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RESUMO 
O Brasil é um destino marcado pela simpatia de seu povo e por paisagens que não 
se veem em outro lugar, isso faz com que o país receba muitos turistas oriundos de 
diversas partes do mundo. Sendo assim, é de extrema importância possuir mão de 
obra preparada para atender a todos estes visitantes com qualidade. Os principais 
resultados desse estudo apontam que é possível considerar que o perfil do egresso 
em turismo idealizado pela DCN é compatível ao perfil exigido pelo Trade Turístico 
do Estado de Mato Grosso, porém, as habilidades propostas pela DCN devem ser 
desenvolvidas durante a formação acadêmica, o que nem sempre ocorre de maneira 
eficiente, pois percebe-se que para 47,5% dos entrevistados, os egressos em 
turismo não atendem as necessidade do trade turístico. 
 
Palavras-chave: Perfil do Egresso. Bacharelado em Turismo. Estado de Mato 
Grosso. 
 
ABSTRACT 
Brazil is a destination marked by the people’s sympathy and landscapes that are not 
seen anywhere else, and this makes the country receives a lot of tourists from 
different parts of the world. Therefore, it is extremely important to have a prepared 
workforce to accommodate all these visitors with quality. The main results of this 



 
 

study indicate that it is possible to consider the profile of graduates in tourism 
designed by DCN is compatible to the profile required by the Trade Tourism in the 
State of Mato Grosso, but the skills proposed by the DCN should be developed 
during their academic training, which is not  always happen efficiently because it is 
observed that for 47.5% of respondents, graduates in tourism do not meet the needs 
of the tourist trade. 
 
Keywords: Graduates' Profile. Bachelor of Tourism. State of Mato Grosso. 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

O turismo é uma atividade de extrema relevância para o desenvolvimento 

socioeconômico mundial, pois permite a geração de emprego e renda, podendo ser 

visto como uma oportunidade de negócio, tendo em vista o crescimento do setor. 

Possibilita, inclusive, aos municípios aumentarem suas divisas e projetar sua 

imagem a nível nacional e até mesmo fora do país.  

Ao profissional em turismo, essa atividade oportuniza ampla e promissora 

atuação, pois o bacharel em Turismo pode atuar na organização da atividade em 

diversos segmentos como hospedagem, transporte, agenciamento, alimentação, 

lazer, eventos, consultorias, entre outros. 

 No Brasil há 471 Instituições de Educação Superior cadastradas no Ministério 

da Educação (MEC), conforme divulgado no site do próprio Ministério (2011) que 

oferecem o Curso de Turismo de forma presencial e a distância com grau de 

bacharelado, tecnológico e licenciatura em diversas classificações. O Estado de 

Mato Grosso conta com 11 instituições que oferecem o curso de Turismo, segundo o 

site do MEC (2011). No que se refere ao Trade Turístico em Mato Grosso, o site do 

CADASTUR (2011), mostra que o Estado conta com 758 empresas com cadastro 

regular dentre agências de turismo, meios de hospedagem, organizadoras e 

estrutura para eventos, bares e restaurantes, centro de convenções e 

transportadoras turísticas. 

Sabemos que é necessidade básica das empresas, apresentarem em seus 

colaboradores um perfil profissional capaz de satisfazer as exigências dos 

consumidores, e trazendo para o contexto turístico, é neste momento que se faz 

importantíssima a presença do Curso Bacharelado em Turismo nas Instituições de 

Educação Superior do nosso país, pois com o desenvolvimento da atividade turística 



 
 

e do comportamento contemporâneo, as pessoas tendem a se tornar cada vez mais 

exigentes com relação à qualidade na prestação de serviços.  

Assim, esse estudo teve como objetivo verificar se o perfil do egresso em 

Turismo atende as necessidades do Trade Turístico no Estado de Mato Grosso, 

considerando a Diretriz Curricular Nacional para o Curso Bacharelado em Turismo 

(n° 13/2006).  

 
REVISÃO DA LITERATURA 
 
Turismo 

São vários os conceitos apresentados pelos pesquisadores para o Turismo 

devido a complexidade do termo e as várias possibilidades desta área. Antes de 

mais nada, é certo que Turismo é uma prática social que abrange o mundo inteiro e 

quase todas as classes sociais. 

