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Resumo 

Este trabalho aborda a análise do perfil do serviço de receptivo turístico no 

Aeroporto Internacional de Guarulhos por meio de referencial teórico existente, 

entrevista com o órgão representante do profissional de receptivo turístico de São 

Paulo. 

Através do conhecimento e informações adquiridas até o momento, é possível 

analisar como que os turistas deveriam ser tratados desde o momento de 

desembarque no país com foco na hospitalidade e qualidade de serviços. E o que 

estão fazendo para atender o turista e evitar possíveis momentos e experiências 

desafiadoras e desagradáveis. 

Introdução 

Introdução Receptivo turístico, primeiro contato do cliente com o destino. Qual deve 

ser o perfil dos funcionários dos receptivos turísticos do Aeroporto André Franco 

Montoro para a prestação de um serviço com qualidade? 

Objetivos Analisar o perfil do profissional do receptivo turístico no aeroporto de 

Guarulhos; Identificar quais são as responsabilidades do órgão responsável pelo 

profissional de receptivo turístico do estado de São Paulo; Identificar os impactos do 

receptivo em relação ao atendimento aos turistas. 

Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho é analisar o perfil do profissional do receptivo turístico 

no aeroporto de Guarulhos. Os objetivos específicos são: definir o conceito de 

turismo, definir o conceito de receptivo turístico; definir o conceito de qualidade de; 

identificar qual é a responsabilidade do órgão responsável pelo profissional de 

receptivo turístico de São Paulo; Identificar os impactos do receptivo em relação ao 

atendimento aos turistas. 

Material e Métodos 

Este projeto utiliza o método de pesquisa. Através de pesquisa bibliográfica para 

coleta de dados publicados em livros, artigos, dissertações e revistas do setor de 

turismo, qualidade de serviços e agências de turismo receptivo. Análises dos 



documentos pesquisados, abordando os conceitos de hospitalidade e qualidade, 

como também os conceitos de transportes, serão apresentados neste trabalho. 

Resultados e Discussão 

Desenvolvimento 

O guia de turismo é responsável por encantar, zelar e atender bem o turista desde o 

momento do desembarque até o seu embarque a um próximo destino. As agências 

de turismo poderiam investir mais neste profissional para captar mais turistas ao 

país, mantê-lo motivado e valorizado para que sempre preste um serviço de 

qualidade. 

Para esta pesquisa foi aplicado o clico PDCA criado por Deming (1950) que é uma 

das ferramentas de gestão da qualidade. 

Definir Perfil do guia: contratar guia regional e/ou nacional; 

Investir em treinamentos para os guias de turismo, com foco em atendimento, 

hospitalidade e conhecimentos gerais do destino. 

Verificar se o atendimento foi feito de forma adequada, se o guia de turismo foi 

hospitaleiro, exerceu as suas funções. 

Resultados Preliminares 

Com base no conteúdo teórico abordado, na entrevista realizada e no 

desenvolvimento do ciclo PDCA foi possível perceber o quanto a mão de obra do 

profissional de receptivo turístico está desvalorizada. 

Atualmente, profissionais ilegais dizem serem guias de turismo e vão as alas de 

desembarque do aeroporto para receber aquele que está interessado em conhecer o 

destino, no caso o estado e ou cidade de São Paulo e ou Guarulhos, e leva-los, 

provavelmente, a uma experiência negativa devido a sua falta de qualificação 

profissional. 

Consta na lei quem deve exercer está função, quem estuda e se prepara para 

receber os turistas. As agências de turismo receptivo que não cumprem a lei 

deverão arcar com as punições previstas em lei, mas não há uma fiscalização nem 



por parte dos órgãos públicos responsáveis pela segurança tanto da população local 

como do turista e nem do Ministério do Turismo. Conclusões 

O receptivo turístico vai muito além de ir ao encontro do turista no desembarque no 

aeroporto. 

Os órgãos governamentais e empresas de receptivo deveriam prestar mais atenção 

neste profissional que é um dos cartões postais representando o país em diversos 

lugares. Deveriam investir mais na sua capacitação e fiscalização para prevenir 

diversas situações desagraveis e para respeitar e incentivar este profissional a 

exercer sempre a sua função e paixão o ato de dar e receber ao turista.  
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