauá, somente um, entretanto, é utilizado para circulação e atendimento aos
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passageiros, incluindo os procedimentos de check-in para embarque nos navios e
triagem da bagagem. O espaço é relativamente amplo, porém, em geral, não é
suficiente para comportar a quantidade de passageiros em circulação pelo pavilhão
quando o número de navios é maior que dois ou quando há desembarque (término
do cruzeiro) total ou parcial dos passageiros de alguns navios. O período com maior
número de atracações simultâneas ocorre geralmente na semana do carnaval.
Nesta temporada em questão (2012-2013) foram oito navios atracados
somente no dia 10 de fevereiro (ano de 2013). Na temporada anterior, temporada
2011-2012, foram sete navios atracados no primeiro dia do carnaval na cidade,
também no mês de fevereiro (visualizar a ilustração abaixo).

Demais pavilhões
Pavilhão 1: terminal de
serviço aos passageiros
Entrada principal

Ilustração 6 - Atracação de navios no dia, período do carnaval, temporada 2011-2012. Imagem
editada pelo autor. Fonte: PÍER MAUÁ, 2013.

Por meio da ilustração acima podemos compreender de maneira mais clara a
estrutura física do Porto e, de imediato, o desafio para atender os milhares de
passageiros acomodados pelos cruzeiros marítimos, tendo em vista que todos
necessariamente terão que passar pelo primeiro pavilhão e a entrada principal para
poder deixar o porto. Os passageiros dos navios atracados em locais distantes do
terminal de passageiros são transportados na via interna do Porto em ônibus e vans
até a entrada principal por uma transportadora turística, que também possui um
estande de venda de passeios turísticos dentro do terminal.
Entretanto, vale ressaltar que atracações a partir de quatro navios
simultâneos não são comuns de ocorrer, porém navios que iniciam e terminam seus
roteiros na cidade costumam elevar significativamente o volume de passageiros em
saída simultânea e, consequentemente, o embarque de novos passageiros,
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acentuando o fato de que cada navio pode comportar cerca de 1.500 a 3.000
passageiros em suas viagens, dependendo do porte da embarcação. Neste caso,
entendemos que a estação de embarque de passageiros e o terminal de circulação
e atendimento de passageiros operam integralmente no terminal 1 do Porto do Rio.

Ilustração 7 - Entrada Principal do Terminal
de Cruzeiros do Porto do Rio. Fonte: PÍER
MAUÁ, 2013.

Ilustração 8 - Área interna de serviço aos
passageiros no Terminal 1. O corredor à
direita leva até a saída para a entrada
principal, pátio e estacionamento do Porto.
Fonte: acervo pessoal.

A entrada principal (mostrada na ilustração 9) pode ser considerada como
uma de área semi-pública do Porto, com espaços para repouso e um vista direta
para a Baía de Guanabara, enquanto no terminal 1 somente pessoas autorizadas,
passageiros ou colaboradores a serviço eram permitidos ingressar neste espaço. No
corredor da entrada principal já é possível encontrar algumas lojas de venda de joias
e pedras preciosas, como também um restaurante de comida a buffett.
O terminal 1 pode ser considerado como o espaço de prestação de serviços
aos passageiros. O atendimento, por sua vez, é prestado por empresas que alugam
um espaço na área interna e instalam seus estandes de serviços. Entre os tipos de
serviços oferecidos, de acordo com o levantamento dessa pesquisa, sobre a
temporada 2012-2013, encontravam-se: o câmbio de moedas estrangeiras,
fretamento de transportes e passeios na cidade, transporte de taxi, compra de
roupas e joias, de souvenirs e lembranças da cidade, de sandálias e chinelos de
uma marca nacional, de doces e artigos variados para o uso dos passageiros e de
bebidas e lanches rápidos.
A ilustração na página anterior (ilustração 10), mostra o corredor de circulação
dos passageiros dos navios com os estandes de produtos e alimentos à direita,
coberto por lonas, no dia 1º de janeiro de 2013, quando não estavam em
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funcionamento. Havia apenas um navio atracado e somente um estande, o estande
de passeios turísticos, em funcionamento. Ao fundo da imagem, vemos a saída para
a entrada principal, por onde todos os passageiros passam ao entrar e sair do
terminal.
Anteriormente a esses estandes, porém, estão os estandes de transporte,
passeios e informações turísticas (mostrados na ilustração 12). O primeiro estande é
de uma agência de transportes e passeios turísticos, única a operar no terminal e
posteriormente os serviços de taxi e o balcão de informações turísticas, cujo
atendimento é prestado pelos estagiários da Píer Mauá.

Ilustração 9 – Início do corredor dos estandes de
serviços no terminal de passageiros com a
circulação de alguns passageiros. Fonte: PÍER
MAUÁ, 2013.

Ilustração 10 - Área de check-in de passageiros.
Ao fundo, corredor dos estandes de serviços.
Fonte: acervo pessoal.

Já na ilustração 11 podemos observar a área de espera e atendimento dos
passageiros em procedimento de check-in para embarque nos transatlânticos. Ao
fundo desta imagem vemos também a parte de trás dos estandes de transporte e
informações turísticas e, posteriormente, os demais estandes.
Entretanto, a logística no trânsito de pessoas sempre foi muito questionada
pelos próprios passageiros. Em muitas ocasiões os passageiros em trânsito (em
navios com escala na cidade) tinham que disputar lugar com outros os passageiros
de desembarque (com escala terminal na cidade), portando carrinhos de bagagem
transitam pelo mesmo espaço até o estacionamento, onde ficam estacionadas as
vans e taxis credenciados para o transporte externo. O acesso ao estacionamento,
através de uma rampa em calçamento de pedras, também é muita estreita para a
passagem dos carrinhos, o que dificulta a locomoção desses passageiros que
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precisam chegar até o transporte, tendo em vista que este é o único caminho para
sair com as malas, pois o outro acesso a entrada principal só é possível passando
por alguns degraus.

Ilustração 9 - Entrada do corredor de estandes.
À esquerda uma saída lateral de acesso ao
estacionamento. Fonte: do autor.

Algumas vezes, porém, também era aberta uma pequena saída lateral do
pavilhão 1, antes dos estandes de serviços, porém nem todos utilizavam por não
saber que se tratava de uma saída. Na ilustração 11 vemos uma pequena rampa de
acesso ao corredor dos estandes, já mencionado, e na lateral esquerda da figura,
entre as duas pilastras, está o acesso à saída lateral do pavilhão 1. Vale ressaltar
que o fluxo de passageiros ao descer dos navios segue o caminho da direita para a
esquerda na figura e, portanto, precisam subir a pequena rampa para acessar os
estandes. Muitas vezes cadeirantes e passageiros com carrinhos de bagagem
pesados ou com grande volume tem dificuldades para subir a elevação.
Outros problemas notados durante as observações da pesquisa estão
relacionados à desorientação de muitos passageiros, que constantemente não
sabiam onde ficava o toalete, simplesmente como voltar para o navio, se conectar a
rede WI-FI ou fazer uma ligação internacional, por exemplo. Para essa função de
orientação estavam os estagiários, os quais muitas vezes eram taxados como
despreparados por colaboradores de outros estandes. Apesar dessa impressão, ao
observarmos esses profissionais mais atentamente, percebe-se que, na verdade, há
um grande esforço destes em atender cada vez melhor e tem ciência de vários
problemas que cercam a atividade deles. Além disso, outro fato intrigante é que
todos os estagiários estavam cursando Curso Superior em Turismo ou Hotelaria.
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Neste caso, tão questionador quanto à estrutura física de serviços é a
experiência dos profissionais que atendem esse público, entendendo os desafios e
peculiaridades que expressam a qualidade de atendimento e a hospitalidade no
Terminal de Cruzeiros.