Observa-se na literatura específica a diversidade de definições e também a 

evolução das mesmas, pois, ao longo do tempo, o turismo deixou de ser entendido 

como uma atividade que se restringe apenas ao lazer e ao descanso, mas que pode 

ser motivada também por vários outros propósitos.  

Para La Torre (apud IGNARRA, 2003 p. 12) 
O Turismo é um fenômeno social que consiste no deslocamento 
voluntário e temporário de indivíduos ou grupos de pessoas que, 
fundamentalmente por motivos de recreação, descanso, cultura ou 
saúde, saem de seu local de residência habitual para outro, no qual 
não exercem nenhuma atividade lucrativa nem remunerada, gerando 
múltiplas interrelações de importância social, econômica e cultural. 

 

Sendo assim podemos entender o Turismo como uma atividade de 

deslocamento esporádico das pessoas para fora de seu ambiente rotineiro em busca 

de lazer, recreação, descanso, negócios, esporte, saúde, religião, cultura, entre 

outros. 

Ainda neste contexto, conforme Masina (2002, p. 16), a atividade turística 
São todas as atividades que realizam as pessoas durante suas 
viagens e permanências em lugares diferentes de onde residem 
habitualmente, por um período de tempo consecutivo inferior a um 
ano, tendo como objetivos o ócio, negócios e outros. 

 

O turismo busca acompanhar as necessidades que surgem em decorrência 

do estilo de vida das pessoas oferecendo uma diversidade de opções de lazer e 



 
 

entretenimento para a ocupação do tempo livre, além de estreitar as distâncias entre 

as diversas partes do mundo, e tornar possível a compreensão do local em que se 

vive. 

 

Legislação Educacional 
Nosso país possui instrumentos que dinamizam o Sistema Educacional 

Brasileiro para que ele possa funcionar de maneira ordenada e coerente a fim de 

garantir a qualidade do ensino em todas as instituições.  

Conforme o site educarparacrescer (2011) a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 

Lei 9394/96 é a lei geral da educação em nosso país, dita as diretrizes e bases do 

sistema educacional. Não se restringe ao ensino superior, mas normatiza todos os 

níveis educacionais, inclusive primário e secundário.  

 Sendo assim, o ensino superior é essencial para despertar nas pessoas sua 

produção intelectual, seu conhecimento, a ciência, a tecnologia, a inovação, 

colaborando dessa forma para o desenvolvimento da sociedade e do país como um 

todo.  

Ao se perceber que o desenvolvimento econômico e social, passa 

obrigatoriamente, pelo crescimento do nível educacional, entendemos que nenhum 

país pode aspirar a ser desenvolvido sem um sistema de educação forte, pois, como 

diz Freire, a educação não muda um país, porém, um país não muda sem educação. 

Num mundo onde o conhecimento se sobrepõe, a importância do ensino superior e 

das IES é cada vez maior no sentido de munir o mercado de mão-de-obra 

especializada capaz de satisfazer as necessidades do mercado e promover o 

desenvolvimento do país. 

Já a Diretriz Curricular Nacional (DCN) é o currículo básico criado pelo MEC 

que todas as instituições de ensino devem seguir para definir os parâmetros a serem 

seguidos no plano de ensino para que não haja discrepância entre uma instituição e 

outra a fim manter a qualidade do ensino oferecido. Como diz Tojal (2004, p.1) 

“Entendidas, portanto, as Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação em 

qualquer área do Brasil co mo orientações básicas para os futuros profissionais.” 

A Resolução nº 13, de 24 de novembro de 2006, institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Turismo que em seu art. 3º da 

Resolução n° 13 nos traz as características do turismólogo que são tidas como perfil 

desejado: 



 
 

O curso de graduação em Turismo deve ensejar, como perfil 
desejado do graduando, capacitado e aptidão para compreender as 
questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e culturais, 
relacionadas com o mercado turístico, sua expansão e seu 
gerenciamento, observados os níveis graduais do processo de 
tomada de decisão, apresentando flexibilidade intelectual e 
adaptabilidade contextualizada no trato de situações diversas, 
presentes ou emergentes, nos vários segmentos do campo de 
atuação profissional. 

 

Cada carreira exige do profissional, características diferentes, porém o que se 

nota é que as profissões estão a exigir de seus profissionais maior capacidade de 

raciocínio, pensamento crítico, empreendedorismo e iniciativa. Para a área de 

Turismo é de fundamental importância que o turismólogo seja flexível para atuar em 

diversas situações, que compreenda os assuntos e acontecimentos globais e que 

possua boa comunicação. 

