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Resumo: Analisa o atual estágio das práticas turísticas, no Brasil, do ponto de vista
ético, considerando as características dos serviços turísticos e a questão da qualidade
percebida. Examina aspectos da evolução sócio-política brasileira, com vistas a
compreender as dificuldades de propagação das práticas éticas no turismo, no país.
Mostra que está em curso um processo de alteração do patamar ético no plano da
sociedade brasileira e prevê que estas modificações no macro-ambiente devem de
alguma maneira, estar ocorrendo no plano dos serviços turísticos. Adicionalmente,
reflete sobre a possibilidade de incluir a disciplina Ética no curriculum das
Universidades de Turismo.
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1. Introdução

Originalmente, nesse projeto, tínhamos a intenção de investigar o estágio em que se

encontravam as relações de consumo no interior do setor turístico brasileiro, com o

objetivo de recuperar a trajetória da proteção do consumidor-turista no Brasil, buscando

com isso, avaliar a rede de apoio de que esses indivíduos dispunham nos dias atuais,

para ao final, elaborar um diagnóstico dos problemas existentes.

De fato, em face das perspectivas promissoras do turismo, no Brasil, - relacionadas, a

priori, com sua capacidade de contribuir para o aumento de renda, de emprego e seus

efeitos multiplicadores -, da proliferação de controvérsias inerentes a essa prosperidade,

do aumento da sensibilidade e da ampliação da consciência da sociedade brasileira,

tornava-se evidente para nós a possibilidade do crescimento dos conflitos entre turistas

e fornecedores de serviços turísticos, principalmente depois de 1991, com a edição do

Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Contudo, ao iniciarmos nossa pesquisa percebemos que o fenômeno turístico

apresentava uma série de outros aspectos antagônicos, que evidenciavam a diversidade

de tensões e desafios a que estavam expostos todos os atores vinculados direta ou

indiretamente ao setor, e que sugeriam as grandes dificuldades existentes para

harmonizar as variadas dimensões das atividades turísticas. Descobrimos que havia, por

um lado, uma forte conotação ética permeando a maioria dos conteúdos que existem no

turismo (por exemplo: satisfação do consumidor, responsabilidade, qualidade de

serviços, entre outros), ao mesmo tempo em que constatamos, por outro lado, sua forte

dimensãoprofit oriented ..

Observamos que, especialmente no âmbito internacional, sobretudo a partir dos anos

noventa, uma série de pesquisadores e entidades, dentre elas a WTO - World Tourism

Organization, começaram a se debruçar mais deta1hadamente sobre as repercussões

.negativas dos movimentos turísticos, delineando alguns questionamentos éticos

relativos aos male:ficios (ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, histórico, etc.)

causados pelas atividades turísticas conduzidas de forma desordenada. Muitos desses

estudiosos alegavam temer que as pressões de natureza econômica - ancoradas em

visões irnediatistas - bem como os fortes apelos desenvolvimentistas associados ao

setor, pudessem ofuscar alguns dos valores intrínsecos ao turismo (tais como o

1 Orientada para o lucro
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incentivo ao intercâmbio entre os povos e suas culturas,), fomentando a adoção de

normas menos rigorosas, que, por sua vez, estimulassem o desrespeito e a inobservância

aos princípios éticos. Antes disso, vale lembrar, a maioria das reflexões a respeito das

conseqüências dos fluxos turísticos estavam restritas a análises econômicas e

ressaltavam seus beneficios financeiros.

Nossa pesquisa também revelara o entrelaçamento das atividades turísticas com o

movimento globalizador, uma vez que este fenômeno consagra, através do turismo, uma

tendência para a integração das diversas escalas geográficas. Dessa forma, identificamos

um conjunto de desdobramentos negativos, bem como de algumas oportunidades que a

globalização poderia propiciar para o Turismo brasileiro. Com efeito, por esse prisma,

são manifestos, por exemplo, os perigos de o turismo desencadear movimentos que

encorajem a homogeneização (cultural, estética, política, etc), incitem a imitação de

padrões desconectados dos valores regionais e tenham, conseqüentemente, o efeito de

desestimular os indivíduos quanto às suas lealdades locais, conspirando contra a

identidade dos povos. Todavia, conforme mencionamos, vislumbramos algumas

possibilidades de impactos positivos, dada a migração de determinados referenciais

provenientes de países de Primeiro Mundo para países periféricos, especialmente na

área da qualidade e do meio ambiente, via a introdução de padrões mais exigentes de

qualidade e parâmetros mais rígidos de tratamento dos bens naturais.

Paralelamente, parecia estar sendo deflagrado um processo (lento mas progressivo) no

plano da sociedade brasileira, em função do qual diminuía a sua tolerância com práticas

abusivas e anti-éticas. Assim" uma tendência que é evidente em países de Primeiro

Mundo, e se inicia no Brasil, indica que alguns consumidores já começam a ter a

percepção do impacto transformador que pode ter o seu ato de consumo, bem como

da sua força no sentido de influenciar as políticas e comportamentos empresariais,

utilizando-se de boicotes a produtos e serviços, mas também, de um estilo de compra

seletiva, isto é, a compra de bens que se alinham com determinados critérios. Em outras

palavras, percebemos que procedimentos e práticas éticas estão começando a ser

reconhecidos como importantes por um grupo crescente de indivíduos, que pouco a

pouco, vai incorporando a noção de que ética também é um atributo da qualidade.

A partir daí, isto é, da identificação dessas macro-alterações, visualizamos a necessidade

imperativa de o setor turístico brasileiro reavaliar suas prioridades, pois certamente não

deixará de sofrer o impacto dessa nova configuração de forças. Assim, para se manter

competitivo e continuar inspirando confiança nos seus consumidores, o Turismo, no
2



Brasil, dependerá progressivamente, da capacidade de seus agentes adotarem um estilo

de atuação que compatibilize a busca de resultados fmanceiros com suas

responsabilidades morais e sociais. Há forte indícios de que, doravante, as organizações

turísticas tenderão a ser avaliadas não apenas pelas qualidades intrínsecas dos serviços

que disponibilizam, mas também por suas condutas com relação ao meio ambiente,

respeito às leis e valores locais, preservação da herança cultural, entre outros, que

deverão assumir maior importância, vis-à-vis o olhar do consumidor-turista e da

sociedade.
Nessa altura das investigações, verificamos que nossos interesses migravam em direção

a um campo mais amplo, que contemplava não só a análise das relações de consumo no

segmento: englobava também outros aspectos (turismo sexual, educação universitária

no Turismo, efeitos do turismo no patrimônio cultural e ambiental), cujo o exame

contribuiria para fazermos uma avaliação do estágio em que se encontravam as práticas

turísticas no nosso país, do ponto de vista ético.

Nossa hipótese de trabalho era de queestávamos, enquanto nação, mudando de patamar

ético, o que em outro dizer significa aceitar a emergência de uma nova orientação na

sociedade brasileira, na qual se dissemina progressivamente, a rejeição a condutas

ilícitas. Por conta disso, ou seja, das modificações que ocorriam no macro-ambiente,

deduzimos que estas mudanças deveriam, de alguma maneira, estar ocorrendo no plano

dos serviços turísticos também.
Para tanto, decidimos, num primeiro momento, estudar as características principais dos

serviços turísticos, com o propósito de entender como se processa a avaliação da sua

qualidade, sob a ótica do consumidor-turista. (Ver capítulo 1)
Na seqüência, procedemos ao exame de diversos estudos (internacionais e nacionais,

quando existentes) que abordavam a dimensão ética nas atividades turísticas. Aqui,

nosso objetivo era identificar o foco dos debates e discussões de turismo e ética. (Ver

capítulo 2)
Também procuramos pesquisar alguns aspectos da evolução social e política brasileira,

com a finalidade de adquirir uma compreensão mais ampla da trajetória da ética e da

cidadania no nosso país, e poder, então, inferir sobre as eventuais dificuldades e

obstáculos para a propagação e consolidação de práticas éticas no turismo brasileiro.

(Ver capítulo 3)
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No final, realizamos um levantamento das grades curriculares das instituições que

ministram cursos de graduação de turismo, na cidade de São Paulo, com vistas a

verificar se a disciplina Ética estava inserida nos seus programas. (Ver capítulo 3)

Nossa segunda hipótese de trabalho é que se a reflexão em tomo de práticas éticas está

ganhando peso no setor do turismo, no Brasil, então ela deve estar visível, de algum

modo, nas práticas turísticas brasileiras que envolvem os patrimônios ambiental-

histórico-cultural, bem como nas relações entre os atores dos diversos elos que

compõem a cadeia produtiva do turismo. No primeiro caso - turismo e patrimônios -

utilizamos como referências exemplos de práticas turísticas desenvolvidas em algumas

regiões. Para realizarmos nossa avaliação, analisamos estudos que abordavam estas

questões, documentos, além de artigos de jornais e revistas. No segundo caso - relações

entre os atores da cadeia produtiva do turismo - usamos como indicadores empíricos

dessas relações, o conjunto de registros relativos aos trabalhos desenvolvidos pela

Câmara Técnica de Consumo de Serviços Turísticos - instituída em 1999, sob a égide

do Procon/São Paulo/ e ativa até o momento -, além de examinar bibliografia recente

que trata de jurisprudência envolvendo turistas e fornecedores de serviços turísticos.