3.1.1 Agência e Transportadora turística do Terminal Passageiros do Porto
do Rio

Para este tópico de nossa pesquisa investigaremos, primeiramente, a
prestação de serviços turísticos ofertada pela empresa que vende e opera esses
serviços no Porto. Antes de nossas análises pontuais a respeito desse serviço,
descreveremos algumas informações sobre a empresa e uma entrevista com a
gestora da empresa a respeito dos serviços e da atuação dos colaboradores no
atendimento aos turistas. O nome da empresa, entretanto, não foi autorizado ser
citado devido ao pedido da gestora.
Devemos igualmente pontuar que a preocupação com os serviços turísticos
em nossa análise se deve a expressiva quantidade de passageiros que buscam os
passeios turísticos ainda dentro do porto, devido a segurança e a confiabilidade
creditada nas empresas oficiais do terminal. Outro fato importante observado, e que
justifica a razão de escolha da empresa oficial do porto, é que os passageiros
possuem poucas horas para visitar a cidade e temem perder o horário de retorno ao
navio, dessa forma optam por um serviço que garanta seu retorno e permita
conhecer os principais atrativos da cidade.
Desde 2004, a empresa possui contrato com a Píer Mauá e tornou-se
transportadora do Porto do Rio. Com o sucesso e o alto faturamento resultantes
dessa parceria, a empresa passou a abraçar a operação de passeios turísticos e o
atendimento direto aos clientes, instalando um estande de vendas de passeios
turísticos no espaço de circulação dos passageiros dos navios, sendo a única até
hoje a fazer esse serviço. A partir desse momento, a empresa deixou de somente
alugar “veículos com motoristas particulares” para atuar igualmente como agência e
operadora de turismo, executando pacotes para outras empresas do mesmo ramo.
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Essa nova realidade permitiu a empresa crescer consideravelmente ao longo dos
anos, chegando a 40 veículos próprios, entre vans, carros e micro-ônibus, e mais de
50 colaboradores fixos.
No atendimento, basicamente, os colaboradores temporários eram divididos
entre vendedores, operadores de caixa, staffs (nome da função dada aos
colaboradores que conduzem os passageiros até o transporte no estacionamento do
porto), coordenadores de transporte e guias de turismo. Os vendedores vendiam
pacotes de city-tours fixos para grupos, as operadoras de caixas ficavam
responsáveis pela cobrança e eram alocadas nos balcões vazios onde faziam o
procedimento de check-in dos passageiros, dada a grande quantidade de pessoas
atendidas. Posteriormente, os staffs encaminhavam para as vans e prestavam
assistência geral aos passageiros, enquanto os guias de turismo, juntamente aos
motoristas eram responsáveis pela execução do serviço, controlado pelos
coordenadores. Os gestores e também proprietários da empresa dividiam-se no
controle da venda e contratação de transportes terceirizados, pois facilmente
ultrapassava a quantidade de veículos, numa média que poderia alcançar 70
veículos por dia, cada qual com capacidade para até 15 passageiros.
Compreendida essa estrutura de atendimento, buscamos, por meio de uma
entrevista, verificar junto à gestora da empresa, suas percepções sobre a prestação
de serviços, do mercado turístico e da administração dos colaboradores para,
posteriormente, confrontar com alguns dos principais problemas levantados pela
observação participante. Para tanto, nove questões foram formuladas para o
desenvolvimento de uma entrevista estruturada (ver questões na íntegra no
Apêndice A, página 118).
Assim, na primeira questão buscamos somente confirmar o período no qual a
empresa tem atuado em convênio com o Porto do Rio, na qual a entrevistada
confirmou se tratar de oito anos aproximadamente, portanto desde o ano de 2004.
Já na segunda questão, procuramos saber se a empresa enfrenta ou
enfrentou algum tipo de dificuldade para atuar nos espaços de serviços do Porto do
Rio. A entrevistada respondeu que se queixa das dificuldades e da burocracia para
manter a atividade legalizada dentro do Porto e as restrições quanto ao uso do
espaço e o trânsito interno de veículos da empresa. Segundo ela, o Consórcio Píer
Mauá S/A só é responsável pela a administração do Pavilhão 1 ao 4, do pavilhão 4
em diante a responsabilidade pela administração é da Docas S/A. Porém, em dias
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de grande quantidade de navios, o espaço de ambas as empresas são ocupados, o
que acarreta em conflitos de controle e autorização de uso desses espaços, além de
uma maior dificuldade na manutenção da qualidade dos serviços. Ela também
comenta que, apesar dessa aparente divisão dos espaços do Porto do Rio, as
Docas interferem muitas vezes na administração da Píer Mauá e também possuem
uma visão mais conservadora da gestão.
Quando questionada sobre sua visão com relação às mudanças ligadas ao
desenvolvimento do turismo no Porto do Rio e arredores, nos últimos anos,
primeiramente, afirmou não ter percebido qualquer mudança no local em questão.
Porém, devido ao pesquisador ter atuado na presente empresa, e ter conhecimento
sobre o aumento no número de atracações, ela se corrigiu indicando que com os
Grandes Eventos notou um crescimento no número de cruzeiros e na atuação
governamental em geral, mas que desde 2012 o governo tem reduzido o número de
atracações e vêm comprometendo a atividade dentro do Porto, além disso, também
afirma que o número de restrições e recorrentes fiscalizações em dias de grande
movimento têm somente dificultado, ainda mais, a prestação de serviços. Outro
agravante estaria na lotação dos atrativos que aumenta a cada ano na cidade e,
segundo ela, nenhum dos principais atrativos da cidade aceita qualquer tipo de
acordo para organizar a chegada dos turistas provenientes de agências e demais
empresas de turismo (como a venda de ingresso antecipado, por exemplo),
igualmente os órgãos do turismo pouco fazem para ajudar a mudar isso.
Na quarta questão, perguntamos a entrevistada se foram percebidas
mudanças no perfil da mão-de-obra trabalhadora do turismo nos últimos anos. A
referida entrevistada afirmou que tem identificado nos colaboradores uma busca ou
uma vontade maior em querer trazer especialização e aperfeiçoamento para a
carreira, mas que isso ainda está em evolução, em crescimento, atualmente. Ainda
segundo ela, hoje somente existe o “profissional qualificado” e o “desqualificado”,
sem meio termo, sendo a busca pelo profissional qualificado muito difícil por
existirem ainda muito poucos no mercado. Ela considera importante que o
profissional se espelhe na visão e atuação de profissionais do exterior que têm se
mostrado mais efetivas que as nacionais, sendo essencial que reproduza essas
práticas estrangeiras.
Na questão seguinte procuramos saber se a empresa tem algum método para
buscar ou selecionar bons colaboradores e para prepará-los para um atendimento
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mais adequado. Prontamente, ela respondeu que a empresa busca profissionais em
cursos técnicos e faculdades por estes serem dotados de conhecimentos
específicos da área. Porém, é preciso “formar” novamente os profissionais dentro do
perfil da empresa e esse processo, segundo ela, é o que determina os bons e os
ruins profissionais. Aqueles que têm conhecimentos técnicos são os que dão mais
certo e o treinamento prévio é essencial para lidar com o dia a dia do Porto e
atender bem o turista.
Posteriormente, indagamos sobre a opinião da empresa com relação a
importância da formação acadêmica Superior dos colaboradores que atuam no
Terminal Turístico do Porto do Rio. A entrevistada defendeu que os profissionais
possuem uma melhor visão operacional e comercial e conhecem outras línguas, o
que facilita o desenvolvimento destes no atendimento ao turista.
Já na sétima questão, procurou-se saber se a entrevistada acredita que o
espaço físico do Porto é adequado para atender aos turistas. A resposta da gestora
foi sim, afirmando em seguida que a estrutura é muito boa, mas que ainda precisa
ser trabalhada fisicamente. Disse também que é uma das melhores estruturas
portuárias do país, quando comparadas aos portos de outros estados.
Na oitava e penúltima questão procuramos extrair dela informações
relacionadas aos próprios serviços da empresa, porém questionando como
“empresas turísticas”, todas as empresas que prestam serviços no Terminal de
Cruzeiros do Porto. Perguntamos a entrevistada se há deficiências na prestação de
serviços nas empresas turísticas que atuam no Porto do Rio e a entrevistada
respondeu que sim, justificando que a maioria dos problemas estão relacionados à
informação, sinalização, qualificação e treinamento dos estagiários do Píer Mauá,
muitos não sabem como lidar ou desempenhar tarefas onde estão inseridos.
Também completou que as empresas mais relevantes no atendimento não
conseguem expandir seus serviços, devido às restrições na atuação e, muitas
vezes, não é possível prestar um bom serviço porque muitos profissionais não estão
qualificados para lidar com o público e o tempo para selecioná-los e treiná-los
também é muito corrido, dizendo também com relação à própria empresa. Nesse
ponto, portanto, a entrevistada se contradiz ao questionar o não treinamento de
outros colaboradores do terminal, mas confessa que não encontram tempo para
treinar esses colaboradores.
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Para encerrar, questionamos que tipo de atribuições um bom profissional
deve ter para atuar com qualidade e receber bem o turista no Porto do Rio. Nessa
questão foi mais determinada e respondeu que o profissional precisa gostar do que
faz, ser ético, ter conhecimentos básicos do turismo sobre a cidade e os produtos,
noções da cultura brasileira e qualificação profissional no turismo. Entretanto, não
foram mencionadas competências e habilidades relacionadas à comunicação e
idiomas estrangeiros.
De maneira geral, podemos completar que a empresa consegue captar um
grande número de passageiros e atraí-los muitas vezes pela qualidade dos seus
veículos. De fato, a frota é nova, bem cuidada e higienizada, além de praticamente
todos os motoristas falarem mais de uma língua e terem cursos de direção defensiva
e evasiva, por exemplo, como um dos requisitos de segurança para os passageiros.
Vale ressaltar ainda que, apesar dessas características, não era possível atender a
todos os passageiros com os veículos e motoristas próprios da empresa, tendo que
recorrer a serviços terceirizados que, na maioria dos casos, requeria mais
preocupação, pelo fato de grande parte dos motoristas não terem nenhuma
preparação para lidar com turistas, além de possuírem um horário fixo para realizar o
passeio, conforme acordado previamente com a empresa.
Entretanto, a demanda elevada de passageiros atendidos muitas vezes trazia
consigo algumas queixas ao fim do dia, ou por questões técnicas de operação dos
serviços ou por questões que não estão sob o controle direto da empresa, como as
longas filas de espera nos atrativos e o trânsito na cidade, por exemplo. Tais fatos
causavam muitos transtornos e prejuízos, pois muitos passageiros exigiam o
reembolso de toda a quantia paga no passeio.
Como característico da atividade de cruzeiros, os transatlânticos passam, em
sua maioria, uma média de 8 horas na cidade 15. Portanto, dentro dessas poucas
horas ocorriam os processos de atendimento, venda, pagamento, alocação dos
passageiros no veículo, transporte pela cidade, visitação dos atrativos e retorno para
o navio com, pelo menos, uma hora de antecedência. O resultado era que, em dias
com mais de um navio, os passageiros do navio que saía mais tarde, muitas vezes
era prejudicado, pois precisava voltar no mesmo horário que os passageiros do
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Vale ressaltar que também existem alguns navios passam de 2 até 3 dias na cidade (PÍER MAUÁ,
2013).
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navio que saía mais cedo. Fato que poderia ser facilmente resolvido através de uma
organização dos passeios de acordo com os passageiros do navio.
Além disso, muitos passageiros questionavam igualmente o tipo de
abordagem realizado nas vendas, aonde alguns vendedores chegavam a correr,
literalmente, atrás dos passageiros, insistindo na compra dos passeios. De maneira
geral, essa abordagem devia-se aos incentivos dados pela gestão através das
comissões de vendas e a pressão direta à quantidade de vendas diárias. Em alguns
casos, ocorria de serem vendidos mais passeios do que a quantidade de vans,
resultando em discussões e, por vezes, quase uma hora de espera por veículos.
Felizmente, era possível perceber especialmente nesses momentos o empenho dos
colaboradores.
Outra questão é que muitos colaboradores gostavam das condições de
vendas devido à remuneração considerável, resultante de suas abordagens ao
turista. Os staffs, por sua vez, tinham um trabalho um pouco mais cansativo por
causa do constante movimento para levar os passageiros e não haver tempo para
descansar durante o período de grande demanda de passageiros. Estes também
ganhavam remunerações bem mais baixas do que os vendedores, sendo uma
remuneração fixa, recebida no fim do dia. Contraditoriamente, trabalhavam até a
partida do cruzeiro e eram responsáveis por recepcionar as vans de retorno e
distribuir folhetos da empresa. Um fato intrigante é que nenhum dos vendedores
possuía ensino superior, porém possuíam curso técnico ou experiência geral de
vendas, enquanto os staffs se mesclavam entre jovens em busca do primeiro
emprego e estudantes dos cursos superiores ou técnicos em turismo ou hotelaria em
busca de experiência profissional.
Por outro lado, identificamos que estes colaboradores, independente da
formação, possuíam noções ou habilidades que, em muitos casos, foram
fundamentais para lidar com muitos problemas de maneira satisfatória. Em função
disso, decidimos aproximar mais nossa análise para a experiência desses
colaboradores a partir da visão geral dos serviços e principais problemas levantados
na prestação de serviços. As problemáticas levantadas nesta fase serviram de base
para a fase posterior, que busca trazer à visão dos colaboradores e estagiários de
ambas as empresas em questão, a Concessionária Píer Mauá e a empresa turística,
para, assim, poder realizar uma análise mais precisa, ponderando possíveis
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aspectos positivos e negativos de maneira mais equilibrada e fiel a realidade do
nosso objeto estudado.

3.2

OS PROFISSIONAIS DO TURISMO NO PÍER MAUÁ: PERCEPÇÕES E
DESAFIOS
Para a segunda fase de nossa investigação, propomos trabalhar com duas

técnicas diferentes no levantamento de informações sobre a experiência dos
colaboradores e estagiários de Turismo e Hotelaria do referido terminal. A primeira
se tratou da realização de um grupo focal, o qual explicaremos mais adiante, com
algumas estagiárias do Píer Mauá, para que relatem mais abertamente sobre a
experiência de estágio e para que tenhamos uma visão mais ampla da
representação administrativa do terminal no atendimento aos turistas. A segunda foi
a aplicação de um formulário de pesquisa online, disponível num período específico,
para resposta dos pesquisados, visando extrair informações diretas e características
da prestação de serviços, assim como aspectos nos quais podemos desenvolver
análises voltadas à hospitalidade.