 Percebe-se que o turismólogo é um profissional que não pode ter seus 

conhecimentos restringidos apenas ao turismo. É necessário que ele seja 

multidisciplinar, ou seja, capaz de entender as políticas do turismo, a complexidade 

da globalização e usa-la a seu favor, compreender técnicas administrativas, ter 

domínio sobre outros idiomas e noções geográficas, além de todas as outras 

habilidades apontadas pela DCN.  

 

O Ensino de Turismo  
Sabemos que a formação profissional em turismo passou a ser importante 

para vários países devido às mudanças sociais, econômicas e culturais da 

sociedade. Desta forma o ensino superior de turismo também passou por várias e 

significativas modificações ao longo dos anos. 

No Brasil a educação superior em turismo tem início na década de 70, 

segundo Aguiar (2006, p.6) “em atendimento às necessidades do mercado que 

começam a trabalhar a atividade turística em âmbito público e privado”. 

 Os primeiros cursos de turismo foram sendo implantados em unidades 

universitárias autônomas ou ligados aos igualmente novos cursos de arte e 

comunicações. Estes cursos de turismo surgem como mais uma opção de elevação 

econômica e social para uma classe média disposta a se especializar em setores da 

economia caracterizados pelo dinamismo e pela “modernidade”. 



 
 

 Verifica-se que o curso de turismo tem buscado se aperfeiçoar, conforme as 

exigências do mercado, com características multidisciplinares que englobam, 

inclusive, áreas de estudo de outros cursos como, por exemplo, administração, 

economia, geografia, entre outras. 

Neste sentido é também fundamental que as IES ofereçam atividades 

práticas, como por exemplo, laboratórios de agência de viagem, de eventos, de 

alimentos e bebidas, de hotel entre outros. Os professores devem focar no que é 

importante e útil à vida profissional aplicando de forma condizente à realidade do 

mercado de trabalho. O turismo é uma atividade que faz parte do setor de serviços, 

então não se deve enfocar apenas conhecimento, mas deve-se voltar também para 

o mercado de trabalho. 

 

Perfil Profissional 
O perfil profissional remete aos desejos das empresas em relação às 

características dos funcionários, que mais atendem as necessidades para o bom 

desempenho de sua função.  

Segundo o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) (2011, p.17) 

o perfil profissional “é a descrição do que idealmente o profissional deve saber 

realizar no campo de trabalho, correspondente a uma determinada qualificação 

profissional.” 

Portanto, o perfil profissional assume os atributos necessários para o bom 

desempenho da função. Atributos esses que são adquiridos na vida social, escolar, 

pessoal e também durante o seu desempenho profissional. 

A conceituação formulada por Manfredi (apud SENAC, 2011, p.01) aprofunda 

ainda mais a análise do perfil profissional ideal. A partir da idéia de que se deve 

responder as seguintes questões: O que esse profissional precisa saber? O que ele 

precisa saber ser? O que ele precisa saber para agir?  

Quando olhamos para a realidade das empresas, percebemos a necessidade 

de funcionários capazes de se auto-liderar como forma de garantir sua sobrevivência 

no mercado de trabalho, é preciso gerar cada vez mais resultados com menos 

recursos. É importantíssimo que o turismologo desenvolva durante sua formação 

competências tanto para a pesquisa quanto para o mercado de trabalho.  



 
 

Segundo Pimenta (2006, p.34), considerando-se o acolhimento e a qualidade 

como bases de sucesso no setor turístico, a formação dos profissionais deveria 

conter: 
a) cultura geral sólida (história, geografia, política, atualidades, etc.); 
b) conhecimentos específicos da área de atuação; 
c) qualidades pessoais: auto controle, flexibilidade, trato social e 

pessoal, polidez, empatia, receptividade, etc.  
 

Estas características de sucesso só podem ser conseguidas se forem 

elementos constituintes do perfil que promove o embasamento da formação do 

turismólogo. A formação deste perfil do bacharel se reporta às competências que 

serão estimuladas durante sua formação, seguindo o projeto pedagógico de cada 

curso. Portanto, cada curso pode estimular competências diferentes, com ênfase na 

gestão em empreendimentos turísticos, na hotelaria, na área de alimentos e 

bebidas, na organização de eventos, entre outros.  