Para procedermos ao acompanhamento dos trabalhos da referida câmara, consultamos

atas e demais deliberações desse fórum (desde a sua criação até novembro de 2001),

bem como relatórios estatísticos do ProconlS.Paulo, e realizamos entrevistas com

participantes da Câmara. Também nos servimos de diversos artigos de jornais e revistas

para auxiliar as nossas reflexões.
Adicionalmente, trabalhamos com uma terceira hipótese: se a ética vem ganhando

evidência no setor turístico, ela deveria aparecer com mais clareza em algum incidente

crítico recente do setor. Nesse sentido, analisamos duas questões: o processo de pedido

de auto-falência de uma grande operadora de turismo de São Paulo, ocorrido em

outubro de 2001, e o processo de alteração da estratégia de divulgação do Brasil no

exterior, empreendido pela EMBRATUR - Instituto Brasileiro de Turismo, a partir de

1996. Vale lembrar que este último se deflagrou em 1996, quando no Congresso

Mundial sobre Exploração Sexual Infanto-Juvenil, realizado em Estocolmo, o Brasil foi

duramente criticado por veicular campanhas publicitárias que sugeriam o estímulo ou a

tolerância ao turismo sexual envolvendo menores, e por isso, foi colocado no mesmo

2 Procon/São Paulo - Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo, criada em
1976. O ProconlSão Paulo foi o primeiro a ser criado no Brasil e se tomou modelo para órgãos
equivalentes que passaram a existir em diversos estados brasileiros a partir dos anos oitenta.

4



patamar de países como a Tailândia, Filipinas, República Dominicana, entre outros,

classificados de paraísos sexuais.

Finalmente, reconhecendo a importância da qualificação dos recursos humanos no

turismo, assumimos também outra suposição. Assim, a quarta hipótese que nos norteou,

pode ser enunciada da seguinte maneira: se a reflexão em torno da ética é valorizada

pelo setor do turismo e seus agentes, então ela deve estar visível na formação dos

recursos humanos para o turismo. Usamos a presença/ausência da disciplina ética nas

grades curriculares dos cursos de graduação em turismo como indicadores. Para tanto

realizamos um levantamento do universo de Faculdades de Turismo existentes na

cidade de S. Paulo e procedemos à coleta e análise das grades curriculares de seus

cursos de graduação, além de entrevistas a coordenadores desses cursos.

Nossa pesquisa foi portanto qualitativa e as fontes de que nos valemos foram primárias

e secundárias, abrangendo desde entrevistas livres (com roteiro), até bibliografia geral e

específica, passando pela análise de inúmeros documentos, tais como relatórios de

pesquisas do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, relatórios de dados

estatísticos de Atendimentos da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor do

Estado de São Paulo (Procon-S.Paulo), relatório do Ministério do Esporte e Turismo

sobre Política Nacional de Turismo. Principais Diretrizes, Estratégias e

Programas,1996 - 1999, dados do censo do PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra

de Domicílios 1995, 1996, 1999 (IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística),

atas e deliberações da Câmara Técnica de Consumo - Serviços Turísticos/ Procon-

S.Paulo, autos de processos, leis, entre outros. (Ver item 6.Bibilografia; 7.Documentos;

8.Entrevistas)
Os parâmetros temporais de nossa pesquisa tinham como eixo o ano de 2001, mas até

por questões conceituais, em alguns momentos, tivemos de recuar até o início da

história do Brasil.
Da mesma maneira, os parâmetros geográficos do estudo têm por foco a cidade de São

Paulo, contudo, também abrangem uma série de processos que ultrapassam a cidade

(como a EMBRATUR) e muitas vezes até o país (como a questão da globalização).

Quanto aos conceitos-chavesutilizados no nosso trabalho, como o de turismo e turista,

encontramos uma variedade de opções que evidenciava a falta de consenso ente os

estudiosos.
No que se refere ao conceito de turismo, diante das alternativas a que tivemos acesso, e

mesmo considerando a alta qualidade científica das obras que as continham, não nos
5



sentimos à vontade para adotar nenhuma deles integralmente, pois havia sempre um

aspecto (que variava conforme o conceito) que não era contemplado 3. Identificamos,

por exemplo, a concepção elaborada por W. HUNZIKER e K. KRAPF, em 1942,

adotada pela AIEST (Associação Internacional de Especialistas da Área de Turismo) e

que parece reunir aspectos relevantes :

"Turismo é o conjunto das relações e fenômenos produzidos pelo deslocamento e

permanência de pessoas fora do seu local de domicílio, sempre que ditos

deslocamentos e permanência não estejam motivados por uma atividade lucrativa

principal, permanente ou temporária 4 •(grifo nosso)

Todavia, não concordamos com a parte final da referida afirmação, sobretudo por que

entendemos que o turismo abrange as viagens de negócios, que têm finalidades

preponderantemente lucrativas.

Neste particular, recorremos a Susan SWARBROKE e John HORNER., que definem

turismo como: "a atividade em que as pessoas consomem pelo menos uma noite, longe

de seu lugar de origem, com finalidades de lazer ou negócios 5." (grifo nosso)

Desta forma, em termos provisórios, utilizaremos a seguinte definição de turismo, que

vem a ser o resultado da harmonização das duas anteriormente mencionadas: "Turismo

é o conjunto das relações e fenômenos produzidos pelo deslocamento e permanência de

pessoas fora do seu local de domicílio, que pressupõe que estas pessoas devam

consumir pelo menos uma noite, longe de seu lugar de origem, com finalidades de lazer

ou negócio 6".

Quanto à definição de turista, escolhemos aquela elaborada por SWARBROKE e

HORNER: "Turista é tod~ aquele que consome serviços turísticos'."

Com relação à qualidade, ressaltamos que esse assunto será estudado com detalhes no

capítulo 1, razão pela qual não estamos fazendo nenhum comentário sobre este conceito

nessa parte inicial do trabalho.

3 ACERENZA, Miguel AAdministración Del Turismo, conceptualización y organizaciôn: 2
8

ed.
México: Trillas, 1986, pp. 23-33 .Ver também BARRETO, Margarita. Manual de iniciação ao estudo do
turismo, 88 ed. Campinas: Papiros, 1995, pp 9-31, entre outros.
4 A esse respeito consultar: ACERENZA, Miguel Ángel. Administración deI Turismo, conceptualización
y organizaciôn: iedición México: Trillas 1986.p.24.
5 A esse respeito consultar: SWARBROKE, Susan & HORNER, John. Consumer Behaviour in Tourism.
Oxford: Butterworth-Heinemann.I999.P.438.
6 Certos aspectos do turismo com finalidade de melhoria da saúde ou estética (exemplo: spas) também

podem ser incluídos nessa definição.
7 Cf. obra mencionada de SWARBROKE e HORNER, p. 438.
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Antes de mencionarmos o conceito de ética que adotaremos, é importante destacarmos

que está fora do escopo desse trabalho fazer uma abordagem da ética do ponto de vista

filosófico, ou discutir a respeito dos diversos significados de que se reveste este termo

na história da filosofia ou enquanto área de conhecimento. Além disso, vamos abordar a

ética no nível da percepção das "pessoas comuns" em relação a seu significado, ou

seja, no nível do chamado senso comum ou do seu sentido corrente. Assim, para efeitos

desse estudo, adotaremos a definição contida no Novo Dicionário Aurélio da Língua

Portuguesas, segundo a qual a Ética [Fem, substantivado do adj. Ético] S.f consiste no

conjunto "dos juízos de apreciação referentes à conduta humana suscetível de

qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente a determinada

sociedade, seja de modo absoluto",
Conseqüentemente, como adjetivo, consideraremos ético, os juízos de valor que estão

de acordo com o conjunto as prescrições admitidos numa determinada época e

sociedade, relativos ao bem e ao mal.
Colocadas as hipóteses e apresentados os conceitos, partiremos para análise do tema

proposto.