3.2.1 Levantamento sobre a experiência de estágio na Píer Mauá

Especificamente trabalhando a visão do estagiário da empresa Píer Mauá,
coletamos relatos de quatro estagiárias que exerceram suas atividades durante a
temporada 2012-2013, por meio de uma técnica de entrevista chamada de grupo
focal. Essa técnica consiste em, basicamente, realizar uma entrevista coletiva, de
modo a facilitar a discussão de questões pertinentes aos objetivos da pesquisa.
Com relação aos grupos focais, Veal (2011) comenta que:
A ideia de entrevistar grupos de pessoas em conjunto em vez de
individualmente está se tornando cada vez mais popular no mercado
e na comunidade acadêmica. Com essa técnica, o entrevistador se
torna mais um facilitador da discussão do que propriamente um
entrevistador. O objetivo do processo é o mesmo que o da entrevista
em profundidade, mas nesse caso, os “sujeitos” interagem entre eles
tanto quanto com o pesquisador. (VEAL, 2011, p. 274).
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Partindo dessa premissa, visamos extrair o máximo de informações das
entrevistadas, de forma a permitir que estas expressassem livremente suas
percepções, observações e vivências em todo o contexto profissional da experiência
de estágio. Todas as estagiárias entrevistadas são estudantes do curso de
Bacharelado em Turismo, assim como os demais estagiários que atuam no terminal,
sendo alguns poucos do curso Superior de Tecnologia em Hotelaria.
O grupo focal, realizado no dia 08 de outubro de 2013, teve duração média de
50 minutos, um período relativamente curto, mas no qual foi possível obter
considerações pertinentes, tendo em vista o curto tempo de disponibilidade das
entrevistadas, que dispuseram de um momento livre entre as aulas da faculdade
para contribuírem em nossa pesquisa. Uma das estagiárias não pôde comparecer no
dia do grupo focal, mas se prontificou em responder todas as questões e tópicos do
grupo posteriormente. Foi decidido igualmente não divulgar os nomes das
estagiárias em questão, a pedido das próprias, de modo a não prejudicá-las
profissionalmente

devido

suas

considerações

diretas

a

administração

da

concessionária do Porto do Rio. Por isso, chamaremos as entrevistadas do grupo
focal de “Entrevistada A”, “Entrevistada B”, e “Entrevistada C”, enquanto a estagiária
entrevistada individualmente, seguindo os mesmos tópicos do grupo focal, será
chamada de “Entrevistada D”, que também já havia desenvolvido estudos e
pesquisas sobre temática dos serviços no Porto do Rio.
O formulário com todos os tópicos e questões utilizados na entrevista do
grupo focal e entrevista individual estão disponíveis no Apêndice B (página 119)
desse trabalho.
Primeiramente, procuramos saber de que forma ocorreu o processo de
seleção dos estagiários do Píer Mauá, de modo a entender como se deu o processo
seletivo e quais as possíveis exigências de currículo feitas. Apesar de todas as
entrevistadas terem começado o estágio juntas, o processo seletivo para duas delas
foi diferente. As entrevistadas B e C iniciaram o processo seletivo por uma fundação
específica, (por questões éticas, manteremos o sigilo de sua identificação), e
posteriormente, participaram de uma entrevista com gestores da empresa no próprio
Píer. Já a entrevistada D iniciou seu processo seletivo pelo Centro de Integração
Empresa-Escola (CIEE), onde informaram a ela que seriam realizadas três etapas
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de seleção: a primeira foi uma apresentação no CIEE, na qual tiveram que falar
sobre sua formação e experiências profissionais; a segunda foi uma apresentação
para os gestores da empresa, incluindo a coordenadora de estágio, chefe de
operações e chefe dos staffs, que também tiveram que expor o que gostavam de
fazer, suas experiências e formação; a terceira, que não ocorreu, teria sido uma
entrevista em inglês junto ao Píer Mauá. A Entrevistada A, por sua vez, passou por
um processo mais rápido, diretamente com a entrevista dos gestores, que
perguntaram sobre seus pontos positivos e negativos. A referida entrevistada se
recorda que havia cerca de dez candidatos junto com ela e apenas dois não
conseguiram a vaga. A formação exigida era o curso superior em Turismo ou
Hotelaria e foram contratados cerca de 40 estagiários no total.
Posteriormente, buscou-se levantar questões relativas à administração
praticada pela empresa Píer Mauá, baseada nas impressões das estagiárias perante
experiência de estágio e o contato mais próximo com a gestão local. As
entrevistadas julgaram a administração ineficiente e o estágio como “explorador,
onde os estagiários representam uma mão-de-obra barata”.
A Entrevistada A informou que nenhum dos gestores possuía formação
superior e nem visão adequada sobre a gestão de pessoas. A Entrevistada B
completou que havia uma dificuldade muito grande ao negociar horários alternativos
quando havia avaliações na faculdade, pois os gestores não compreendiam e.
provavelmente, desconheciam que tais concessões eram necessárias e garantidas
por lei.
Um fato marcante para elas foi que durante o período de carnaval, no qual
vimos que, alcança recorde de atracações simultâneas, os estagiários trabalharam
por doze horas seguidas e não tiveram tempo para comer, assim como não foi
servido nenhum lanche para nenhum deles, ainda assim, o tempo de lanche em dias
comuns era de 20 minutos, o que foi julgado muito curto, pois nesse tempo incluía o
deslocamento do posto de trabalho. Além disso, também afirmaram que as horas
extras trabalhadas nesse período não foram compensadas e nem pagas
posteriormente pela empresa. Muitos acreditavam que essas horas seriam abatidas
no mês de abril, quando a temporada estava menos intensa e os contratos eram
finalizados, porém muitos estagiários foram demitidos nos meses posteriores, o que
tornou impossível uma flexibilidade na escala de trabalho.
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A Entrevistada D possuiu uma visão igualmente negativa sobre a
administração da referida empresa, afirmando que identificou muitas falhas tanto na
administração dos colaboradores quanto no atendimento aos passageiros que
embarcavam e desembarcavam no terminal. Ela também foi estagiária da temporada
2011-2012 e relatou ter sido esta a primeira temporada na qual o regime de
contratação de estagiário começou, pois antes era feito por meio de contrato de
trabalho temporário. Reafirmou dizendo que já desde essa época “[...] os gestores
não tinham a menor desenvoltura ao lidar com os estagiários e, além disso, não
tinham noção da existência da Lei de Estágio” (ENTREVISTADA D), havendo
também problemas de atraso de pagamento, demora em receber o vale transporte e
o auxílio alimentação. A entrevistada acredita que a opção de contratar estagiários
foi devido à economia financeira sendo que, principalmente na primeira temporada,
eles ainda eram muito poucos e precisavam se desdobrar em várias funções nas
quais geralmente não davam conta. Para finalizar, pontuou que a empresa de
serviços gerais contratada detinha de poucos funcionários para a limpeza e, em
consequência

disso,

observe-se

muitos

locais

sujos,

sendo

um

aspecto

extremamente negativo para o atendimento ao turista.
No tópico seguinte, pedimos para o grupo de entrevistadas comentarem a
visão, por parte dos colaboradores de outras empresas que atuam nos estandes de
serviços, de aparente despreparo dos estagiários do Píer Mauá para desempenhar
as tarefas de atendimento aos passageiros dos navios. A intenção desse tópico é
para especialmente fomentar a discussão específica do treinamento, pois foi
identificada já na observação participante que os estagiários pareciam ter mais a
oferecer, do que realmente demonstravam. Com relação às respostas, podemos
dizer que todas as entrevistas foram diretas em julgar o aparente despreparo ou
pouco treinamento ou a total falta de treinamento para desempenhar diversas das
tarefas para as quais estavam designados. A Entrevistada A do grupo focal citou um
exemplo com relação ao raio-x, totalmente operado pelos estagiários, onde,
inicialmente, os estagiários eram mais cuidadosos e atenciosos no controle dos
objetos, porém os gestores passaram a pedir para que eles fossem mais rápidos e
ágeis. Outro agravante era que muitos passageiros deixavam para voltar muito
próximo do horário de saída do navio e, portanto, a correria e a pressão para serem
mais rápidos eram grandes e forçavam a passar muito rápido os objetos pelo raio-x.
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A Entrevistada B completou reforçando a problemática da grande quantidade
de passageiros passando por um único raio-x, dando um exemplo do caso de um
passageiro do navio da MSC que subiu com duas armas a bordo e somente foi
barrado pelo raio-x do navio. Ela conta que, na ocasião, os estagiários levaram uma
bronca dos gestores por terem deixado passar esses objetos. A entrevistada ainda
argumenta que, muitas vezes, os estagiários deixavam passar objetos pontiagudos
pelo raio-x, pois tudo acontecia muito rápido e quando percebiam o objeto na tela do
computador, o passageiro já havia ido embora.
Para o tópico seguinte, propomos abordar o tema da estrutura física e de
serviços do terminal como um todo e, posteriormente, sobre a sinalização e os
serviços turísticos. Escolhemos esses pontos de discussão por terem sido os pontos
mais críticos identificados durante a observação do atendimento do terminal.
Referindo-se a estrutura física e de serviços geral, todas as entrevistadas
julgaram a tais estruturas como extremamente limitadas e o espaço geral de
atendimento e circulação de passageiros era pequeno, ou seja, não comporta a
demanda de passageiros existentes, inclusive aconteciam vários casos de o carrinho
bater nas paredes e canteiros sem qualquer preocupação com o patrimônio,
conforme citado pela Entrevistada A. Outra questão foram as obras e reformas feitas
no terminal que, segundo a Entrevistada B, deixou muita poeira e os estagiários
todos sujos no fim do dia. E conforme citou a Entrevistada D, o resultado era que
“[...] instaurava-se uma confusão de pessoas em dias de pico com 8 navios, por
exemplo, pois o fluxo de pessoas, ônibus e vans turísticas ficava basicamente
concentrado do armazém 1 ao armazém 4”, dando destaque principalmente para
“[...] os preços abusivos e a falta de variedade no local” (ENTREVISTADA D). Ainda
assim, segundo ela, o turista sentia-se obrigado a consumir os produtos do terminal
com medo de serem extorquidos fora de lá.
Ainda relacionado à estrutura física e de serviços, lançamos o tópico da
sinalização do terminal. Imediatamente a Entrevistada B respondeu brincando: “Que
sinalização?”, referindo-se a inexistência de pontos de avisos e placas informativas
em muitas partes do Porto, principalmente em outras línguas, como o espanhol, por
exemplo, devido a grande quantidade de turistas argentinos, conforme afirmou a
própria em seguida da exclamação.
A Entrevistada D, por sua vez, também pontuou a mesma questão da
sinalização em espanhol como muito relevante devido aos turistas argentinos. Ainda
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segundo ela, a sinalização é ineficiente e as poucas placas existentes são muito
pequenas. Ela sugere sinalização ampla inclusive no entorno (lado externo) do
terminal, pois muitos chegam de táxi ao local e ficam perdidos na hora de despachar
a bagagem.
De modo a abranger a visão das entrevistadas sobre os serviços turísticos
prestados pela empresa agência e transportadora turística, questionamos esse
tópico específico já baseando-nos nas observações e entrevista anterior.
A Entrevistada B afirmou não ter tido muito contato com a empresa de
serviços turísticos, apenas via o coordenador de transportes da empresa passeando
pelo local, pois era o responsável pelos ônibus que transportavam os turistas dos
navios mais distantes até o terminal, mas não era tão solícito em atender os
chamados de transporte. Na hora do almoço, lembrou que os ônibus paravam quase
todos para almoçar ao mesmo tempo, ficando somente dois funcionando, enquanto
o fluxo de turistas se intensificava. Turistas andavam na beira onde ficam os navios,
precisavam controlar e prestar atenção constantemente nesses passageiros. Além
disso, as pessoas passeavam no meio da via de trânsito de carros internos e
passavam por baixo do guindaste. Acreditava também que o Píer não se
preocupava em organizar os lugares onde os serviços eram oferecidos; A
Entrevistada A ainda completou afirmando que muitos turistas se arriscavam para
tirar fotos da frente dos navios e, por vezes, algumas autoridades portuárias
passavam em velocidade elevada pela via interna com passageiros em circulação,
além do fato de as calçadas serem curtas demais e muitas vezes inexistentes,
obrigando os passageiros a transitarem pelas via para os carros. Por fim, conclui: “os
serviços não são bem planejados, o interesse é pelo dinheiro apenas. Falta alguém
para a gestão eficiente; Identificar melhores locais para a loja da empresa turística e
demais estandes” (Entrevistada A).
Já na visão da Entrevistada D, a referida empresa de serviços turísticos
procura adotar, pelo que observou, estudantes de turismo para que “[...] os seus
colaboradores oferecessem um serviço com mais familiaridade”. Para ela, muito do
que acontecia com os estagiários do Píer Mauá acontecia com os staffs da empresa
turística. Logo, a seu ver, “[...] ambas as empresas não sabiam do potencial do seu
corpo de trabalho” e acabavam “alocando esses em funções meramente
operacionais”, não sendo “abertas para que seus colaboradores sugerissem ideias
nem estejam em cargos de gestão”.
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Quando questionadas de que maneira a formação acadêmica contribuiu para
a prática do estágio profissional, a Entrevistada B foi quem resumiu as colocações
dizendo que a formação acadêmica proporcionou ”visões e percepções”,
principalmente com relação ao planejamento e a gestão de pessoas, que deve

“[...] adequar a estrutura física, treinar bem os funcionários e também
ouvi-los para que possíveis problemas sejam evitados ou
rapidamente solucionados” (ENTREVISTADA B).