 

 Trade Turístico  
Sabemos que a infraestrutura refere-se aos sistemas de suporte que facilitam 

a vida na sociedade industrial. Neste aspecto segundo Lohmann (2008, p.381) 

“infraestrutura turística é composta pelos equipamentos que o turista usa desde que 

sai de sua residência, chega ao seu destino e retorna”. 

Sendo assim, entendemos como infraestrutura turística os equipamentos que 

tiveram sua construção motivada pelo interesse turístico, ou que servem como apoio 

para os usuários, em sua maioria, turistas.  

Para que a atividade turística aconteça e atenda as necessidades e anseios 

de seu público consumidor (turistas), não basta apenas ter um atrativo ou um evento 

que motive as pessoas a viajar, é necessário ter um conjunto de serviços (trade 

turístico) que ofereça tudo o que o visitante precisa.  

De acordo com o glossário do site do Ministério do Turismo (EMBRATUR, 

1995) o trade turístico  
são organizações privadas e governamentais atuantes no setor de 
Turismo e Eventos, como os hotéis, agências de viagem 
especializadas em Congressos, transportadoras aéreas, marítimas e 
terrestres, além de promotores de feiras, montadoras e serviços 
auxiliares (tradução simultânea, decoração, equipamentos de áudio 
visuais, etc.) 

 



 
 

Portanto o conjunto de todas as empresas que prestam serviços turísticos 

recebe o nome de trade turístico, podendo ser organizações privadas ou 

governamentais atuantes no setor. 

 

Estado de Mato Grosso 
O Estado de Mato Grosso está na região Centro Oeste de país, que se 

caracteriza por ser pouco populosa e por possuir sua base econômica sustentada na 

agroindústria.  

Mato Grosso apresenta em seu território três dos mais importantes 

ecossistemas do país: o Cerrado, a Floresta Amazônica e o Pantanal. ”Além disso, 

em Mato Grosso estão as nascentes das duas maiores bacias hidrográficas do 

continente: a Amazônica e a Platina” (RAPOSO, 2004, p. 72).  

Mas, um dos maiores desafios segundo Aguiar (2006, p. 167) “é tornar Mato 

Grosso um destino turístico consolidado e competitivo no Brasil, desenvolvendo o 

turismo de forma que propicie o crescimento econômico conciliado com a 

preservação e a manutenção dos patrimônios ambientais, histórico e cultural”. 

Mato Grosso reúne amplas condições para o desenvolvimento da atividade 

turística, pois possui grande diversidade gastronômica, riquezas culturais e naturais 

que podem ser exploradas na atividade turística como forma de geração de divisas e 

de preservação ambiental. Para Aguiar (2006, p. 169) 
em Mato Grosso os principais tipos de turismo praticados são: 
turismo de observação, turismo místico, turismo ecológico, 
ecoturismo e congressual. Mas ainda podem ocorrer o turismo 
cultural, o turismo folclórico e artesanal, o turismo étnico-histórico-
cultural e o turismo educacional. 

  

 Porém, de acordo com a SEDTUR, a segmentação do turismo em Mato 

Grosso é formada pelo turismo de contemplação, o turismo cultural, o ecoturismo, o 

turismo de aventura, o turismo indígena, o turismo para a melhor idade, o turismo 

místico, o turismo de negócios, o turismo de pesca e o turismo rural. 

 Observa-se, portanto, algumas diferenças entre as segmentações turísticas 

apresentadas para o Estado de Mato Grosso, porém, é certo que o desenvolvimento 

destas atividades gera em seus pólos uma movimentação considerável na 

economia. Segundo Aguiar (2006, p.167) “em Mato Grosso no ano de 2003, o 

turismo receptivo gerou uma receita líquida de R$ 63,4 milhões, o que equivale a 

uma participação de 1,14% do Produto Interno Bruto (PIB) do estado”. 



 
 

 
METODOLOGIA 

Para este estudo foi utilizada a abordagem indutiva. A classificação com base 

nos resultados foi descritivo e o procedimento técnico foi um estudo multicasos. 

O objeto de pesquisa deste estudo são as empresas pertencentes ao Trade 

Turístico no Estado de Mato Grosso com registro no CADASTUR e o sujeito são os 

seus representantes legais ou responsáveis. Participaram do estudo 40 empresas. 