8 Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 2' edição revisada e ampliada. Rio de Janeiro: Editora

Nova Fronteira. 1986.
9 A esse respeito consultar o referido dicionário, p.733.
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2. Qualidade em serviços turísticos

2.1. Características principais dos serviços turísticos.

Bens de consumo - duráveis ou não duráveis - apresentam aspectos tangíveis,

facilmente perceptíveis, que podem servir como parâmetros para avaliação de sua

performance'. De fato, ainda que a estes bens sejam atribuídas algumas características

de natureza imaterial (como, por exemplo, o status que o consumo de determinado

produto possa conferir ao usuário), é inegável a maior importância hierárquica que os

traços concretos associados a eles assumem no seu contexto.

Com efeito, bens de consumo, sejam eles duráveis ou não, apresentam diversas

características passíveis de materialização, que permitem a mensuração da sua

qualidade com base em referenciais mais precisos e objetivos do que aqueles

estabelecidos para o segmento de serviços. Assim, para aferir e controlar a qualidade

destes produtos, utilizam-se freqüentemente técnicas estatísticas que ajudam a garantir

que os parâmetros estabelecidos serão atingidos. Como ilustração, vale atentar para um

dos referenciais mais comumente adotados na avaliação do padrão de qualidade destes

produtos, qual seja - a ausência de defeitos -, defeitos esses que podem ser

identificados, em geral, no decorrer do processo de produção, e corrigidos antes mesmo

que estes bens sejam transacionados no mercado.'

Em oposição, quando se trata de serviços turísticos, seu caráter abstrato e a relevância

dos seus aspectos imateriais revestem-se de extremo valor e requerem processos de

avaliação que possam capturar estas sutilezas, caso se queira desenvolver uma cultura

de serviços que visa à excelência na disponibilização dos mesmos.' Autores como P.

1 Um boa definição sobre bens duráveis, bens não duráveis e serviços pode ser encontrada na obra de
Philip KOTLER Segundo este autor, bens duráveis são bens tangíveis, que podem ser usados várias
vezes (exemplos: máquinas, refrigeradores, ferramentas, roupas); bens não duráveis também são bens
tangíveis, que no entanto se diferem dos primeiros (bens duráveis) pois geralmente são consumidos após
uma ou poucas utilizações (exemplos: sabão, cerveja, sal). No caso dos serviços, o autor conceitua estes
como sendo atividades, beneficios ou satisfações que podem ser colocados à venda. (para maiores
detalhes ver: KOTLER Philip. Administração de Marketing: Análise, Planejamento, Implementação e
Controle. 34 edição. São Paulo: Editora Atlas, 1993, p.Sl0)
2 Cf. BRUSH, Richard. Managing Quality Organizations in US Hospitality Sector. In: FOLEY Malcolm,
LENNON J. John, MAXWELL GiIlian A. (Editors). Hospitality, Tourism and Leisure Management:
Issues in Strategy and Culture. 2nd edition. London, New York: CasselJ, 1999, p.23.
3 Para facilitar nossa comunicação, estaremos considerando como sinônimos, os termos bens turísticos e
serviços turísticos, utilizados aqui para designar o produto turístico como um todo. Contudo, alertamos
que especialmente a literatura que trata da Economia do turismo faz uma diferenciação entre ambos,
considerando produto turístico o conjunto de bens e serviços relacionados a toda e qualquer atividade de
turismo. De acordo com Beatriz H. G. Lage e Paulo César Milone, M. F. Palomo define o produto
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KOTLER, J. BOWEN, J. MAKEN4, bem como J. SWARBROOKE e S HORNERs, J.

KANDAI\1PULLy6, eM. KEANE7 acreditam que para oferecer serviços turísticos com

qualidade é necessário atentar para as especificidades do Turismo e conhecer a fundo as

suas características principais. No entanto, não há uma concordância entre esses autores,

a respeito das características essenciais desses serviços.

Para P. KOTLER, J. BOWEN, J. MAKEN e J. KANDA1vfPULL Y, as características

mais relevantes dos serviços turísticos são as seguintes: intagibilidade,

inseparabilidade, variabilidade ou heterogeneidade e perecimento.

Já J. SWARBROOKE e· S. HORNER destacam em seu trabalho apenas três

características - intangibilidade, inseparabilidade e heterogeneidade - incluindo uma

quarta, a qual denominam ausência da posse do bem. 8

M. KEANE se restringe apenas a enunciar as três primeiras: intangibilidade,

inseparabilidade e heterogeneidade. 9

Assim, começaremos abordando primeiramente a questão da intangibilidade, que

segundo a maioria dos autores é um dos traços marcantes dos bens turísticos. Desta

turístico como um produto composto, isto é, uma espécie de amálgama, formado pelos seguintes
componentes: transporte, alimentação, acomodação e entretenimento. A esse respeito ler: LAGE, Beatriz
H G, MILONE, Paulo C. Economia do Turismo. 68 edição. Campinas SP: Papirus, 1991. P.31 e 32.
Quanto à obra de M.F. Palomo, citado pelos referidos autores, consultar: PALOMO, M. F. Economia
Turística. Madri: tesis doctoral. Imnasa, 1979, p.134-138.
Adicionalmente, vale comentar que para Beatriz LAGE e Paulo C. MILONE, o produto turístico pode ser
interpretado "como toda e qualquer caracterização de bem e de serviço turístico que é produzido para
atender às necessidades das atividades de viagens e de lazer." Desta forma, pode-se dizer que inclui o
transporte, a hospedagem, o agenciamento, a alimentação, o entretenimento e outras manifestações que
visem atender às demandas dos turistas. Para maiores detalhes: LAGE, Beatriz H. G, MILONE, Paulo C.
Turismo: teoria e prática. São Paulo: Editora Atlas, 2000, 375p. Capo 1: Fundamentos Econômicos do
Turismo. P.25
4 Cf. KOTLER, Philip, BOWEN John, MAKENS James. Marketing for Hospitality & Tourism.New
Jersey: Prentice Hall, 1996. P.81-97.
s Cf. SWARBROOKE, John, HORNER Susan. Consumer Behaviour in Tourism. Oxford: Butterworh-
Heinemann, 1999, p. 69-81.
6 Cf. KANDAMPULL Y, Jay. Quality Service in Tourism. In: FOLEY Malcolm, LENNON J.John,
MAXWELL Gillian A (Editors). Hospitality, Tourism and Leisure Management: Issues in Strategy and
Culture. 2nd edition. London, New York: Cassell, 1999, p.3-20.
7 KEANE Michael. Quality and Pricing in Tourism Destinations. Annals of Tourism Research. Great

Britain, v.21,n1, p.117-130, 1997.
8 Vale mencionar que para KOTLER, BOWEN e MAKENS, a ausência de posse deve ser percebida
antes como um beneficio, do que como uma característica. Para exemplificar, estes autores fazem uma
comparação entre a economia de dispêndios obtida por uma corporação quando ela opta por pagar as
diárias de hotel para alojar seus funcionários em trânsito, ao invés de adquirir um estabelecimento
hoteleiro (e conseqüentemente, assumir todos os custos de manutenção do referido
estabelecimento).Desta forma, ao recusar-se a comprar uma empresa hoteleira para este fim (alojamento
de seus funcionários), a corporação estará decidindo por arcar com as despesas relacionadas apenas e
unicamente aos dias de hospedagem de seus funcionários. É nisto que consiste o beneficio da ausência de
posse alegado pelos autores. (Cf. obra citada, p. 87)
9 Cf. mencionado em obra referida, p. 118.
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forma, estes bens (turísticos) podem ser definidos como bens intangíveis, não sendo

possível visualizá-los, tocá-los, testá-los ou avaliá-los, antes de sua compra. 10 Neste

sentido, vale a pena reproduzir um trecho da obra de URRY, no qual este autor destaca

a relevância desta característica no que se refere ao turismo: "O produto do serviço

[turístico] é predominantemente intangivel. Assim, embora existam certos elementos

tangíves, tais como a alimentação, a viagem ou as bebidas, os elementos fundamentais

são intangíveis." 11

Seguindo esta linha de entendimento, é impossível, por exemplo, fornecer uma amostra

do produto ao cliente. Este - cliente - por sua vez, não tem meios, nem condições para

comparar os serviços que adquiriu com os outros serviços disponíveis no mercado, a

não ser no momento do consumo. Cabe observar também, que o caráter imaterial deste

tipo de bem não permite geralmente, que o cliente retenha evidências fisicas após o seu

consumo, permanecendo, apenas e simplesmente, com memórias e sensações relativas à

aquisição do referido serviço. ("experiência vivencial")

Em decorrência desta complexidade, torna-se muitas vezes dificil para as empresas que

atuam no setor, compreender as motivações de seus clientes, seus processos decisórios,

e a forma como eles percebem e avaliam a qualidade de seus serviços. 12

Uma outra peculiaridade destes bens, refere-se justamente à inseparabilidade entre sua

produção e consumo, ou seja, à sobreposição do momento da produção e

disponibilização dos mesmos aos consumidores.