A Entrevistada D, inicialmente, afirmou que a formação acadêmica não
contribuiu para grandes avanços em sua experiência de estágio, pois foi alocada em
“[...] funções meramente operacionais que não precisava muito raciocinar. O trabalho
era apenas seguir uma ‘receita de bolo’”, conforme afirmou ela. Contudo, ela
reconhece que a partir dos problemas percebeu o quanto a falta de políticas e
planejamento dos recursos humanos interfere nos desenvolvimento das empresas.
Logo, ela conclui: “[...] só fui capaz de pensar dessa forma por meio de matérias que
obtive na universidade, (e) só consegui ter senso crítico sobre isso também devido a
reflexões

que

tivemos

em

disciplinas ofertadas pelo

curso

de Turismo”

(ENTREVISTADA D).
Para encerrar o grupo focal e a entrevista com as estagiárias realizamos uma
questão direta que, de certa forma, já havia sido respondido implicitamente, de
acordo com os relatos anteriores. Pedimos para que respondessem se o Píer Mauá
se preocupa com a hospitalidade e justificassem suas respostas.
Como já identificado ao longo do grupo focal, todas responderam
negativamente a questão, justificando que, em nenhum momento, a empresa
demonstrou querer proporcionar bem-estar e acolhimento nem com os turistas nem
com os estagiários, sendo os únicos interesses da empresa a troca monetária e
escoamento o fluxo de pessoas do terminal. A Entrevistada D confirmou, em suas
palavras, as mesmas considerações feitas pelas demais estagiárias, dizendo ainda
que observou em alguns staffs essa preocupação com hospitalidade e em
desempenhar funções de forma satisfatória para o turista. Por fim, a estagiária
completa que “a empresa não tem noção do que seja hospitalidade, uma vez que, os
gestores não adotavam práticas de boa convivência, ter respeito com os demais,
educação, entre outros aspectos, no dia a dia de trabalho”.
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3.2.2 Levantamento sobre a formação profissional em Turismo e Hotelaria
e opinião dos colaboradores sobre prestação de serviços no Terminal
de Cruzeiros

Diante das diversas informações obtidas através de nossa observação e das
entrevistas até aqui expostas, optamos realizar uma pesquisa através de um
formulário online16, disponível do dia 4 de outubro ao dia 31 de outubro de 2013,
onde foram convidados a responder os estagiários e staffs que trabalharam na
empresa Píer Mauá e na agência e transportadora turística que opera no terminal de
passageiros.
De acordo com as informações coletadas durante a pesquisa de campo, o
Píer Mauá contou com cerca de 40 estagiários em atuação durante a temporada
2012-2013, enquanto a empresa turística com 18 colaboradores incluindo
vendedores e staffs. Em nossa amostragem, conseguimos 20 colaboradores que
responderam as perguntas, dos 58 levantados, ou seja, aproximadamente 34% dos
selecionados para pesquisa.
Os resultados, em nossa concepção, foram bastante objetivos e ajudaram a
demonstrar de forma mais concisa os pontos principais levantados durante as
etapas anteriores. Entendemos, portanto, que se trata, desde já, de uma préconcepção em termos determinantes às conclusões e análises propostas nos
tópicos a seguir deste trabalho. No Apêndice C (página 120) deste trabalho, pode-se
obter o formulário online aqui demonstrado em seu modelo original, compartilhado
com os respondentes em questão.
As primeiras informações levantadas pela pesquisa dizem respeito à faixaetária dos entrevistados e informações gerais sobre a sua formação acadêmica. Por
meio dos resultados obtidos, vimos que a maioria dos colaboradores entrevistados,
mais precisamente 70% deles, tem entre 20 e 25 anos, uma idade bastante comum
entre os jovens que buscam as primeiras experiências profissionais. Entretanto,
trata-se também de uma parcela considerável, os profissionais com idade a partir
dos 25 e 30 anos de idade (15%), demonstrando que estes também tem encontrado

16

Disponível em: https://docs.google.com/forms/d/16IRdFz7LexXfVLOMZ6LRHe0HLaJt76i-PpI6rva
YzMg/closedform. Acesso em: 31 out. 2013.
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seu espaço nesse mercado. Já os entrevistados com mais de 30 anos pontuaram
10%, enquanto 5% tinham idade entre 16 e 18 anos.

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Ensino Superior completo

2

Ensino Superior incompleto

16

Ensino Médio completo

0

Ensino Médio incompleto

1

Ensino Fundamental completo

1

Ensino Fundamental incompleto

0
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Gráfico 1 – Representação da formação acadêmica dos estagiários e staffs do Terminal de
Passageiros do Porto do Rio. Fonte: do autor.

O gráfico 1 faz a demonstração dos resultados obtidos com relação a
formação dos entrevistados. Conforme esperado, 90% deles estão cursando ou já
cursaram o Ensino Superior (18 participantes totais), o que demonstra que a
participação estudantes graduados tem forte representatividade no atendimento aos
turistas do terminal, sendo que 80% deles tem provavelmente utilizado os
ensinamentos e contribuições acadêmicas em suas experiências profissionais
enquanto ainda estudam na universidade.
Dos 20 respondentes do formulário, 14 são estagiários da Concessionária
Píer Mauá, enquanto 6 são trabalhadores temporários da empresa turística que
opera no terminal de cruzeiros.
No levantamento sobre os idiomas falados, identificamos em nossa
amostragem um número significativo de profissionais que falam outras línguas, além
disso, percebemos há uma diversificação considerável no tipo de idioma falado por
eles e que apenas 1 não fala nenhuma língua estrangeira, ou seja, fala apenas
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português. Outro fato interessante é praticamente todos os respondentes (94%)
falam inglês intermediário ou avançado, o que mostra ser uma forte exigência a
habilidade de falar este língua em especial. Numa proporção ligeiramente menor,
porém significativa, estão os colaboradores que falam espanhol: 61% falam
espanhol em nível intermediário ou avançado, 22% possuem apenas noções
básicas e 17% não fala esta língua. Aliás, como vimos, o espanhol é bastante
relevante ao atendimento aos turistas dos cruzeiros, tendo em vista a grande
quantidade de turistas argentinos. Por fim, vemos que idiomas como francês, italiano
e alemão, falado por 21%, 16% e 13% dos entrevistados, respectivamente, tem feito
cada vez mais parte da especialização desses colaboradores.
Com relação ao tipo de formação acadêmica, 18 dos 20 respondentes
afirmaram ter em sua formação algum curso de turismo, hotelaria ou áreas afins.
Desses 18 respondentes, 8 cursaram ou estão cursando somente o Ensino Superior
em Turismo, Hotelaria ou áreas afins, enquanto 4 além de possuírem um curso
técnico (feito concomitantemente ao Ensino Médio) em uma dessas áreas, também
cursaram ou estão cursando o Ensino Superior, conforme demonstrado na tabela
abaixo:

FORMAÇÃO EM TURISMO, HOTELARIA OU ÁREAS AFINS.

1

0

1

2

3

4

5

6

Ensino Superior e Médio + Técnico

Somente Superior

Ensino Médio + técnico (Concomitante)

Somente Técnico

7

8

9

Gráfico 2 – Formação em Turismo, Hotelaria e áreas afins dos colaboradores do Terminal do
Porto do Rio. Fonte: do autor.
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Para determinar as questões que são mais desafiadores para os estagiários e staffs
do terminal de cruzeiros, assim como a opinião deles com relação à estrutura
organizacional, física e de serviços do Porto, extraímos as duas respostas mais
escolhidas em cada um dos tópicos do questionário.
Segundo os respondentes, “resolver os problemas dos passageiros” é o fator
mais desafiador para os profissionais do Porto, alcançando 40% dos resultados. Em
segundo lugar, ficaram as respostas “lidar com diferentes pessoas e culturas” e
“conhecimentos gerais sobre a cidade”, cada qual com 20% das respostas. Apenas
5% considerou o fato de “falar ou compreender outro idioma” como um fato
desafiador da atuação, enquanto os outros 15 % consideram todas as afirmações
anteriores como desafiadoras em suas atividades.
Ao julgar a estrutura física, organizacional e de serviços seguimos o mesmo
critério da questão anterior. Portanto, filtramos as duas classificações mais
escolhidas pelos respondentes, pois nenhuma das classificações, sozinha, alcançou
50% ou mais. As classificações existentes eram “não há”, “pouca ou ruim”,
“razoável”, “boa” e “excelente”. Na tabela a seguir temos demonstração dos
principais resultados obtidos em cada tópico:

Tópicos

Classificação
Não há

Ruim/
pouca

Razoável

Boa

Excelente

Não soube
responder

Sinalização

5%

45%

20%

25%

5%

0%

Higienização e limpeza

0%

0%

25%

40%

35%

0%

Administração interna

5%

20%

35%

25%

15%

0%

5%

25%

30%

35%

5%

0%

0%

30%

20%

35%

15%

0%

20%

30%

25%

15%

10%

0%

5%

5%

15%

30%

20%

25%

5%

25%

30%

20%

15%

5%

Acessibilidade para
portadores de deficiências
Oferta de produtos e
serviços
Programa de treinamento e
capacitação dos
colaboradores
Nível de instrução dos
demais colaboradores
Nível de instrução dos
gestores