 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
Perfil do Egresso apresentado pela Diretriz Curricular Nacional para o Curso 
de Bacharelado em Turismo 
 Tendo como base o perfil do egresso em Turismo apresentado pela DCN, faz-

se um exercício de interpretação para analisá-lo de forma mais abrangente. 

 Quando a Diretriz coloca em sua definição de perfil ideal para o profissional 

em Turismo que é necessário ter capacidade e aptidão para compreender as 

questões científicas, entende-se por ter conhecimento das definições teóricas da 

atividade ou de um segmento específico, sendo capaz de compreender e interpretar 

as pesquisas científicas e os estudos realizados a fim de utilizar estes 

conhecimentos como diretriz para a realização da atividade na prática. 

 Ter capacidade e aptidão para compreender as questões técnicas significa 

dominar as funções operacionais do setor, ou seja, ter conhecimento para 

desenvolver as atividades rotineiras apresentando um bom desempenho técnico-

profissional. 

 Ter capacidade e aptidão para compreender as questões sociais se resume 

em ter conhecimento de como trabalhar com pessoas, entender as suas 

necessidades e desejos. É importante também, desenvolver um amplo 

conhecimento cultural e saber utilizar as ferramentas de comunicação e expressão. 

 Ter capacidade e aptidão para compreender questões econômicas, refere-se 

a ter conhecimento da economia como um todo, mas também entender e analisar a 

viabilidade econômica de determinada atividade, a utilização racional dos recursos 

através do controle financeiro e contábil a fim de minimizar custos e maximizar o 

lucro. 



 
 

 Ter capacidade e aptidão para compreender as questões culturais é ter 

conhecimentos específicos das diferentes culturas, saber lidar com as diferenças, 

sempre levando em consideração as origens, costumes, valores, entre outros 

fatores.   

 Ter capacidade e aptidão para compreender a expansão e o gerenciamento 

do mercado turístico, ou seja, ter as habilidades necessárias para identificar as 

possibilidades de crescimento da atividade e compreender as diversas áreas que 

interagem com o turismo sendo capaz de gerenciar esta dinâmica e promover a 

expansão do negócio.  

 Quando a DCN traz como característica necessária a flexibilidade intelectual e 

a adaptabilidade no trato de situações diversas, trata-se de ser um profissional 

capaz de aplicar uma administração criativa a fim de obter melhores resultados 

frente à concorrência ou crises, sendo flexível e apresentando raciocínio lógico para 

analisar situações definindo a melhor forma de agir. 

 Assim, considera-se respondido o objetivo específico, pois a DCN apresenta 

como perfil do egresso em turismo um profissional capaz de dominar as funções 

operacionais da atividade turística bem como compreender as definições teóricas, 

apresentando capacidade de adaptação a diversas situações e desenvoltura no trato 

com pessoas. 

 

Perfil profissional exigido pelo Trade Turístico no Estado de Mato Grosso. 
A fim de identificar quais são as características do profissional em Turismo sob a 

ótica do Trade Turístico no Estado de Mato Grosso foram elaboradas 06 questões 

onde buscou-se descobrir quais são as características comportamentais ideais para 

o turismólogo, as competências necessárias, como ele está sendo formado, entre 

outras questões que estão disponíveis para a visualização na Apêndice A deste 

trabalho. 
 Quando questionadas sobre as características comportamentais ideais para 

trabalhar no meio turístico, percebe-se que as empresas priorizam muito os valores 

de responsabilidade social, justiça e ética profissional, pois foi a característica mais 

votada dentre as opções. Constatou-se que além dos valores éticos e profissionais 

que somaram 75% das respostas, há outras características que as empresas 

valorizam, como a capacidade de prevenção de problemas combinada à busca de 

soluções e as habilidades específicas no desempenho dos diferentes serviços 



 
 

exigidos pelos segmentos turísticos, ambas as características representando 65% 

das opiniões. Logo, aparece a capacidade de gerenciar as atividades da área 

turística e a capacidade de assumir funções gerais dentro da empresa, ambas com 

52,5% das opiniões. A capacidade de raciocínio lógico teve 47,5% das opiniões e, 

por fim, a busca freqüente por especialização com 37,5%.  