Segundo J. KANDAMPULLY, os serviços turísticos são primeiramente vendidos, para

depois serem produzidos e consumidos simultaneamente. Assim, devido à inexistência

de um lapso de tempo entre produção e consumo, geralmente estes bens não podem ser

avaliados antes da sua fase de utilização propriamente dita, ou seja, seu processo de

10 É interessante notar que, ainda que os bens turísticos sejam de manifesta natureza intangível, há alguns
autores que reconhecem a existência de alguns elementos tangíveis associados a eles. Para ilustrar este
situação, KOTLER refere-se a um cenário em que os passageiros de um avião adquirem serviços de
transporte, e ao chegar ao seu destino final, não possuem nenhum elemento concreto, materializado, para
mostrar. Todavia, a viagem inclui aspectos tangíveis, como o bilhete do avião, a revista de bordo,
bebidas, alimentos e o próprio avião. Para maiores detalhes ver: KOTLER, Philip. Administração de
Marketing: Análise, Planejamento, Implementação e Controle. 3' edição. São Paulo: Editora Atlas, 1993,
p.540.
11 A esse respeito ler: URRY, John. O olhar do Turista: Lazer e Viagens na sociedades contemporâneas.

23 edição. São Paulo: Studio Nobel. 1999. P. 103.
12 No dizer de ZEITHAML, Valarie A., PARASURAMAN A., BERRY Leonard L, os próprios
consumidores parecem ter dificuldades para proceder à avaliação da qualidade no setor de serviços.
Conseqüentemente, é visível que a compreensão deste processo de avaliação, pelos fornecedores, também
tenha um caráter complexo. Para maiores detalhes, consultar: ZEITHAML, Valarie A.,
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avaliação geralmente só se torna possível, a posteriori. De fato, neste caso, dada a sua

natureza intangível, não é viável que se processe qualquer controle prévio da qualidade,

que deveria ocorrer em período anterior a sua colocação no mercado, permitindo-se

assim, reduzir os possíveis riscos durante a sua performance.13

Neste sentido, vale a pena ressaltar que é inegável que os consumidores, ao procederem

à avaliação da qualidade dos serviços, levam em conta não apenas o resultado final, mas

também consideram o processo disponibilização do serviço, que se dá por meio da

interação entre cliente e fornecedor.

A variabilidade ou heterogeneidade é outro traço dos serviços turísticos, associado ao

potencial de variação existente no processo de disponibilização do serviço. Esta

característica diz respeito à dificuldade de o fornecedor de um bem turístico oferecer um

padrão uniforme de qualidade em todos os momentos de consumo do mesmo. Em outro

dizer, a qualidade da interação dos agentes do setor com os seus clientes pode variar de

fornecedor para fornecedor, de cliente para cliente, e de um dia para o outro.

Com referência a esta questão, vale observar que serviços turísticos são

"disponibilizados por pessoas para pessoas", o que torna, por exemplo, os próprios

funcionários de um hotel ou restaurante parte integrante do produto que está sendo

transacionado. Por outro lado, os próprios turistas ao tomarem parte do processo de

produção e disponibilização do serviço, podem, inclusive, contribuir para alterar o seu

"conteúdo" final. Para termos uma idéia mais clara desta última situação, basta

observarmos os hóspedes de um resort durante uma determinada temporada, para

constatar sua capacidade de influenciar a imagem que todos "constroem" em relação ao

lugar. De fato, se o grupo majoritário que freqüenta o local for formado por pessoas

menos refinadas, certamente isso determinará um afastamento de grupos mais

requintados, que poderão se sentir impelidos a buscar, no futuro, um ambiente mais

elegante. 14

Com efeito, a constatação da intensa participação do elemento humano no processo de

produção e consumo destes bens confere aos recursos humanos do setor um papel chave

PARASURAMAN A., BERRY Leonard L. Delivering Quality Service: balancing customer perceptions
and expectations. New York: The Free Press. 1990.P.16.
13 Cf. mencionado por KANDAMPULL Y, em obra referida, p.6.
14 BAKER e CROMPTON destacam que os turistas tomam parte no processo de produção e de
disponibilização dos serviços, sendo esta umas das distinções entre produtos e serviços. Em decorrência
disso, estes autores concluem que sua presença (dos turistas) sem dúvida contribui para influenciar o
"conteúdo" que é disponibilizado. Para maiores detalhes ler: BAKER Dwayne A., CROMPTON John L.
Quality, Satisfaction and Behavioral Intentions. Annals ofTourism Research. Great Britain, vo127, n.3,
p. 788, 2000.
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na determinação do padrão de qualidade de um serviço turístico. Por conta disso, é

visível que o nível dos colaboradores de uma organização turística, os treinamentos a

que são submetidos, bem como o seu histórico educacional, tornam-se componentes

importantes, que impactam de forma decisiva a qualidade percebida do produto." Isto

significa dizer que o "valor" de um bem turístico, aos olhos dos clientes, pode ser

influenciado - aumentado ou diminuído -, pela ''perfonnance'' dos seus funcionários

(isto é, o "capital humano" que ''produz'' e "disponibiliza" o serviço).

A esse respeito, vale a pena refletir sobre os comentários de LEE-ROSS e JOHNS,

quando afirmam que o desempenho dos funcionários de uma organização turística

(especialmente aqueles que lidam diretamente com os clientes) têm um impacto

decisivo sobre o valor agregado associado ao serviço, bem como à qualidade do serviço

percebido pelos consumidores. Estes autores acrescentam ainda que, os consumidores

percebem o produto turístico como uma unidade, ou seja, não conseguem diferenciar

suas dimensões tangíveis das intangíveis. Em vista disto, afirmam que os colaboradores

destas empresas (sobretudo os da "linha de frente") devem ser equiparados a uma

espécie de "embaixadores", ao invés de serem vistos como simples provedores de

serviços. Adicionalmente, sustentam a necessidade da adoção de procedimentos que

privilegiem os princípios consagrados pela filosofia do TQM - Total Quality

Management, cuja orientação básica focaliza a importância do empenho de todos os

funcionários de uma organização, quando se trata de buscar a disponibilização de

serviços e/ou produtos com excelência.16

Um outro estudioso do Turismo, John URRY, também discorre sobre a importância da

interação entre o fornecedor de serviço turístico (seja ele garçom, comissário de bordo

IS Cf. menciona KANDAMPULLY em obra referida, p.S. ZEITHAML, PARASURAMAN e BERRY
também comentam sobre a importância da performance dos funcionários quando em contato com
clientes, alertando que algumas das falhas que ocorrem durante estas interações podem ser atribuídas à
falta de qualificação dos primeiros. Para maiores informações consultar obra já referida, P. 42-43.
16 Para LEE-ROSS e JONHS, a filosofia da TQM - Total Quality Management está associada a uma
abordagem holística da qualidade. É um instrumento que objetiva a melhoria dos processos e
procedimentos, visando a provisão de produtos e serviços com qualidade superior. Pressupõe ainda que
toda a organização deve estar envolvida e se sentir responsável com a qualidade da disponibilização do
produto ou serviço, e que a excelência destes só poderá ser atingida se houver um comprometimento real
e verdadeiro, que inclui desde a alta gerência - que deve dar o exemplo e ser a referência para todos - até
os funcionários menos qualificados.
Neste contexto, o consumidor é considerado soberano e os funcionários ganham maior autonomia e
poder, o que determina ao final, a percepção de que ambos são os agentes principais deste processo. Em
suma, pode-se dizer que a TQM - Total Quality Management, introduz duas novas áreas: a satisfação dos
consumidores e funcionários. A esse respeito ler: LEE-ROSS, Darren, JOHNS, Nick. Globalization, total
quality management and service in tourism destination organizations. In: WAHAB, Salah, COOPER
Chris. Tourism in the Age ofGlobalization. London, New York: Routledge. 2001, chap. 11, p. 242-257.
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ou recepcionista de hotel) e os consumidores.V Alerta que estes colaboradores fazem

"parte do produto que está sendo adquirido pelo turista", acrescentando ainda que:

"Parte daquilo que está envolvido no turismo é a aquisição de uma determinada

experiência social e isso depende de uma composição, passível de ser especificada,

das pessoas com quem essa experiência está sendo compartilhada."(grifo nosso)"

Assim, na sua opinião, se determinados aspectos desta interação forem insatisfatórios, o

serviço adquirido toma-se algo distinto das expectativas nutridas pelo turista. Por conta

disso, ou seja, da ênfase atribuída à qualidade da interação social entre consumidores e

fornecedores de serviços turísticos, este autor afirma que é inviável imaginar o

desenvolvimento desta indústria orientado apenas, com base nos determinantes

econômicos. Isto significa dizer que é incompleta a análise que considera a economia do

turismo separadamente da análise dos impactos culturais, sociais, políticos decorrentes

de atividades turísticas.