Quadro 1 – Classificação do estrutura física e capacitação dos colaboradores no
Terminal de Cruzeiros do Porto do Rio. Fonte: do autor.
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Através da tabulação acima, observamos novamente o tópico da sinalização
como um dos principais problemas percebidos no terminal, pois 45% dos
respondentes a classificaram como ruim ou péssima. Por outro lado, a higienização
e a limpeza ganharam reconhecimento favorável, sendo classificada entre boa e
excelente por 75% dos entrevistados, fato que reflete uma boa aceitação com
relação a esses serviços. Já com relação a administração interna, vemos uma
tendência a julgar medianamente a administração interna do local, pois 35%
pontuaram como razoável, enquanto 25% a julgaram boa. Não devemos esquecer,
porém, que uma parte dos respondentes não trabalhava diretamente para a
empresa Píer Mauá, responsável pela administração interna do referido espaço.
A acessibilidade para portadores de deficiência e a oferta de produtos e
serviços foram classificadas pela maioria dos respondentes como boa (35% em
ambos os casos), porém com valores muito próximos a opiniões mais negativas,
como no caso da acessibilidade, que foi julgada como ruim por 25% dos
respondentes, e a oferta de produtos e serviços, considerada ruim por 30% deles. Já
o programa de treinamento e capacitação dos colaboradores obteve uma
classificação negativa de acordo com a opinião dos respondentes, 30% a julgaram
como ruim, enquanto 20% afirmam sequer a existência de alguma espécie de
treinamento, o que reforça as críticas já apresentadas, anteriormente, com relação a
esse tópico em especial.
Por fim, foram classificados os níveis de instrução dos demais colaboradores
(seguranças, atendentes de outras lojas, trabalhadores operacionais e etc.) e dos
gestores. Com relação aos outros trabalhadores houve uma classificação positiva
(50% consideram boa ou excelente), apesar de uma parcela considerável dos
entrevistados terem dito não saber a resposta para essa questão (25% dos
entrevistados). O nível de instrução dos gestores foi classificado de razoável e ruim
(somando 55% das opiniões), fato que confirma mais alguns pontos já retratados
nessa pesquisa.
Prosseguindo para questão seguinte, questionamos qual seria a melhor
descrição do currículo ideal para trabalhar no Porto do Rio. Para doze dos
respondentes, o profissional ágil e conhecedor de técnicas específicas para lidar
com os turistas é o tipo de profissional que mais se enquadra no perfil de
atendimento aos passageiros do Porto. Apenas cinco acreditavam que o perfil que
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mais se enquadra nos serviços do porto seria um “profissional conhecedor de teorias
e técnicas que permitem uma visão global do planejamento turístico e posturas
pertinentes a sua atuação e o ambiente profissional”.
Posteriormente, buscamos saber de que maneira você acredita que a sua
formação acadêmica contribuiu para a qualidade no atendimento no Porto do Rio.
Bastante divididos entre as opções, dez dos vinte respondentes acreditavam que
“com base na formação foi possível avaliar de maneira crítica a atuação profissional
de acordo com o conhecimento acadêmico proporcionado pela universidade”,
enquanto nove destes acreditavam que “o ensino acadêmico não contribuiu em
minha atuação profissional, pois a realidade do setor é bem diferente daquilo que é
mostrado na universidade”.
Para terminar, de modo a concluir os pensamentos pontuados ao longo dos
tópicos, questionamos se o colaborador acreditava que existiam deficiências na
prestação de serviços e no atendimento aos turistas do Porto do Rio. Dezesseis
respondentes disseram que sim. Desses 16, exatos 14 responderam que o principal
motivo para as deficiências de serviços do Porto é que a gestão de atendimento
restringe uma atuação mais pertinente dos colaboradores.
Além disso, dois colaboradores ainda fizeram colocações importantes sobre
as razões para acreditar que o Terminal de Cruzeiros possui falhas em sua
prestação de serviços: “os gestores do Pier Mauá, em sua maioria, não empregavam
práticas de hospitalidade no ambiente de trabalho, nem achavam necessárias
durante o momento de receber os turistas que embarcavam/desembarcavam dos
navios. Além disso, a forma de tratar os estagiários era amadora. Isso prova a
ausência de políticas e práticas de gestão de pessoas na organização”, afirmou a
respondente 7. Outra consideração feita por outro estagiário dizia: “acredito que o
Porto, claro, sempre pode melhorar, principalmente por ser o primeiro contato que o
turista tem com o país, mas ele vem melhorando na sua estrutura e a prestação de
serviço do Porto do Rio é boa com profissionais capacitados” (Respondente 13).
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3.3

ANÁLISE SOBRE A HOSPITALIDADE E A FORMAÇÃO PROFISSIONAL
NO ATENDIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO TURISTA DO
PORTO DO RIO

Devido todo o caminho percorrido em nossa pesquisa até o dado momento,
alcançamos diversas informações e reflexões necessárias para as análises neste
tópico. Em outras palavras, possuímos bases e argumentos necessários para um
julgamento mais pertinente com relação a tudo àquilo que tange a prestação de
serviços e os a atuação profissional dos colaboradores no Terminal de Cruzeiros do
Porto do Rio, partindo de considerações baseadas no estudo da hospitalidade.
Para tal, primeiramente, decidimos analisar sob o ponto de vista de nossos
estudos, a empresa turística que atua no Porto do Rio, para então, tratarmos da
empresa turística que atua no terminal e dos colaboradores de ambas as empresas
em questão, seguindo a mesma ordem de análise partindo dos levantamentos e
observações realizados anteriormente.

3.3.1 Píer Mauá e administração do espaço interno do Terminal de
Cruzeiros do Porto do Rio

Muitos relatos foram feitos e reafirmados, através de nossas pesquisas, com
relação aos serviços e a infraestrutura de atendimento ao turista no Terminal de
Cruzeiros do Porto do Rio. A Concessionária Píer Mauá, empresa responsável pela
administração do espaço do Porto destinado aos cruzeiros e ao mercado de
eventos, teve sua gestão amplamente discutida e ponderada por diversos
profissionais.
De forma mais direta, grande parte das problemáticas levantadas diz respeito
à estrutura espacial e administração da mão-de-obra estagiária, sendo esta,
resultante de preocupantes críticas e fonte de total insatisfação por aqueles que
estão nos bastidores do atendimento ao passageiro. Apesar disso, trata-se de um
importante polo de desenvolvimento do turismo na cidade do Rio do Janeiro,
principalmente para os próximos anos.
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Sabe-se também que o Terminal de Cruzeiros do Porto do Rio ganha
destaque e reconhecimento através da gestão do Píer Mauá sendo, inclusive,
ganhadora de prêmios de reconhecimento, onde é classificado como o melhor
Terminal de Cruzeiros da América do Sul. Não pretendemos, todavia, nos estender a
uma análise baseada em outros portos e seus respectivos serviços. Pois, o que
temos de fato, é uma contrapartida retratada pelos profissionais sobre a relação dos
serviços oferecidos aos passageiros de cruzeiros marítimos no Rio de Janeiro.
Os estandes de serviços oferecem opções variadas de produtos e serviços,
porém, o que o cliente não possui é uma opção de escolha com relação a esses
produtos. Esse pode até ser um cenário inclusive comum em portos de pequena
estrutura física, ou de estrutura limitada a um único pavilhão, por exemplo, como no
caso do Porto do Rio. Mas o que se deve ter sob supervisão são os preços
praticados pelas empresas atuantes na venda de tais produtos e serviços,
verificando se os valores praticados são baseados em custos operacionais reais e
condizentes ao que é oferecido aos passageiros, pois com a monopolização de
venda em suas mãos, muitas empresas encontram espaço para praticar preços
abusivos e fazer de sua atividade fonte de montantes cada vez maiores.
A fiscalização, neste caso, cabe à administração interna, que deve apurar
esses serviços e acompanhar os processos de atendimento dessas empresas,
principalmente quando passageiros e até colaboradores percebem irregularidades
ou práticas pouco justas com relação àquilo que é oferecido pelas empresas.
No cenário dos cruzeiros marítimos, tais fatores ganham ainda mais
relevância, segundo retratado por Amaral (2006), quando compreendemos o fato de
que os clientes/passageiros estão se tornando cada vez mais exigentes e
conscientes da qualidade nos serviços e, portanto, mais rígidos na prestação de
serviços ofertados no navio e em terra. Na argumentação do autor, este comenta:
Deve-se considerar, no entanto, que os clientes de cruzeiros
marítimos estão cada vez mais exigentes e conscientes da qualidade
do serviço oferecido. Certamente serão notados os casos de grande
discrepância entre as opções oferecidas a bordo e as condições
oferecidas em terra, muitas vezes por órgãos públicos ou por
concessionárias de exploração de serviços. (AMARAL, 2006, p. 41).

O contraste nesses serviços prejudica a avaliação geral do cruzeiro por parte
dos clientes. Dessa forma, Amaral (2006) sugere que essas diferenças sejam
minimizadas melhorando a infraestrutura e a qualidade nos serviços adequando
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esses fatores aos navios de padrão internacionais e as tendências do mercado.
Além disso, o autor ainda comenta que:
[...] Devem ser oferecidos custos operacionais portuários compatíveis
com os padrões internacionais, os quais devem ser mantidos em
patamares justos e correspondentes aos serviços oferecidos, com
estrutura básica e, eventualmente, estrutural ideal ampliada.
(AMARAL, 2006, p. 41).

Neste caso, os valores da hospitalidade se entrelaçam aos valores éticos, na
correspondência dos serviços prestados de maneira mais justa e com melhor
qualidade para atender e satisfazer os passageiros. E essa contribuição pode ser
ainda mais enriquecedora ao fomentar debates no próprio estudo e reflexão da
hospitalidade. Pois, como afirma Lashley (2004, p 17), “[...] o estudo da
hospitalidade

será muito enriquecido mediante

exame das condições de

hospitalidade como uma virtude moral e um ideal de hospitalidade”.
A hospitalidade, apesar de um fenômeno muitas vezes complexo de ser
entendido em sua plenitude, pode ser exteriorizada ou materializada no ato do
atendimento com sinais muito simples e expressivo. Em outras palavras, um simples
gesto de “[...] um aperto de mão, uma inclinação de cabeça e um sorriso, dizem
muito sobre o que se passa na alma das pessoas” (CASTELLI, 2006, p. 3).
Pensamentos tão profundos são condizentes ao aspecto humanizado
fortemente debatido nos estudos que permeiam a atividade turística. Associada aos
elementos materiais e imateriais do terminal em questão, pode-se extrair diversas
soluções para a melhoria do atendimento no Porto do Rio. O simples fato de pensar
no turista, entender seus gostos, costumes, motivações e necessidades, num
trabalho integralmente atrelado ao fator humano e comercial dos negócios, treinado
e capacitado de acordo com a proposta empresarial, pode ser a chave para muitos
problemas pouco entendidos ou talvez difíceis de lidar. Pois, afinal:
É voz corrente, com justa razão, que a ‘primeira impressão é a que
fica’; daí a necessidade de se proporcionar uma primeira acolhida
marcante. Se esse primeiro encontro causar má impressão, talvez
sejam necessários muitos esforços para desfazer a imagem. No caso
da boa impressão, o cliente poderá até deixar passar algumas
deficiências encontradas posteriormente. (CASTELLI, 2005, p. 180).

Seguindo o conectivo da preocupação com o turista, podemos retratar que as
diversas formas de sinais, comunicação e informação também são aspectos a serem
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pensados sob a ótica do acolhimento aos passageiros que transitam pelo terminal
de cruzeiros marítimos. Logo, tão importante quanto a mão-de-obra e os serviços
oferecidos, está a “acessibilidade” (GRINOVER, 2007) do passageiro, não somente
aqueles portadores de deficiência, pois todos os passageiros precisavam
necessariamente de um terminal “acessível” a informação, locomoção e sinalização.
Esses elementos, associados a outros promotores do bem-estar do cliente,
constituem a distinção mais singular sobre a compreensão da hospitalidade
diretamente dissolvida à prática comercial.
De forma análoga, (...), os traços arquitetônicos, os jardins, a
sinalização, os uniformes, a expressão corporal do quadro funcional,
a limpeza, o material promocional, a decoração e até a música
ambiental constituem a forma de comunicar a hospitalidade. Se
houver desleixo com esse elenco de componentes, facilmente
perceptível, o viajante pressupõe também que isso acontecerá com
relação a sua hospitalidade.