 Dos 40 respondentes deste questionamento, três especificaram no campo 

“Outros”, que além das características selecionadas, todas as outras são 

importantes e possibilitam o bom funcionamento da empresa como um todo. 

 Após a análise das características comportamentais, buscou-se revelar 

também quais são as competências necessárias para a realização expressa das 

atividades rotineiras em um empreendimento turístico.  

 Por ordem de importância, aparece o trabalho em equipe tendo sido o mais 

votado com 87,5% das participações, depois a boa comunicação (80%), a 

criatividade (75%), o profissionalismo (75%), o domínio da língua portuguesa (65%), 

a capacidade de argumentação (57,5%), a flexibilidade (57,5%), o domínio da língua 

inglesa (50%), o domínio em informática (47,5%) e a versatilidade (47,5%). Todas as 

outras respostas como habilidades interpessoais, o conhecimento cultural, o 

empreendedorismo, as noções de administração, a capacidade de 

pesquisa/investigação, o planejamento de impactos e as especialidades múltiplas 

correspondem a 31,1% das opiniões. 

 Neste caso, quatro respondentes também especificaram na opção “Outros”, 

que todas as competências listadas são válidas para um bom profissional. 

 Quando questionados sobre a formação do turismólogo grande parte dos 

respondentes (37,5%) disse não saber opinar sobre a formação do turismólogo. A 

mesma quantidade de pessoas julgou que o egresso em Turismo possui uma 

formação prática insuficiente e 27,5% disse haver uma desarticulação entre a teoria 

e a prática, enquanto apenas 15% dos respondentes acreditam que o turismólogo 

está sendo bem preparado para o mercado de trabalho e 7,5% julga que a formação 

acadêmica do profissional em turismo proporciona uma cultura geral sólida e 

conhecimentos específicos. 

 Cinco respondentes explicaram na opção “Outro” que não têm conhecimentos 

para julgar se o egresso em turismo está sendo ou não bem preparado para o 

mercado de trabalho. Também foram feitas afirmações como “na nossa região há 

muito pouco espaço para turismólogos desenvolverem suas capacidades” e ainda: 



 
 

“não sabia que existia bacharel em turismo”. A partir disso, percebe-se que o 

profissional em turismo ainda tem uma longa caminhada para estabelecer-se no 

mercado de trabalho e ser reconhecido como o profissional adequado para exercer 

as funções não só operacionais, mas principalmente gerenciais na atividade 

turística, pois observa-se que o próprio trade turístico desconhece ou não oferece 

oportunidades para o turismólogo. 

 No questionário também foi perguntado se o egresso em turismo atende as 

necessidades do trade turístico e constatou-se que a grande maioria das empresas 

pesquisadas não sabe opinar sobre a eficiência do mesmo.  

 A quantidade de respondentes que disse não saber se os egressos em 

turismo atendem as necessidades do Trade Turístico é bastante elevada, 

representando 47,5% do universo pesquisado, este fato indica uma pouca inserção 

dos turismólogos no mercado de trabalho no Estado de Mato Grosso. Dentre as 

empresas que opinaram sobre o desempenho dos egressos em turismo, constatou-

se que para 37,5% das empresas, os egressos não atendem as suas necessidades 

enquanto que para 15%, os egressos atendem as necessidades.   

 Para aqueles que acreditam que a formação acadêmica do turismólogo é 

insuficiente, questionou-se, quais seriam as medidas necessárias para que os 

egressos em turismo tenham uma formação que os prepare de forma mais completa 

a fim de atender as necessidades no trade turístico do Estado de Mato Grosso.  

 Neste questionamento 56,3% dos participantes julgaram que na formação 

acadêmica deveria haver mais interação com o trade turístico, 46,9% dos 

participantes acreditam que devem ser realizadas mais aulas práticas e 28,1% dos 

participantes disseram não poder opinar. 

 Além de verificar se o egresso em turismo atendente as necessidades do 

trade e se a sua formação está sendo suficiente, buscou-se investigar o que a 

empresa faz para desenvolver em seu colaborador as características adequadas 

para cada função, especialmente do bacharel em turismo.  

 A maioria das empresas afirmou desenvolver treinamentos, representando 

76,5% dos participantes. As empresas que disseram não fazer nada somam 23,5% 

dos participantes. Por não ter este tipo de profissional, seis empresas não 

responderam a esta questão e outras duas explicaram que aplicam treinamentos a 

todos os funcionários, independente de sua qualificação. 