Em resumo, podemos concluir, o quanto a atividade da mão de obra é fundamental para

o setor turístico, e que, portanto, os colaboradores de uma organização de turismo não

podem, em hipótese alguma, ser considerados aspectos periféricos ou secundários,

sendo, ao contrário, elementos fundamentais para construção de uma percepção positiva

do serviço.
Todas estas considerações evidenciam a íntima relação existente entre a qualidade da

interação entre consumidores e fornecedores e a qualidade percebida do bem turístico

pelos primeiros, reforçando, ainda mais nossa convicção de que o turismo é

essencialmente dependente da "performance" das pessoas que nele trabalham. 19 Por

conta disso, é manifesto que o grande desafio do setor consiste em gerenciar

satisfatoriamente estes "encontros" (entre clientes e agentes do setor) procurando criar,

sempre que possível, uma atmosfera favoráveL

Neste sentido, vale atentar também para um autor, T. NUNEZ, citado por P.BURNS,

que declara ter esta mesma percepção quanto à importância da interação turista-

17 A esse respeito ver: URRY, John. O olhar do Turista: Lazer e Viagens na sociedades contemporâneas.
2B edição. São Paulo: Studio Nobel. 1999. P.63.
18 Cf. obra de J. URRY,já mencionada, ver p. 188.
19 Para maiores detalhes consultar KEANE, Michael cf. obra referida, p.I 18. Adicionalmente, vale
atentar para ZEITHAML, PARASURAMAN e BERRY, que ao procederem a análises do setor de
serviços, como um todo, concluem: " A essência do marketing de serviços é o serviço. " (grifo nosso).
Em outro dizer, para eles, é a performance das pessoas que trabalham nas empresas que irá diferenciar
uma organização da outra, possibilitando, ou não, a criação de um vínculo entre os consumidores e os
empreendedores. Para maiores detalhes, consultar a obra dos referidos autores, já mencionada no decorrer
do trabalho, p. 10.

13



fornecedor, quando comenta que: "Tourists and more often their hosts are always 'on

stage' when they meet in face-to-face encounters=".

A partir das considerações acima referidas, podemos inferir as dificuldades para se

preservar a consistência da qualidade de um serviço turístico, ou em outras palavras, os

obstáculos existentes para manter o alto padrão de qualidade destes bens.

Para complementar esta discussão, vale mencionar a abordagem de J.

KANDAMPULL Y quanto à qualidade de um serviço turístico que, segundo este autor,

pode depender e variar conforme: a) a performance individual, que pode se alterar no

dia-a-dia; b) as diferentes performances dos variados indivíduos que realizam o mesmo

serviço; c) o tipo de organização que disponibiliza o serviço." Já estudiosos como P.

KOTLER, J. BOWEN e J. MAKEN comentam que a qualidade no setor turístico

depende da tríade: quem disponibiliza o serviço, quando e onde22• Por isto, e visto que

serviços turísticos são produzidos e consumidos simultaneamente, podemos deduzir que

o controle da qualidade, bem como a sua manutenção em um patamar elevado, é um dos

maiores desafios (se não o maior) deste segmento.f

Em virtude dos conteúdos expostos até o momento, não é difícil inferir que a qualidade

de um serviço de hospedagem usufruído no passado, talvez não possa ser mantida no

futuro, devido a razões que vão desde o próprio desgaste das dependências do hotel, a

eventual variação da atenção dispensada aos hóspedes pelo stajJ, ou até mesmo da

alteração dos parâmetros de qualidade dos próprios consumidores. Cabe lembrar ainda

que estes últimos - parâmetros de qualidade - são dinâmicos e progressivos, e se

modificam e evoluem devido, não somente às repetidas experimentações dos clientes,

20 Traduzindo: " Turistas e mais freqüentemente seus anfitriões estão sempre 'no palco', sobretudo
quando interagem em contato diretos. Ver maiores detalhes em: BURNS, Peter. Brief Encounters:
Culture, Tourism and the local-global nexus. In: WAHAB, Salah, COOPER, Chris. Tourism in the Age of
Globalization. New York, London: Routledge, 2001, p.298. Quanto à obra de T. Nuãez, mencionada por
Peter Burns, consultar: NUNEZ, T. Touristc studies in antropological perspective. In: SMITH, V. Hosts
and Guests: the Anthropological of Tourism: 2nd

• edition. Philadelphia: University ofPennsylvania Press.
1989.
21 Cf. obra de KANDAMPULLY, já referida, p.8.
22 Cf. obra de P.KOTLER, J. BOWEN e J. MARKEN,járeferida, p.83.
23 As obras desses autores consultadas já forma mencionadas anteriormente. Quanto à Kotler, uma das
suas sugestões para reduzir a variabilidade de um serviço é monitorar a satisfação do cliente por meio de
um sistema de queixas e reclamações, de levantamento de clientes e de compras comparativas, de modo
que o mau serviço possa ser detectado e corrigido. Para maiores detalhes, consultar: KOTLER, Philip.
Administração de Marketing: Análise, Planejamento, Implementação e Controle. 3' edição. São Paulo:
Editora Atlas, 1993, p. 543. Contudo, vale lembrar que os já citados autores ZEITHAML,
PARASURAMAN e BERRY alertam que uma empresa de pesquisas denominada TARP, localizada em
Washington D.e., revelou que alguns estudos vêm indicando que apenas 4% dos consumidores
expressam seu descontentamento. Os restantes, i.e., 96%, permanecem descontentes, comentando com
uma média de 9 a lO pessoas sobre os maus serviços recebidos. Cf. obra referida p. 54.
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mas também em decorrência da diversidade de expenencias às quais eles são

expostos/" No final, o resultado do ponto de vista dos consumidores é a elevação de

suas expectativas e o aumento de seu padrão de exigência.

Paralelamente, vale atentar para o fato de que uma possível variação de tratamento

dispensado, por exemplo, por um mesmo guia de excursão a dois grupos de turistas

distintos que fazem igual passeio, tem o poder de alterar a impressão que será retida

deste lugar, por cada um dos grupos.

Assim, ainda que já tenha sido mencionado anteriormente, permitimo-nos ser

redundantes (dada a relevância do assunto) e destacar que, mesmo quando se trata de

repetir a compra do serviço, não há segurança quanto à manutenção do patamar anterior

de qualidade. Para se ilustrar melhor esta questão, basta questionar um turista que se

hospede freqüentemente no mesmo local, sobre sua avaliação a respeito da qualidade do

serviço que lhe é dispensado. É muito provável que, no decorrer do tempo, ele altere sua

percepção, o que confirma o caráter progressivo dos parâmetros e das expectativas do

consumidor quanto à qualidade. 25

Há contudo, algumas possibilidades de minimizar a variação da qualidade dos serviços

turísticos, através da estandardização de certas tarefas. É lógico que este procedimento

deverá ser analisado atentamente, com o objetivo de aplicá-lo apenas em fases

específicas do processo de disponibilização do serviço.

Um exemplo ilustrativo de estandardização adequada é a automação bem sucedida do

manuseio de bagagem realizada pela American Airlines. Assim, devido às reduções de

custos obtidas na implantação deste projeto, a companhia pôde investir nos setores nos

quais a existência de um serviço altamente personalizado era fundamental, conforme

poderemos perceber a seguir:

Um telefonema para o setor de bagagem perdida de qualquer lugar e em qualquer hora é
sempre atendido por um funcionário da empresa [American Airlines]. O funcionário
provavelmente não poderá dizer muito mais do que aquilo que seria dito por uma
gravação. Contudo, a voz ao vivo de uma pessoa, proporciona uma sensação de
conforto que nenhuma secretária eletrônica pode oferecerr" (grifo nosso)

24 Cf. menciona KANDAMPULLY, em obra referida, p.l0.
25 KOTLER, BOWEN e MAKENS discutem sobre esta temática, concluindo que a variabilidade ou
inconsistência da qualidade dos serviços disponibilizados no setor hoteleiro é uma das maiores causas de
desapontamento dos consumidores destes serviços. (para maiores detalhes consultar a obra referida,
p.83).
26 Cf. relatam Thomas J. PETERS e Nancy AUSTIN, citados por ZEITHAML, PARASURAMAN e

BERRYem sua obra, ver p. 81. Para maiores informações, consultar: PETERS, J. & AUSTIN, Nancy. A I
Passion for excellence.New York: Random House, 1985.
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Também podemos citar o caso da Rede de Hotéis Marriot, que definiu alguns padrões

para classificação dos seus hóspedes, que, ao atingirem certos índices pré-determinados,

passam a ter direito a um tratamento especial. Para tanto, estabeleceu-se que um cliente

que se hospedar um total de 15 noites em qualquer um de seus hotéis durante o período

de um ano, terá direito por exemplo, a um tipo de brinde ou bonificação. Caso o cliente

ultrapasse 75 noites num período de 12 meses, poderá usufruir de outras benesses." Da

mesma forma, várias companhias aéreas também se utilizam desse recurso, através de

programas de milhagem. Este tipo de estandardização não compromete a qualidade fmal

do produto turístico - sobretudo por que é aplicada em determinadas fases do processo

em que a personalização é dispensável, e por que os parâmetros utilizados são claros e

precisos - podendo inclusive, alterar de maneira positiva a percepção que os

consumidores tem da organização.