A contribuição de Castelli (2006), apesar de voltada para a hotelaria retrata,
acima de tudo, a interligação entre os estudos hospitalidade comercial e a prestação
de serviços no turismo, em sua relativa conjuntura ligada aos valores humanos e
sociais.
Assim, podemos dizer que empresa Píer Mauá, necessita trabalhar ainda
mais seus valores e competências conforme exploradora e administradora dos
serviços aos passageiros dentro do terminal, levando em consideração as
necessidades desses clientes e a coordenação pertinente de seus colaboradores, de
modo a desempenhar um papel mais eficaz na prestação de serviços, refletindo de
forma ampla, sobre os impactos de suas ações no turismo da cidade como um todo.

3.3.2 O serviço turístico no Porto do Rio
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A empresa turística, conforme vimos, atua no Porto do Rio há mais
aproximadamente 8 anos e fez dessa parceria uma atividade extremamente rentável
que tem garantido grandes saltos de crescimento e investimentos na renovação de
seus veículos, além de um reconhecimento no mercado de transporte turístico
carioca. Entretanto, uma série de problemas operacionais ainda causam transtornos
aos turistas que utilizam dos serviços da empresa, principalmente quando a
demanda de passageiros ultrapassa capacidade do próprio terminal.
Um fator importante é que os dias com maior número de vendas são
justamente em dias de navios de cabotagem, especialmente os navios que fazem
viagens mais “populares”, trazendo argentinos e brasileiros geralmente para a
cidade. Esse fato, inclusive, é citado pelos autores portugueses Mendes e Silva
(2012, p. 137), que comentam o aspecto favorável da democratização no consumo
dos cruzeiros marítimos, semelhante ao que ocorre atualmente no Brasil:
O aparecimento de novos produtos com preços muito competitivos,
permitiu uma maior democratização dos cruzeiros. Hoje existem
preços para todos os bolsos. O produto tornou-se acessível a uma
classe média/baixa e isso estimula a apetência pelo consumo de
deste tipo de férias por segmentos de mercado muito mais vastos.

Segundo outros autores, especialmente no mercado de cruzeiros marítimos
do Brasil, empresas como CVC e MSC foram as principais responsáveis pela
popularização na venda de pacotes de cruzeiros:

Estas empresas têm se consolidado no mercado de viagens e
turismo como provedoras de viagens a preços acessíveis, com
facilidade de pagamento buscando, com isso, ampliar a dinâmica dos
destinos que trabalha com a promoção de produtos para segmentos
de mercado que antes não vislumbravam a possibilidade de realizar
um cruzeiro. (SOARES; et al. 2012, p. 74 - 75).

Vale relembrar que esse mercado somente se consolidou devido à ascensão
da classe C, permitindo um maior poder de compra e consumo por parte desses
consumidores. A empresa turística que opera no Porto do Rio, portanto, tem se
beneficiado desses clientes diretamente e, propositalmente, quando questionamos a
gestora da empresa sobre suas percepções a respeito das mudanças no mercado
do turismo, justamente buscávamos saber o nível de compreensão mercadológica
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por parte desta. Como resultado, muitas respostas dadas pela gestora, apesar de
serem condizentes ao que se espera no mercado do turismo, transpareciam possuir
pouca propriedade de argumentação e em, alguns pontos, contraditórias, como ao
criticar a atuação e a falta de treinamento dos estagiários do Píer Mauá, deixa
passar que há pouco tempo para treinar adequadamente os colaboradores que
prestam atendimento ao turista, referindo-se principalmente a própria empresa.
Outras questões presentes nas atividades comercais do turismo e que
resultam em diversas discussões é a exploração financeira do cliente como turista.
Vimos que a empresa impulsiona seus funcionários a uma prática intensa de
vendas, pois, afinal, a movimentação financeira é o que mantém qualquer instituição
privada, além do turismo ser uma área fortemente ligada à economia e geração de
receitas e capitais, portanto, indiscutivelmente atrelada à troca comercial. Entretanto,
o que precisa ser entendido é que, apesar do turismo ter um caráter fortemente
comercial, deve-se ter em mente a exploração excessiva e apelativa ao “comércio
turístico” desencadeia efeitos negativos e impactos de proporções globais que, em
geral, pouco é percebida pelo gestor dotado de pouco visão estratégica e/ou
mercadológica sobre a área. Em afirmação a essa colocação Serson (2000, p. 237),
faz uma importante colocação a esse respeito:
A mudança da mentalidade do comércio e da população em geral em
relação ao turista é imperativa, já que um dos conceitos arraigados
na mente coletiva é o de que o turista deve ser explorado, espoliado.
Na verdade, o interesse imediatista também mata a galinha dos ovos
de ouro, pela má reputação que se espalha no boca a boca,
denegrindo-se a imagem de um pólo receptivo.

No contexto da hospitalidade, tal atitude configura os motivos “nãopertinentes” da hospitalidade, ou seja, quando a intenção é tentar conquistar o favor
de terceiros, seduzi-los ou, em contextos comerciais, a ganhar maior valor de troca.
Porém, esse fator não desqualifica os motivos pertinentes, que incluem o desejo de
companhia, o prazer em acolher o próximo, agradar, preocupar-se ou ter compaixão
pelo outro. Por mais contraditórios e opostos que possam ser essas ações, a
atividade comercial se associa perfeitamente a outras perspectivas humanísticas,
(sociológicas, antropológicas, históricas e culturais) de modo que, ao se relacionar a
estas, podemos melhorar significativamente a qualidade nos serviços prestados.
Pois, conforme afirmou Camargo (2005, p. 47):
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[...] quando a socialidade primária (aquele que se baseia na
assunção total do outro) impõe-se sobre a socialidade secundária
(impessoal, aquela que se baseia no crachá, no papel que cada um
desempenha), a lei não escrita da dádiva passa a imperar.

O que o autor afirma é que a associação da dádiva humana em troca de
gentilezas e com acolher presteza e compaixão o outro sobressai a troca comercial
e a própria atividade econômica, principalmente sobre aqueles que estão em contato
direto com o turista, neste caso, os colaboradores envolvidos na prestação de
serviços e atendimento. Acima de tudo, é imprescindível que se tenha em mente os
valores éticos da prestação de serviços, pois tão relevantes quanto a hospitalidade
que prevalece no ato do atendimento, deve-se ter como parâmetro de grande valor
na qualidade dos serviços, o respeito, a confiança e a honestidade por parte do
prestador, de modo a garantir que ele próprio e seu cliente cumpram concluam
satisfatoriamente o contrato comercial proposto no ato da compra. Além disso, é fato
que,
[...] consumidores, ao avaliarem a qualidade de produtos e serviços,
tenderão cada vez mais a consideram também comportamentos e
atitudes éticas dos fornecedores, além dos atributos diretamente
associados aos bens e serviços adquiridos. (...) existem fortes
evidências de que está em curso um processo de ampliação da
consciência crítica dos consumidores, (...) baseados também nas
posturas sociais e ambientais adotadas pelas empresas. (ARAÚJO,
2003, p. 73).

Portanto, as atitudes baseadas em valores éticos, intensificadas pelo aumento
do senso crítico da população em geral, como consequência do acesso a
informação e ascensão social desses mesmos indivíduos, devem ser encaradas
como um fenômeno cada vez mais desafiador e até mesmo ameaçador para muitas
empresas

principalmente

do

ramo

de

serviços,

onde

sua

atuação

está

fundamentada no contato direto com o cliente / consumidor.
Percebemos que, apesar de ser uma empresa com um grande potencial de
crescimento, possui deficiências estruturais que podem estar ligadas à gestão dos
negócios e à uma visão ampliada mercado turístico, o que impede um
desenvolvimento mais adequado e um melhor aproveitamento dos próprios
profissionais que trabalham na empresa. E, devido o aquecimento do mercado do
turismo na cidade do Rio de Janeiro, em especial com a realização de grandes
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eventos e o desenvolvimento de um turismo receptivo para atender grandes fluxos
de turistas que chegam pelos cruzeiros. A demanda pelos serviços ligados a estes
segmentos vem crescendo dia a dia, o que resulta numa concorrência mais intensa
que, por sua vez, impulsiona os profissionais e as empresas a se planejarem
progressivamente de forma mais estratégica

os seus objetivos

enquanto

organização privada.
Da mesma maneira, devemos reconhecer que a empresa possui uma longa
experiência mercadológica no transporte de passageiros em via terrestre e, junto ao
Porto do Rio, conquistou uma maior visibilidade e segmentos de atuação. Assim
como, há um forte investimento e atenção por parte da empresa na renovação e
manutenção da sua frota, o que resulta em veículos com padrão de qualidade mais
elevados e níveis de conforto que agradam e atraem muitos clientes. Somadamente,
os motoristas, além de receberem uma remuneração satisfatória, também possuem
especializações e treinamentos que enriquecem ainda mais suas habilidades, sendo
muitos deles habilitados para realizar receptivos em aeroportos e terminais de
transporte, além da condução dos veículos em si.
Tal retrato comercial, entretanto, é ofuscado pela atividade atual da empresa
que busca atuar em todos os segmentos e “vender um pouco de tudo” para o turista,
quando sua verdadeira expertise é o transporte de passageiros. Portanto, é
organizacionalmente inviável manter diversos serviços, tais como o transporte, a
elaboração roteiros receptivos, controle, operação e agenciamento turístico em uma
estrutura operacional limitada, sem prejudicar o funcionamento e a continuidade dos
demais processos resultantes da prestação de serviços, por sua vez intensificados
ainda mais pelo crescimento cada vez mais agressivo do mercado de turismo e
eventos na cidade do Rio de Janeiro.
Por fim, a empresa traz para si altos riscos de mercado ao não conseguir
garantir que a prestação de seus serviços ocorra da maneira devida e,
consequentemente, não consegue fidelizar seus clientes, pois, na verdade, muitos
passageiros acabam retornando na temporada seguinte, ou então, indicam a amigos
e familiares que também consomem o serviço. Portanto, adquire um caráter
estratégico de curto prazo, que impede a manutenção da qualidade, o
aproveitamento da mão-de-obra capacitada sob sua gerência e, portanto, um maior
crescimento estrutural e mercadológico.
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Cabe pensar, assim, nos âmbitos do acolhimento, de conforto, em todos os
elementos que compõem a prestação de serviços e o atendimento aos turistas, de
maneira global, de modo a garantir a satisfação do passageiro, visando sua plena
satisfação e a perpetuação da atividade turística.

3.3.3 Estagiários e staffs: os profissionais de formação em Turismo e
Hotelaria
Os profissionais apresentados em nossa pesquisa contribuíram de maneira
significativa para análises e proposições de soluções para os problemas abordados
na gestão da empresa turística estudada e da Concessionária Píer Mauá. Neste
momento, propomos olhar mais atentamente para o colaborador, que na verdade é o
ponto central de toda a nossa pesquisa, tanto na concessão de informações e
pontos de vista, quanto no desenvolvimento do caráter filosófico pela busca de
conhecimentos específicos da formação acadêmica.
Devido o grande número de estagiários e staffs (trabalhadores temporários)
que atuam na prestação de serviços no terminal, enquanto mantêm seus estudos
em Turismo ou Hotelaria, entendemos que a vivência profissional estava
diretamente relacionada com a vivência acadêmica, contribuindo pontualmente para
o aprimoramento e percepção destes profissionais em sua área de atuação. Nesse
sentido, comentamos que:
A interação teoria/prática vivenciada e inserida em um contexto
envolvendo diferentes visões e dimensões da realidade (social,
econômica, política, cultural e ética) possibilita a formação de um
profissional apto a enfrentar desafios. (BISSOLI, 2002, p.17).