 
 

 Após esta análise, considera-se respondido ao objetivo de verificar qual é o 

perfil profissional exigido pelo Trade Turístico no Estado de Mato Grosso, pois 

constatou-se que as empresas procuram profissionais que cultivem valores éticos, 

sociais e profissionais, que saibam trabalhar em equipe, que sejam capazes de 

prevenir problemas, que saibam desempenhar tarefas específicas dos segmentos 

turísticos e que apresentem características como boa comunicação, criatividade, 

profissionalismo, domínio da língua portuguesa, capacidade de argumentação, 

flexibilidade, domínio da língua inglesa, domínio em informática e versatilidade. 

 

Perfil do egresso apresentado pela Diretriz Curricular Nacional para o Curso de 
Bacharelado em Turismo e perfil profissional exigido pelo Trade Turístico no 
Estado de Mato Grosso. 
 Aqui se apresenta um comparativo entre o perfil do egresso apresentado pela 

DCN e o perfil do egresso delineado pelo trade turístico do Estado de Mato Grosso 

tendo como base a amostragem de 40 empresas que participaram da pesquisa. 

 Verificou-se que ambas as definições de perfil ideal para o bacharel em 

Turismo ensejam características como capacidade para a prevenção de problemas 

bem como a busca pelas soluções através do conhecimento da dinâmica do 

mercado turístico; o conhecimento das questões técnicas da atividade para 

desempenhar tarefas específicas de cada segmento turístico; habilidades como boa 

comunicação e capacidade de argumentação, pois o turismo é uma atividade onde o 

contato direto com pessoas é bastante freqüente, sendo importante também dominar 

outros idiomas; e características como criatividade, versatilidade e flexibilidade a fim 

de obter bons resultados frente à concorrência e até mesmo crises. 

 As outras competências exigidas pelo trade como valores éticos, trabalho em 

equipe, profissionalismo e domínio da língua portuguesa, não estão inseridas no 

perfil ideal para o egresso em turismo definido pela DCN, porém, estão inseridas nas 

competências do profissional do turismo que a DCN traz em sua normativa.  

 Há também características trazidas pela DCN que não foram citadas pelo 

trade, como por exemplo, a capacidade de compreensão de questões científicas e 

econômicas, mas que não deixam de ser importantes para a formação de um 

profissional completo e com habilidades múltiplas. 



 
 

 Portanto, é possível considerar que o perfil do egresso em turismo idealizado 

pela DCN é compatível ao perfil exigido pelo Trade Turístico do Estado de Mato 

Grosso, respondendo desta forma, ao objetivo específico de compará-los. 

 

Perfil do egresso apresentado pela Diretriz Curricular Nacional para o Curso de 
Bacharelado em Turismo e necessidades do Trade Turístico no Estado de Mato 
Grosso. 
 Levando em consideração as necessidades do trade turístico em relação ao 

perfil dos bacharéis em turismo, que se resume em um profissional que cultive 

valores éticos, sociais e profissionais, que saiba trabalhar em equipe, que seja capaz 

de prevenir problemas, que saiba desempenhar tarefas específicas dos segmentos 

turísticos e que apresente características como, boa comunicação, criatividade, 

profissionalismo, domínio da língua portuguesa, capacidade de argumentação, 

flexibilidade, domínio da língua inglesa, domínio em informática e versatilidade, 

buscou-se saber se as habilidades propostas pela DCN para este profissional 

atendem a essas necessidades.  

 Portanto, foram listadas na última pergunta do questionário todas as 

habilidades propostas pela DCN e as empresas responderam quais são perceptíveis 

no bom desempenho dos profissionais valorizando mais ou menos cada habilidade.  

 Baseando-se no perfil ideal exigido pelo trade turístico revelado nesta 

pesquisa e analisando as principais competências que a DCN traz para o bom 

desempenho do bacharel em Turismo, percebe-se que a DCN propõe habilidades 

que realmente busquem atender a demanda, que são o trabalho em equipe (82,5%), 

a iniciativa (77,5%), a criatividade e adaptação (72,5%), a ética (65%), o domínio de 

outros idiomas (55%), o dinamismo para a tomada de decisões (55%), o raciocínio 

lógico para a análise de situações (52,5%), a liderança (52,5%), os conhecimentos 

técnicos (50%) a utilização de ferramentas de comunicação e expressão (50%).  