Um outro traço distintivo importante dos bens turísticos, refere-se ao seu caráter

perecível. Isto significa dizer que estes serviços não podem ser "estocados" para serem

vendidos ou usufruídos posteriormente. Assim, se não for vendido, o produto turístico é

perdido, o que empresta uma complexidade maior ao gerenciamento da interação entre

sua demanda e oferta. Para ilustrar, basta pensar nas perdas de um hotel, caso ocorra um

cancelamento das reservas de um número expressivo de turistas, durante seu período de

alta temporada, devido a uma tempestade ou a uma grave e inesperada alteração

climática. Da mesma forma, do lado do consumidor, imaginemos os danos causados a

passageiros que adquiram um pacote de viagem para urna localidade, durante seu

período de férias, e acabam tendo suas passagens canceladas pela companhia aérea

responsável pelo transporte. Uma outra situação que também pode gerar

desapontamento nos clientes diz respeito à inflexibilidade (do lado da oferta) de uma

organização turística (seja ela hotel, restaurante, empresa aérea, etc..) para atender em

um determinado momento, uma demanda superior a sua capacidade.

Neste sentido, vale a pena refletir a respeito dos impactos negativos da perecibilidade

(sobretudo quando ela resulta em frustração de uma viagem ou evento similar) na

imagem da organização e dos serviços que ela disponibiliza. De fato, é necessário ter

em conta a dimensão que pode assumir a compra de um serviço turístico, para o turista,

em algumas ocasiões. Muitas vezes, ela (compra do serviço) é fruto de sonhos, desejos e

aspirações, alimentados durante anos pelas pessoas. Em alguns casos, esta aquisição é

27 Cf. obrajá citada anteriormente, de ZEITHMAL et alI, p.83.
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decorrente até mesmo, de renúncias no consumo de outros bens, adiamento de

determinados projetos, tendo assim um forte significado emocional e simbólico.

Em todos esses casos, os prejuízos não poderão ser recuperados, o que evidencia o

grande desafio dos profissionais do setor turístico para amenizar as dificuldades

decorrentes dos desajustes entre oferta e demanda, buscando sempre, em paralelo,

reduzir a insatisfação dos clientes.

Conforme já mencionamos no início deste capítulo, 1. SWARBROOKE e S. HORNER

elencam uma outra característica dos bens turísticos, denominada ausência de posse.

Para eles, na compra de um serviço desta natureza, o consumidor-turista não "se

apossa" de absolutamente nada até o fim da transação. Isto significa dizer que não

existe, ao final do processo de consumo do bem, nenhuma evidência concreta que

remeta ao mesmo.28

Na realidade, percebemos que o consumo de um serviço turístico resulta, em geral, em

sentimentos de satisfação ou frustração, provenientes do "imaginário" dos indivíduos.

De fato, observamos que a decisão de aquisição de serviços turísticos envolve uma

variedade de aspectos subjetivos e de motivações não-racionais e, em decorrência disso,

identificamos a existência de uma série processos mentais delicados e complexos

vivenciados por seus consumidores no decorrer do período em que eles se defmem (ou

não) pela compra do serviço. É manifesto, portanto, o maior grau de envolvimento

emocional do consumidor deste tipo de bem, envolvimento este que deve inspirar, por

parte do fornecedor, uma consciência maior da sua responsabilidade. Simultaneamente,

não é difícil constatar a ocorrência de maiores possibilidades de manipulação de

consumidores de serviços (principalmente os turísticos), devido inclusive ao - já

propalado - caráter mais emocional desta aquisição. É neste sentido que manifestamos

nossa preocupação, reiterando aqui nosso temor de que, neste contexto, em que se

evidencia muitas vezes uma fragilidade maior dos consumidores, atitudes não éticas

possam, eventualmente, proliferar.i" (Ressalvamos que este assunto - imaginário no

turismo - será melhor desenvolvido no decorrer do nosso trabalho).

28 Cf. obra de ambos os autores, já mencionada, p.70.
29 SW ARBROOKE e HORNER fazem menção aos aspectos emocionais que envolvem a decisão de
adquirir um serviço turístico. (cf obra referida, p. 72). C. LOVELOCK também comenta em sua obra a
propensão para a existência de manipulação dos consumidores, por parte dos fornecedores, sobretudo
quando o que "está em jogo" envolve a aquisição de serviços que demandem um processo mental
complexo. Para maiores detalhes consultar: LOVELOCK, Christopher. Services Marketing. 3rd

• Edition.
New Jersey: Prentice HaIl. 1996. P. 31
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Em vista do contexto descrito - que revela a riqueza de nuances e de especificidades

inerentes aos serviços turísticos - é evidente o maior potencial de risco que permeia o

processo de compra destes bens, vis-à- vis a aquisição de bens de consumo. 30

Em outras palavras, é visível que a existência de dúvidas por parte dos consumidores,

quanto à materialização dos serviços turísticos (alinhada às suas expectativas) concorre

para elevar o grau de incerteza que perpassa pela aquisição destes bens ou serviços. Esta

constatação converge com os resultados de pesquisas revelados por ZEITHAML,

PARASURAMAN e BERRY em seu livro, que indicam que a confiabilidade é o

atributo da qualidade mais valorizado pelos consumidores de serviços, independente do

tipo de serviço adquirido. 31

Adicionalmente, com a :finalidade de enriquecer esta parte do trabalho, incluímos a

seguir um quadro-resumo, elaborado por MURDICK., RENDER e RUSSEL, citados

em artigo escrito por C. A. WITT e A. P. MUHLEMANN.32 Na pesquisa conduzida por

estes autores, eles elaboram uma lista das diferenças fundamentais entre bens de

consumo tangíveis e serviços, que pensamos ser interessante reproduzir aqui, visto que,

por analogia, os conteúdos abaixo mencionados podem ser aplicados total ou

parcialmente aos serviços turísticos.

Diferenças fundamentais entre os bens de consumo tangíveis e o serviços:

1. Serviços produzem resultados intangíveis.

2. Serviços produzem resultados variáveis e não uniformes.

30 KOTLER., BOWEN e MAKENS destacam a ansiedade vivida pelos consumidores destes serviços, uma
vez que estes bens não podem ser experimentados antes de sua aquisição. (para maiores detalhes,
consultar a referida obra, destes autores, p. 88). SWARBROOKE e HORNER também se referem à
relação entre a intangibilidade e o alto nível de insegurança associado à aquisição de bens turísticos". (
Ver p.72 da referida obra).
31 Nessa mesma linha ZEITHAML, PARASURAMAN e BERRY afirmam que: "The most important
thing a service company can do is be reliabie - that is, perform the service dependably and accurately ...
do it right the first time. When a service problem does crop up, however, all is not lost ... unless the
company ignores it. In other words, by resolving the problem to the customers satisfaction - by
performing the service very rigth the second time - the company can significantly improve customer-
retention rates. Traduzindo: "O mais importante para um organização de serviços é ser confiável: Isto
significa, realizar o serviço com precisão ... fazê-lo corretamente já na primeira vez. Contudo, se ocorrer
algum problema, nem tudo esta perdido - a menos que a empresa ignore o problema. Em outras palavras,
resolvendo o problema, isto é, equacionando adequadamente a questão pela segunda vez, de modo a
satisfazer o consumidor, a companhia estará contribuindo para melhorar de modo significativo, a taxa
de retenção de consumidores." CF. obra referida, p. 26-28; 31
32 WITT, Christine A., MUHLEMANN, Alan P. Delivering a quality service in air travei: the problems.
Revue de Tourisme, Beme, n.l, p.32-44. Janvier-Mars, 1995. Quanto ao trabalho de R G. Murdick, B.
Render e R S. Russel, mencionado por Christine A. WITT e Allan P. Muhlemann, consultar:
MURDICK, R , RENDER., B, & RUSSEL, R. Service Operations Management. Boston: Allyn and
Bacon. 1990. P.26.
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3. Serviços são perecíveis. Não podem ser estocados e são consumidos durante o seu

processo de produção.