Acima de tudo, os estágios e as experiências profissionais ligados às
Instituições de Ensino Superior vêm ganhando evidência ao permitir que o aluno, o
futuro profissional, tenha contato direto com a profissão que irá exercer. Dessa
forma, vê-se a importância em extrair ao máximo toda e qualquer contribuição,
positiva ou negativa, dessa experiência. Por isso, o estudante não pode ser passivo
em sua atividade profissional, pois é por meio dela que sua aptidão para ingressar
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no mercado de trabalho é testada e avaliada, assim como a possibilidade de seguir
carreira dentro da organização (BISSOLI, 2002).
O desenvolvimento profissional, portanto, é um fator único que cabe somente
ao aluno aplicar corretamente e refletir sobre seus alcances, principalmente ligadas
à ética e hospitalidade, dois campos de estudo que põe a prova diversas ações
cotidianas de empresas e colaboradores, refletindo-se diretamente sobre a gestão
dos negócios.
A hospitalidade, neste caso, conversa perfeitamente com a ética, e ambas,
possuem o mesmo princípio no processo da educação e formação profissional: não
podem ser “ensinadas”, apenas “demonstradas”, de modo a serem compreendidas
de maneira mais clara no próprio cotidiano profissional do aprendiz. Todavia, o modo
como às referidas empresas gerenciam seus colaboradores reflete a dificuldade em
se trabalhar com elementos trazidos do campo acadêmico. Assim,

[...] vale destacar que em várias apresentações sobre o mercado de
trabalho, oportunidades de emprego e estágio consta-se que
características como ética, valores e confiança não são negociáveis
pela organização. (BISSOLI, 2002, p. 39).

A situação vivida principalmente pelos estagiários do Píer Mauá, conforme
relatado nas entrevistas e observações, é ao mesmo tempo preocupante e
desafiadora. Preocupante, pois os diversos fatos relatados demonstram o quanto de
empecilhos e barreiras que o profissional ainda precisa enfrentar após ser graduado
pela universidade ou formado pelo seu curso técnico. Desafiadora, porque apesar de
todos os problemas, os profissionais vêm mantendo suas observações firmes e
procuram superar todas as problemáticas a partir de suas próprias concepções,
embasadas pelos ensinamentos e parâmetros críticos propostos pelo aprendizado
acadêmico-profissional.
Logo, a propriedade das percepções, observações e análises feitas pelos
estagiários e staffs demonstraram o perfil do “profissional filosófico” em seus
julgamentos, levando em consideração aspectos multidisciplinares da atuação
profissional e uma visão global dos serviços e gestão do atendimento aos
passageiros dos cruzeiros marítimos.
Por outro lado, a grande preocupação é que outros problemas podem ser
resultantes de conflitos entre própria mão-de-obra, ao associar as divergências de
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pensamento entre os diferentes tipos e níveis de formação. No caso da empresa
turística, por exemplo, muitos vendedores sem formação específica chegavam a
ganhar até quatro vezes mais e trabalhar metade do tempo que os staffs, sendo que
nenhum deles possuía graduação, apenas proviam de habilidades de persuasão e
métodos de vendas dos roteiros turísticos.
No caso do formulário on-line, por exemplo, em que os próprios
colaboradores reconhecem que o perfil do colaborador ideal para trabalhar no
Terminal de Cruzeiros é de um profissional ágil e conhecedor de técnicas
específicas para lidar com o turista, na verdade, estavam basicamente descrevendo
o profissional técnico em turismo ou hotelaria, ou seja, admitem que, de maneira
geral, não é necessária formação superior para trabalhar naquela determinada
função de atendimento ao turista. Porém, devemos levar em consideração que
muitas dessas opiniões podem ser resultados da frustração desses profissionais em
estarem limitados a funções nas quais seu pensamento crítico e reflexivo não é
levado em conta, levando-o a crer que sua própria formação é dispensável, assim
como motivações para a continuidade de sua especialização. Em consequência, os
estagiários em graduação não se sentem valorizados, explicando a saída de muitos
deles antes do fim da temporada, além da demissão de outros.
Os serviços prestados pelos estagiários e demais colaboradores podem
perfeitamente serem desempenhados por estudantes e profissionais de níveis
técnicos ou, dependendo da função, até mesmo com experiências de outra área.
Porém, com um número significativo de colaboradores (estagiários e staffs) do
ensino superior, deve-se levar em conta questões ligadas ao potencial alcançado
por essa mão-de-obra, de modo a manter equilibrado o quadro operacional de
ambas as empresas, garantindo a realização profissional e o desempenho desses
colaboradores ao longo de todo o processo de sua atuação. Dessa forma, a
empresa pensa não somente na satisfação dos clientes, como também na de seus
próprios colaboradores.
Castelli (2006, p. 115) faz uma importante consideração sobre a relação entre
empresa e seus colaboradores:
A empresa necessita realizar um esforço permanente para comunicar
de forma clara, simples e convincente qual é a sua visão, missão e
quais são seus valores. Nesse particular, as lideranças possuem
papel singular: convencer a todos os seus subordinados. Para tal,
elas precisam sair de seus gabinetes de trabalho e conversar com
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seus colaboradores, auxiliando-os a superar as dificuldades. Essa
maneira de agir é uma forma prática de a gerência apoiar a
capacitação. Vindo de cima, tal exemplo diz muito para todo o quadro
operacional.

Assim, a mão-de-obra estagiária e temporária pode ser fonte de grandes
compensações para ambas as empresas que fazem uso dela de maneira correta:
como uma forma de trabalho auxiliar, complementar, compreendido num processo
de desenvolvimento de habilidades e competências. Dessa maneira, devem ser
orientados por uma gestão competente e que saiba compartilhar experiências e
conhecimentos profissionais mutuamente com seus subordinados.
Outro agravante é o fato de existirem poucos gestores empenhados na
gestão dos profissionais, que são usados em grande número para suprir a falta de
colaboradores efetivos ligados ao atendimento, realizando operações, como a do
raio-x, por exemplo, que exigem níveis de segurança mais rígidos ou estruturas
organizacionais mais bem planejadas.
Ainda assim, tal experiência mercadológica é enriquecedora em diversos
sentidos, tanto na contribuição dos resultados dessa pesquisa, quanto na reflexão
dos próprios profissionais, que tem a oportunidade de aprimorarem seu senso
crítico, de interpretação e proposição de soluções para os problemas da área. Tal
experiência é incontestavelmente o resultado mais importante e apreciador dos
fundamentos propostos pelo ensino acadêmico, ao construir raciocínios e
entendimentos ainda mais profundos no conhecimento proposto.
A contínua ascensão do mercado turístico e hoteleiro resultou numa inevitável
atenção para cidade do Rio de Janeiro. Com isso, novos eventos, exposições,
turistas e investimentos chegam à cidade todos os anos para compor esse mercado
que cada vez mais ganha força econômica. A relevância da qualificação profissional
se encontra exatamente nessa múltipla correlação, partindo do princípio de que,
para que haja desenvolvimento por completo, é necessária a participação da
população na evolução econômica da cidade, atuando e contribuindo diretamente
para o crescimento de sua própria cidade.
Essa contribuição se encontra, mais especificamente, na construção da
educação profissional desse indivíduo para a hospitalidade. Pois, não somente a
hospitalidade entrelaça e multiplica práticas através da interação entre diferentes
indivíduos, como também vem para agregar valor à importância social, econômica e
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até mesmo cultural do conhecimento acadêmico proporcionado pelos estudos do
Turismo e da Hotelaria.
Tendo em vista as ampliações futuras nessas unidades, é de extrema
importância para a garantia e manutenção da qualidade o entendimento, por parte
das organizações, do valor de seus colaboradores. Para tanto, as informações desta
pesquisa poderão ser utilizadas ou aprimoradas, de acordo com a relevância que
lhes couber, pela Concessionária Píer Mauá e a empresa turística em questão no
aperfeiçoamento e desenvolvimento sua estrutura física e de serviços do terminal de
cruzeiros, a partir da perspectiva de valorização de seus colaboradores.
Contudo, o fato é que o trabalho na recepção e atendimento aos passageiros
de cruzeiros na cidade do Rio é ainda um tipo de trabalho relativamente novo, digno
de certos vislumbres por aqueles que nela trabalham. O fato é que os gigantescos
navios ganham destaque nas águas da Baía de Guanabara e chamam a atenção
daqueles em terra, devido à grandiosidade e, de certa forma, a complexidade
desses navios, com todo o glamour e pompa que ainda lhes são associados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio dos estudos, observamos o modo como o grande setor de turismo
vem agregando conhecimentos e valores nos últimos anos, especialmente sob o
papel dos novos profissionais da área, que em sua convergência natural ao
aprendizado acadêmico, se posicionam como provedores e multiplicadores da
hospitalidade e da qualidade na prestação de serviços. No estudo do Terminal de
Cruzeiros, entretanto, pudemos perceber que, apesar dos profissionais-acadêmicos
do Turismo e da Hotelaria priorizarem a qualidade nos serviços e manterem uma
visão crítica com relação ao atendimento e a hospitalidade de maneira geral, ainda
possuem suas ações restringidas, não são treinados adequadamente para as
funções mais específicas e não encontram espaço para uma desenvoltura
profissional mais pertinente ao tipo de serviço prestado.
Conforme previsto em nossos objetivos, traçamos ao longo dos textos
teóricos e análises de pesquisas os mais variados elementos que influenciam, direta
e indiretamente, a prestação de serviços turísticos, sob as perspectivas dos sujeitos
que vivenciaram o fenômeno estudado, tendo o foco da análise a formação
profissional e a hospitalidade. Apesar de complexo o conhecimento gerado por estes
campos de estudo, o resultado foi extremamente positivo na construção e
amadurecimento