 Já outras habilidades como a compreensão de viabilidade econômica, 

viabilidade de roteiros, formação cultural, conhecimentos multidisciplinares, 

responsabilidade social e política, organização de eventos, estratégia de marketing, 

desenvolvimento do turismo sustentável e utilização de novas tecnologias não são 

tão notáveis, representando apenas 36,5% das opiniões 

 Portanto verifica-se que as principais necessidades do trade estão sendo 

satisfeitas através destas habilidades que possuem maior destaque no gráfico. 



 
 

Porém sabe-se que esta série de habilidades são características a serem 

desenvolvidas pelos estudantes universitários, o que não garante sua completa 

realização. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A DCN para o Curso Bacharelado em Turismo apresenta uma definição de 

perfil ideal ao profissional de turismo que se adéqua as necessidades do mercado 

de trabalho, bem como as habilidades que são idealizadas em sua normativa. 

Porém, como mencionado anteriormente, as habilidades propostas pela DCN, 

devem ser desenvolvidas durante a formação acadêmica, o que nem sempre ocorre 

de maneira eficiente, pois percebe-se que para 47,5% dos entrevistados, os 

egressos em turismo não atendem as necessidade do trade turístico. Outra 

informação relevante desta pesquisa é que muitos dos entrevistados não sabem 

opinar sobre o desempenho deste profissional, são cerca de 47,5% dos 

entrevistados.  Desta forma percebe-se que o profissional em turismo possui uma 

pouca inserção no mercado turístico do Estado de Mato Grosso, pois 60% das 

empresas entrevistadas afirmaram não ter nenhum bacharel em turismo em sua 

grade de funcionários atual. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
AGUIAR, F. M.; BAHL, M. Competência Profissional no Turismo e Compromisso 
Social. São Paulo: Roca, 2006. 
BRASIL. Diretriz Curricular Nacional do Curso de Graduação em Turismo n° 13, 
disponível em http://portal.mec.gov.br/. Acesso em 13/08/2011. 
BRASIL. Agronegócios. SEDTUR, disponível em 
(http://www.sedtur.mt.gov.br/interno/14/16/agronegocios) idem.  
BRASIL. Glossário. Ministério do Turismo, Embratur 1995 (disponível em 
WWW.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/espaço_acadêmico/glossario/detalho
/T.html) idem.  
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases, Lei 9394/96 (disponível em 
http://www.casacivil.planalto.gov.br/) idem.  
LOHMANN, G.; NETTO, P. A. Teoria do turismo: Conceitos, Modelos e Sistemas. 
São Paulo: Aleph, 2008. 
MASINA, R. Introdução ao estudo do Turismo, Conceitos Básicos. Porto Alegre: 
Mercado Aberto, 2002. 
PIMENTA, A. M. Gestão de Pessoas em Turismo. 2 ed. São Paulo: Alínea, 2006. 
RAPOSO, A. Um guia para o guia – Turismo no Brasil. Rio de Janeiro: SENAC 
Nacional, 2004. 
SENAC. A Organização Curricular no Modelo baseado em competências (disponível 
em http://www.senac.br/conheca/referenciais/ref3.htm) idem.  



 
 

SENAI. Certificação Profissional Baseada em Competências (disponível em 
http://www.oitcinterfor.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/complab/even
to/sem_belo/senai.pdf) idem. 
Site EDUCAPARACRESCER. Por dentro da Lei de Diretrizes e Bases, disponível 
em (http://educarparacrescer.abril.com.br//) idem. 
TOJAL, J. Diretrizes Curriculares – Um pouco de história (2004, disponível em 
http://www.confef.org.br/) idem. 
TRIGO, G. G. L. A Sociedade Pós Industrial e o Profissional do Turismo. 7° ed. São 
Paulo: Papirus, 2003. 
 

                                                            
i Bacharel em Turismo pela Faculdade La Salle – e-mail monique_gawski@hotmail.com 
ii Doutoranda em Educação. Coordenadora do Núcleo de Pesquisa da Faculdade La Salle – 
e-mail marisa@faculdadelasalle.edu.br 
iii Doutoranda em Educação. Coordenadora do Curso de Pedagogia da Faculdade La Salle – 
e-mail janete@faculdadelasalle.edu.br 