4. Existe elevado contato do cliente com todo o processo de produção e

disponibilização do serviço.r'

5. O cliente participa do processo de disponibilização do serviço."

6. Os beneficios dos serviços são vendidos diretamente para os clientes.

7. Serviços não podem ser produzidos em massa.

8. Os indivíduos empregados no setor de serviços, geralmente utilizam seus próprios

julgamentos e avaliações, no momento em que estão executando os serviços.

9. Serviços fazem largo emprego de mão de obra.

10.As unidades que disponibilizam estes serviços são descentralizadas e geralmente se

localizam próximas aos consumidores.

11.Medidas de efetividade são subjetivas.

12. O Controle de qualidade está limitado principalmente ao controle do processo.

13.As opções de preços são mais elaboradas e complexas.

Há ainda outras singularidades dos serviços turísticos comentadas por alguns autores",

muitas delas decorrentes das diferenças mencionadas acima, tais como:

a) Necessidade da presença da clientela no local da produção. Neste caso, o elemento

que se desloca (ao contrário do que ocorre com os bens tangíveis) é o consumidor e

não o produto turístico. Este (produto turístico) não pode ser transportado, devendo

o turista ir até a atração selecionada.

b) O caráter estático do serviço turístico. Geralmente não é possível mudar a

localização ou a quantidade oferecida de um serviço turístico ou equipamentos, ou

seja, o conjunto de edificações, instalações e serviços indispensáveis ao

33 Um exemplo típico deste envolvimento do cliente no processo produtivo é a incorporação do cliente no
processo de elaboração de um roteiro de viagem ou na definição de horários de vôos, quando se tenta
compatibilizar as disponibilidades das companhias aéreas com as suas preferências e conveniências.
34 O exemplo citado no item anterior aplica-se também neste caso.
35 A esse respeito ler obra já mencionada de FUSTER Adicionalmente ler: LAGE, Beatriz fi, MILONE,
Paulo César. Economia do Turismo. 6' edição. Campinas SP: Papirus. 1991. Ver também:
RUSCHMANN, Doris van de Meene. Marketing Turístico: um enfoque promocional. 5' edição.
Campinas SP: Papirus. 1990. Adicionalmente ler: KRlPPENDORF, Jost. Les vacances, et aprês? Pour
une nouvelle compréhension des loisirs et des voyages. Paris: L 'Harmattan, 1987, p. 179-181. Consultar:
ROBINSON, Mike. Tourism Encounters: Inter-and-Intra-Cultural Conflicts and the World's Largest
Industry. In: ALZA YYAD, Nezar. Consuming Tradition; Manufacturing Heritage. London, New York:
Routledge, 2001, chapter 2, p.35.
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desenvolvimento da atividade turística. Contudo, em caso desta mudança ser

viabilizada, dificilmente ocorrerá em um curto período de tempo. Caso se considere

esta possibilidade - mudar a localização do produto disponibilizado ou a sua

quantidade- é preciso levar em conta os custos (muitas vezes elevados) que esta

operação envolve, a dificuldade de adaptação da demanda, entre outras coisas. Para

ilustrar esta situação, podemos citar o setor hoteleiro, no qual a oferta não pode ser

alterada de um lugar para o outro, ou no curto prazo, o mesmo ocorrendo com as

agências de turismo, guias-intérpretes, atraçõesturísticas, linhas de transporte,etc.

c) Concentração das atividades turísticas no espaço e no tempo. Estamos falando aqui

da sazonalidade, relacionada a fatores diversos (férias escolares, temporadas de

inverno e de verão, feriados etc.), e que pode levar à ociosidade ou à saturação dos

equipamentos, dependendo do período em questão. Segundo FUSTER, a

sazonalidade produz um desequilíbrio na demanda de bens e serviços turísticos -

demanda elástica -, e pode originar saturações no período de alta estação, enquanto

que nos períodos de baixa estação, o fluxo de turistas é reduzido ou inexistente. De

acordo com este mesmo autor, uma das características marcantes do fenômeno

turístico, do ponto de vista econômico, é uma curva de oferta de tipo rígido, e uma

curva de demanda, que tem comportamento oposto, isto é, extraordinariamente

elástica".

Convém comentar ainda que os atrativos turísticos - definidos por LAGE e

:MILONEcomo lugar, objeto ou acontecimento de interesse turístico que motiva o

deslocamento de grupos humanos - também contribuem para a estimular esta

concentração.f"

Para KRIPPENDORF38, esta concentração das férias em algumas semanas ou finais

de semana confere um dimensão desumana às massas turísticas que se deslocam, e

passam a ser percebidas como um fardo e/ou uma ameaça. Por conta disto, a questão

do planejamento do turismo nas regiões anfitriãs adquire importância relevante, com

vistas a permitir que se possa definir o volume adequado de turistas e evitar as

"avalanches" de visitantes, preservando-se assim, o equilíbrio das localidades

turísticas.

36 FUSTER, Luis Fernadez. Teoria e Técnica del Turismo. 23 edition. Madrid: Editora Nacional, tomo l,
1971. p. 73 e 112.
37 A esse respeito consultar: LAGE, Beatriz H, MILONE, Paulo César. Economia do Turismo. 6' edição.
Campinas SP: Papirus. 1991, p. 28.
38 Cf. obra do referido autor, já mencionada, ver p. 179-180.

20



d) Instabilidade da demanda. Conforme já mencionamos no item anterior, a demanda

está condicionada à sazonalidade, além de outros elementos subjetivos. De fato, o

caráter oscilante dos movimentos turísticos decorre não apenas devido aos fatores

mencionados no item E - férias escolares, temporadas de inverno e de verão,

feriados, etc -, mas também é influenciado pela moda, imitação, prestígio, aspectos

legais, entre outras coisas. Este característico singular desafia as formas clássicas de

comunicação publicitária e exige, com freqüência, alguma cientificidade no seu

tratamento.

e) A importância da complementaridade dos componentes do produto turístico. Na

realidade, segundo Mike ROBINSON, o turismo é uma coleção de diferentes

indústrias, que se reúnem - formal ou informalmente - para dar suporte e satisfazer

as necessidades de viajar e de lazer da sociedade, sobretudo nas seguintes áreas:

acomodação, transporte, atrações e distribuição. Por conta dessa fragmentação da

indústria do turismo, torna-se dificil falar de turismo como um setor industrial

único, o que, por sua vez, evidencia a sua maior complexidade". De fato, o turista

comumente necessita de vários serviços oferecidos por empreendedores diversos,

tais como: meios de transportes, restaurantes, hotéis, etc. Assim, se um deles não

estiver disponível ou apresentar funcionamento irregular ou deficiente, isto terá um

efeito negativo sobre os demais componentes, podendo ao final, contribuir para a

construção de urna percepção desfavorável do núcleo receptor de turismo. Em suma,

considerando que o produto turístico é composto por um aglomerado de serviços, a

má qualidade de qualquer um deles afeta a avaliação do conjunto.

A análise do conteúdo exposto até o momento permite visualizar um cenário em que os

grupos turísticos mais bem sucedidos e que permanecerem na liderança do setor -

inclusive influenciando e determinando as novas tendências e rumos futuros - serão

aqueles capazes de oferecer serviços diferenciados e inovadores, sintonizados com as

expectativas e demandas (sempre ascendentes) dos seus clientes." Para que isto ocorra,

será fundamental não somente conhecer profundamente as especificidades e sutilezas do

39 A esse respeito ler: ROBlNSON, Mike. Tourism Encounters: Inter-and-Intra-Cultural Conflicts and
the World' s Largest Industry. In: ALZA YY AD, Nezar. Consuming Tradition, Manufacturing Heritage.
London, New York: Routledge, 2001, chap.2. p. 35.
40 Uma discussão interessante sobre esta característica - alteração permanente das expectativas dos
consumidores - é articulada por KANDAMPULLY, p.23, em obra já mencionada. Adicionalmente, vale
consultar: AUGUSTYN, Marcjanna & HO, K. Samuel. Service quality and tourism. Journal ofTravel
Research Boulder, vol. 37, iss.l,p. 75,1998.
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segmento, mas também conscientizar-se da natureza essencialmente mutante dos seus

padrões de qualidade.