da

estrutura

conceitual

deste

trabalho

e

da

pesquisa

especificamente.
Por sua vez, o fenômeno da hospitalidade, em sua ótica baseada na troca de
valores, culturas e experiências entre diferentes indivíduos, trouxe uma grande
diversidade de parâmetros e possibilidades de análise sobre o dia-a-dia do turismo.
Ao mesmo tempo, podemos trazer a relevância à educação e também entendê-la
como um processo de ampliação de conhecimentos, competências e habilidades.
Sendo assim, as pesquisas tem a possibilidade de contribuir de forma positiva na
formação dos novos profissionais e na percepção de evolução destes socialmente,
pois a consequência será o desenvolvimento global e mútuo dos mais diversos
indivíduos sociais envolvidos na aplicação dos serviços em questão.
A abordagem sobre a prática profissional, como transcrição do conhecimento
acadêmico, juntamente com uma superficial descrição sobre mercado profissional
dos cruzeiros, proporcionou uma moldagem mais fiel do cenário mercadológico por
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nós analisado, além de permitir identificar mais detalhadamente os caminhos a
seguidos pelo referido estudo.
Nossa análise, acima de tudo, foi reveladora sob diversos pontos de vista. As
informações e métodos adotados permitiram a união de um conjunto notável de
considerações por parte dos colaboradores e gestores envolvidos. Em consequência
disso, enfatizou-se o relato dos profissionais que estagiaram no terminal, de modo
que este destacasse mais coerentemente as dificuldades da atuação profissional e
prestação de serviços no turismo.
Como pudemos notar ao longo deste trabalho, o caminho a ser percorrido
pelos estudantes ainda possui diversos desafios, extremamente interessantes, a
certo ponto, em permitir que se desenvolvam os profissionais do presente e do
futuro. Do presente porque esses profissionais necessitam atuar e construir bases
para que as mudanças aconteçam. Do futuro, porque estes serão os profissionais
responsáveis pela gestão, aprimoramento e desenvolvimento do setor, sendo a
aposta para mudanças efetivas que a área tanto necessita hoje. Além disso, esses
profissionais também serão os formadores dos novos profissionais, seja por meio do
ensino acadêmico, seja através da contribuição comercial, do treinamento ou da
orientação de outros colaboradores.
Acima de tudo, a visão e percepção com relação as barreiras culturais
resultantes das relações humanas, e que, à priori, são invisíveis aos olhos mais
leigos, tornam-se evidentes ao serem refletidas sobre as mais variadas perspectivas
que discernem o profissional do turismo e da hotelaria. Ter essa visão, tão clara e ao
mesmo tempo sutil (se encararmos as tantas áreas possíveis de atuação do turismo)
de nossa própria atividade profissional, é a maior recompensa dada pelo
conhecimento universitário-acadêmico.
Nosso principal foco durante as análises foi de compor uma perspectiva de
uma prestação de serviços turísticos de modo mais “humanizado” e, de certa forma,
mais crítico em relação à visão do turismo unicamente monetária, como produto de
consumo. Apesar de este ser o ideal da sociedade contemporânea, devemos
reconhecer que o turismo é uma atividade essencialmente humana, feita por
pessoas e para pessoas, e como tal deve fazer jus ao fenômeno cultural, social e
antropológico que representa.
Ainda assim, vale ressaltar que nossas pesquisas se trataram apenas de uma
amostra com base na atuação mercadológica dos profissionais formados ou em
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formação nos cursos de Turismo e Hotelaria e, portanto, outras considerações e
amostragens podem ser feitas e ponderadas sob outras análises e pontos de vista,
reforçando ainda mais o fenômeno multidisciplinar do mercado profissional em
questão. Além disso, é notável perceber que este pesquisador também se tornou o
próprio objeto de estudo, uma vez que a necessidade de auto-avaliação, análise e
desempenho profissional foram postos a prova ao se refletir sobre os estudos da
hospitalidade e do turismo em geral, atrelados a formação profissional e educação
superior.
O presente trabalho trouxe ainda a possibilidade de ampliar conceitos e
entendimentos gerais com relação à desenvoltura real e atual aplicada aos
profissionais do setor do turismo. Cada qual carregando uma bagagem cultural,
profissional e acadêmica diferentes, porém conduzidas pelo padrão pertinente aos
rituais da hospitalidade, da ética e da percepção crítica sobre a sociedade como um
todo.
Portanto, é evidente que a experiência mercadológica ainda traz muitas
barreiras, rígidas, que restringem e sufocam literalmente todo potencial a ser posto
em prática pelos estudantes da área. Por outro lado, percebemos que a formação
acadêmica superior proporciona a esse mesmo profissional uma visão mais clara e
uma maior facilidade para identificar tais problemas, estando, portanto, muito mais
próximos de solucioná-los. Entendemos ainda, que o processo de aprendizado
profissional é continuado e que todas as experiências, sejam elas positivas ou
negativas, agregam um enorme valor na carreira dos profissionais que, por meio de
sua contínua insistência e inquietação, promovem ao turismo mais qualidade e um
melhor atendimento ao receber os turistas.
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APÊNDICES

APÊNDICE A

ENTREVISTA COM A GESTORA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS
TURÍSTICOS

Questões para a entrevista com a gestora da agência e transportadora turística que
presta serviços aos turistas do Terminal de Cruzeiros do Porto do Rio:

1) Há quantos anos a empresa atua no Terminal Turístico do Porto do Rio?

2) A empresa enfrenta ou enfrentou algum tipo de dificuldade para atuar em espaços
do Porto do Rio? Relate sobre essas possíveis dificuldades.

3) Com relação ao desenvolvimento do turismo no Porto do Rio e arredores, que tipo
de mudanças identificou ao longo dos anos?

4) Com relação a mão-de-obra trabalhadora no turismo identificou alguma mudança
nos últimos anos?

5) A empresa tem algum método para buscar ou selecionar bons colaboradores? E
para prepará-los para um atendimento mais adequado?

6) Para a empresa, qual a importância da formação acadêmica Superior dos
colaboradores que atuam no Terminal Turístico do Porto do Rio?

7) Acredita que o espaço físico do Porto é adequado para atender aos turistas?
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8) Acredita que há deficiências na prestação de serviços nas empresas turísticas
que atuam no Porto do Rio? Justifique.

9) Que tipo de atribuições um bom profissional deve ter para atuar com qualidade e
receber bem o turista no Porto do Rio?
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APÊNDICE B
Questões e tópicos utilizados no debate e na entrevista individual com as estagiárias
da Concessionária Píer Mauá, com relação a atuação profissional referente a
temporada 2012-2013 de navios.

a) Como ocorreu o processo de seleção dos estagiários?

b) Visão geral sobre a administração da empresa Píer Mauá. Algumas empresas a
consideravam ineficientes e autoritárias;

c) O aparente despreparo dos estagiários para desempenhar as tarefas. A que se
deve essa visão?

d) Estrutura física e de serviços do porto. Qual a visão sobre as empresas que
atuam no local?

e) De que maneira a formação acadêmica contribuiu para a prática de estágio
profissional?

f) A Píer Mauá prioriza a hospitalidade e a qualidade no atendimento? Justifique.
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APÊNDICE C

HOSPITALIDADE E FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CASO DO TERMINAL DE
CRUZEIROS MARÍTIMOS DO PORTO DO RIO

Este questionário fará parte de uma pesquisa acadêmica que, por sua vez, irá
compor o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Hotelaria. A pesquisa está
voltada para a formação profissional nas áreas do turismo e da hospitalidade, tendo
como foco principal os estagiários e staffs que atuaram na Píer Mauá durante a
temporada 2012-2013. Pesquisador - Wallace Farias, Curso Superior de Tecnologia
em Hotelaria - UFF.
*Obrigatório

NOME *
___________________________________________________________________
Somente o primeiro nome. Ele não será citado ou divulgado nos resultados acadêmicos dessa
pesquisa.

IDADE *
Escolha uma das opções abaixo de acordo com sua faixa etária:
Marcar apenas uma oval.

o
o
o
o
o

de 16 a 18 anos
de 18 a 20 anos
de 20 a 25 anos
de 25 a 30 anos
mais de 30 anos

FORMAÇÃO *
Escolha a opção de acordo com o seu grau de instrução.
Marcar apenas uma oval.

o Ensino Fundamental incompleto
o Ensino Fundamental completo
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o
o
o
o
o

Ensino Médio incompleto
Ensino Médio completo
Ensino Superior incompleto
Ensino Superior completo
Fala algum outro idioma?

Marcar apenas uma oval por linha.

Não falo

Básico

Intermediário Avançado

Inglês

Espanhol

Francês

Italiano

Alemão

Outro

1. Você possui alguma formação acadêmica ou curso de especialização nas
áreas de turismo, hospitalidade ou afins? *
Caso sua formação acadêmica seja em outra área, responda NÃO e vá para as perguntas seguintes
respondendo de acordo com a sua PRÓPRIA FORMAÇÃO, não necessariamente ligada às áreas
acima.Marcar apenas uma oval.

o Sim
o Não
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2. Qual tipo de curso você realizou? *
Escolha de acordo com o nível de especialização do(s) curso(s) que você fez. Não é
possível marcar mais de uma opção.

Marque a opção que se aplica:
o
o
o
o
o
o

Técnico
Ensino Médio + Técnico (Concomitante)
Ensino Superior e Médio + Técnico
Somente Superior
Nenhum
Outros: ______________

3. Trabalhava para qual empresa?

o Empresa de serviços turísticos
o Concessionária Píer Mauá
o Outra: __________________

4. O que você considera ter sido mais desafiador em sua atuação profissional
no Píer Mauá? *
Escolha somente uma opção.

o
o
o
o
o
o
o

Marcar apenas uma oval.
Lidar com diferentes pessoas e culturas
Resolver problemas dos passageiros
Conhecimentos gerais sobre a cidade
Falar ou compreender outro idioma
Todas as opções acima
Outro: ________________
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5. Como você classifica os quesitos abaixo com relação a estrutura geral do
Píer? *Considere o contexto geral do espaço interno do Píer
Marcar apenas uma oval por linha.

Não há

Sinalização
Higienização
e limpeza
Administração
interna
Acessibilidade
para
portadores de
necessidades
especiais
Oferta
produtos
serviços

de
e

Programa de
treinamento e
capacitação
dos
colaboradores
Nível
de
instrução dos
demais
colaboradores
Nível
de
instrução dos
gestores

Pouco
pouca
ruim

/
/ Razoável

Bom / boa

Excelente

Não
sei
responder
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6. Qual das alternativas descrevem melhor o currículo do profissional que deve
atuar no atendimento aos turistas do Porto do Rio? *
Marcar apenas uma oval.

o Profissional ágil e conhecedor de técnicas específicas para lidar com o turista;
o Profissional conhecedor de teorias e técnicas que permitem uma visão global
do planejamento turístico e posturas pertinentes a sua atuação e o ambiente
profissional.
o Qualquer profissional com experiência em atendimento ao público
o Profissional com facilidade para lidar com o público;
o Outro:

7. De que maneira você acredita que a sua formação acadêmica contribuiu
para a qualidade no atendimento no Porto do Rio? *
Marcar apenas uma oval.

o Com base na formação foi possível avaliar de maneira crítica a atuação
profissional de acordo com o conhecimento acadêmico proporcionado pela
universidade.
o O ensino acadêmico não contribuiu em minha atuação profissional, pois a
realidade do setor é bem diferente daquilo que é mostrado na universidade.
o O ensino acadêmico parcialmente contribuiu em minha atuação, pois a prática
profissional é o que nos traz mais conhecimento;
o Outro:

8. Você acredita que existem deficiências na prestação de serviços ou no
atendimento no Porto do Rio? *
Se sim, vá para questão 11. Se não, marque "outro" na questão 11, escreva "não" e envie seu
formulário.Marcar apenas uma oval.

o Sim
o Não
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9. Se você respondeu sim na questão 10, qual o motivo principal para a sua
resposta? *
Marcar apenas uma oval.

o Não há profissionais capacitados para atender o público;
o A gestão do atendimento restringe uma atuação mais pertinente dos
colaboradores
o Os gestores não interferem na administração do atendimento e cada
profissional tem livre ação para atuar da maneira que lhe convém.
o Outro:

Outros considerações ou observações:
Questão não obrigatória

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
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ANEXOS

ANEXO I – Revista Porto Maravilha. Projeto VLT – Veículo Leve sob Trilhos.
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ANEXO II – Revista Porto Maravilha. Projeto VLT – Veículo Leve sob Trilhos.
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ANEXO III – Esquema das 6 linhas de tráfego do VLT - Veículo Leve sob
Trilhos.

