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Considerações Iniciais 

�  Método de Pesquisa: descritivo-explicativo 
�  Homem “cibernético” – tempo livre, lazer 
�  Acolhimento X Hospitalidade 
�  Hostis X Hospes 



Acolhimento no Turismo  

�  O acolhimento é uma mediação que 
compreende um conjunto de atitudes, de 
gestos, e de coisas que fazem passar uma 
pessoa ou uma ideia, do exterior para o 
interior de um lugar ou de uma comunidade e 
que transforma o estanho em uma pessoa ou 
uma ideia conhecida e aceita. É na realidade um 
fato social. (GOUIRAND, 1994) 



Acolhimento é então, 
�  Um ato voluntário que introduz um 

recém chegado ou um estranho em uma 
comunidade ou um território, que 
t r a n s f o r m a e m m e m b ro d e s t a 
comunidade ou em habitante legítimo 
deste território e que, a este título, o 
autoriza a beneficiar-se de todas as 
prerrogativas que se relacionam com seu 
novo status, definitivo ou provisório. 
(GOUIRAND, 1994) 



Acolhimento X Serviço 

�   Serviço: Executa-se uma atividade por um sujeito no 
lugar do outro. 

�  Acolhimento: Executa-se uma atividade com o 
outro. 

�  No servir, na ajuda e na gentileza para com o outro 
há algo que se faz no seu lugar. 

�  No acolher a noção de obrigação na existe, servi-se 
voluntariamente. 

�  Os dois elementos estão presentes no ato do bom 
acolhimento, que implica em acolhimento e 
prestação de serviço. Sendo assim, são atos 
necessários e complementares. 



Acolhimento X serviço 

�  O acolhimento e o serviço fazem parte 
do produto turístico como um todo. 
Geralmente, pensa-se em acolher 
primeiro e servir em seguida, mas o que 
se impõe é servir acolhendo. 



Desejos e Expectativas do cliente 

�  Reconhecimento – o cliente deseja ser 
reconhecido como alguém desejado. 

�  Hospitalidade – é o que transforma o 
hostis em hospes, sensação de pertença. 

�  Cuidado – guiar, dar informações, 
conduzir. 

 
Logo, a cadeia produtiva do acolhimento 

deve ser eficiente, eficaz e efetiva.  



Formação profissional 
Estar em função do acolhimento em uma empresa 

implica em possuir algumas qualidades naturais: 
�  Equilíbrio psicológico; 
�  Aptidão comunicativa; 
�  Calma e mensura; 
�  Elegância de movimentos; 
�  Perseverança; 
�  Vontade de estar à serviço e de bem acolher o 

cliente. 



Formação profissional para eventos 

�  Uma empresa de Eventos deve ser um 
equipamento estruturado para organizar 
projetos, elaborar conceitos e realizar 
sonhos, e para tanto, deve possuir em seu 
quadro funcional pessoas: 

�  Que saibam trabalhar em equipe; 
�  Trabalhar  sob pressão; 
�  Com profissionalismo; 



Formação profissional para eventos 

�  Habilidades técnicas e emocionais; 
�  Poder de negociação; 
�  Criatividade; 
�  Capacidade de gestão de recursos,  de 

pessoas e de conflitos. 



Realidades e perspectivas 

�  Em Turismo busca-se sempre o novo, o 
inus i t ado, novas exper iênc i as , a 
singularidade. 

�  Em Eventos espera-se o mesmo. O cliente 
contrata e paga por um serviço e espera 
que seus anseios e expectativas sejam 
atendidos. A organização da cadeia 
produtiva do acolhimento precisa 
acontecer em sua íntegra. 
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