Adicionalmente, dada a grande influência da performance do "capital humano" na

determinação dos padrões de qualidade do setor, acreditamos que é imprescindível que

as organizações de turismo procurem desenvolver um sistema de valores e critérios, que

estimulem seus colaboradores a preservar a uniformidade da qualidade dos serviços

oferecidos.
Para finalizar, consideramos importante destacar também que é imperativo que estas

organizações reconheçam a necessidade cada vez maior de se oferecer evidências fisicas

que ampliem a tangibilidade dos bens turísticos (através de folhetos, vídeos, entre

outros recursos)." Esta atitude contribuirá para diminuir a sensação de risco sempre

presente na aquisição de um serviço turístico, aumentar a transparência nas relações de

consumo do setor, auxiliando, inclusive, na redução dos conflitos advindos do

desencontro entre expectativas de consumidores e fornecedoresdestes serviços.f

A partir daí, do empenho dos grupos mais representativos do segmento, no sentido de

incrementar a ''tangibilidade'' dos serviços oferecidos'", bem como para manter a

consistência da qualidade dos mesmos (sem contudo, deixar de buscar o constante

aprimoramento dos seus respectivos parâmetros), será possível aferir o

comprometimento do setor turístico com uma filosofia orientada para a satisfação do

consumidor.
A esse respeito, insistimos em reafirmar que o aprimoramento da qualidade gera

benefícios para todos (consumidores, acionistas, comunidades, fornecedores, entre

outros), criando, inclusive, laços de lealdade muito mais duradouros do cliente com a

organização. Contudo, essa melhoria de qualidade só existe quando é avalizada pelo

41 McINTOSH, GOELDNER e RITClllE comentam em seu livro sobre os efeitos negativos da
publicidade enganosa ou informações imprecisas na saúde dos negócios turísticos. Segundo estes autores,
a não concretização da qualidade esperada por turistas quanto a um servico, pode gerar a não renovação
das compras futuras destes clientes. Os autores chamam atenção para este item - repetição de compra -
ressaltando que ele é um importante ingrediente para o sucesso destas organizações. Para maiores
detalhes ver: McINTOSH, Robert W. & GOELDNER, Charles R. & RITClllE, J. R. Brent. Tourism:
principies, practices, philosophies. 7th edition. New York: John Wiley & Sons, Inc. p.299. 1995.
42 Sobre esta questão - empenho em amenizar a intangibilidade dos serviços turísticos - ver KOTLER,
BOWEN e MAKENS na p. 85. (cf. obra referida).
43 Com relação ao desafio de tomar tangível o intangível, KOTLER recomenda a leitura de Theodore
LEVITT e BERRY. Theodore LEVITT. Marketing intangible products and product intangibles. Harvard
Business Review. May-June 1981, pp. 94-102; BERRY. Services marketing is different. P. 24-29.
De fato, o próprio KOTLER acrescenta que, os prestadores de serviços são constantemente desafiados a
colocarem evidências fisicas em suas ofertas abstratas. ( Para maiores informações, consultar: KOTLER,
Philip. Administração de Marketing: Análise, Planejamento, Implementação e Controle. 3' edição. São
Paulo: Editora Atlas, 1993, p.541). 22



consumidor. Em outras palavras, a qualidade a qual nos referimos deve ser aquela que

atende aos critérios do cliente, até porque, ele - cliente - é (ou deve ser) o foco das

atenções

2.2. A discussão da qualidade nos serviços turísticos.

Com base no exposto no item anterior, que discorre sobre as características dos serviços

turísticos, é possível concluir que a questão da qualidade aplicada ao Turismo deve ser

encarada por uma perspectiva holística, com vistas a se obter: a)uma visão de

conjunto, melhor e mais equilibrada da realidade do setor; b)uma compreensão mais

apurada das dificuldades que envolvem o processo de disponibilização de serviços

turísticos com excelência.

A esse respeito - excelência na prestação de serviços - convém observar que a busca de

um entendimento maior da questão da qualidade em serviços é relativamente recente.

ZEITHAML, PARASURAMAN e BERRY já haviam, em 1990, identificado e

mencionado em sua obra Delivering quality service: Balancing Customer Perceptions

and Expectations, a ausência de uma vasta literatura que tratasse do assunto, afirmando

também que muitos dos princípios e práticas que estavam sendo aplicados no setor de

serviços eram inadequados para captar sua essência e seu caráter multidimensional.44

Por conta disso, estes autores elaboraram um modelo que identifica cinco atributos da

qualidade em serviços - confiabilidade, empatia, segurança, tangibilidade e reatividade -

, os quais entendemos. serem perfeitamente aplicáveis aos serviços turísticos.

Adicionalmente, alertaram para os riscos das promessas - feitas por fornecedores a

consumidores de serviços - que não podem ser cumpridas. Na seqüência, definiram, a

partir de pesquisas exploratórias, que a qualidade em serviços é impactada pela

discrepância existente entre as expectativas e as percepções dos clientes. Desta forma,

concluíram que, quando houver desencontro entre as expectativas e percepções dos

consumidores, haverá deficiência na qualidade percebida do serviços, e,

consequentemente, insatisfação do consumidor. Sugeriram ainda que as expectativas

dos consumidores podem sofrer influências de alguns fatores chaves tais como: efeito

44 Cf. obra destes autores, já mencionada anteriormente, P 15.
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"boca a boca", necessidades pessoais, experiências passadas, e comunicações externas

(propaganda)."

Segundo Christopher LOVELOC~ uma das possíveis razões para que este setor -

serviços - não fosse agraciado com maiores atenções por parte dos pesquisadores e

estudiosos pode ser atribuída aos obstáculos identificados na elaboração das definições

conceituais. De fato, a constatação da existência de uma grande diversidade de tipos de

serviços - que vão desde organizações multinacionais de porte como hotéis e

companhias aéreas até pequenos negócios - pode ter dificultado, em um primeiro

momento, uma análise mais ampla do setor, inviabilizando também a formulação de um

estratégia mais minuciosa46.

GRONROOS, citado por KANDAMPULLY, identifica duas dimensões no processo de

avaliação da qualidade de serviços. Assim, para ele, qualidade no segmento de serviços

é o resultado de uma combinação entre qualidade técnica (tipo de serviço que é

oferecido) e qualidade funcional (a maneira como o serviço é disponibilizado), sendo

que a esta última - qualidade funcional - é comumente conferida uma maior

Importância."

Para KOTLER, BOWEN e MAKENS48, a qualidade na indústria da hospitalidade é o

resultado da conjugação de três dimensões: técnica, funcional e societal.

A qualidade técnica refere-se àquilo que permanece com o cliente depois da sua

interface como os funcionários da organização. Assim, este tipo de qualidade está

associada com a comida que é servida no restaurante ou o quarto de hotel no qual o

cliente irá pernoitar.

A qualidade funcional diz respeito ao processo de disponibilização do serviço. De fato,

no decorrer do período em que o serviço está sendo disponibilizado, o cliente estabelece

uma série de contatos com os colaboradores da empresa. Enquanto um hóspede faz sua

reserva, pode estar sendo saudado pelo porteiro ou ser acompanhado pelo carregador de

bagagens até a recepção.

45 Para maiores informações consultar obra destes autores, já referida anteriormente, p.15-33,
p. 36-38 e p. 56-57. Quanto ao efeito ''boca-a-boca'', estaremos tecendo alguns comentários adicionais
sobre seus impactos, no decorrer do nosso trabalho.
46 A esse respeito consultar: LOVELOCK, Christopher. Services Marketing. 3rd

• Edition, New Jersey:

Prentice Hall. 1996.
47 Cf. obra já citada de KANDAMPULLY, p.9. Com relação à referência que este autor faz à obra de C.
Gronroos, consultar o seguinte trabalho: GRONROOS, C. A Third Phase In Service Quality
Research: Challenges and Future Directions. Report presented at the AMA Services marketing
conference, Vanderbilt University, Nashville, TN, September 1982.
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A qualidade societal está vinculada à elaboração e entrega de produtos idôneos para a

coletividade. Em outras palavras, uma organização empresarial tem responsabilidade,

diante do seu público consumidor, de prover qualidade societal, e quando esta atuação

observa preceitos éticos, gera beneficios para os negócios no longo prazo.

KANDAMPULL Y, ao abordar esta temática - qualidade de serviços -, recomenda que

se observe também o seu caráter dinâmico, decorrente da natureza progressiva das

expectativas por parte dos consumidores de serviços." Em outras palavras, isto

significa dizer que aquilo que os consumidores acreditam ser excepcional no dia de

hoje, pode ser considerado insuficiente amanhã.

Em paralelo, apesar das dificuldades existentes para se difundir uma cultura que vise à

excelência, percebe-se que algumas organizações e agentes de serviços turísticos estão

começando, pouco a pouco, a despertar para as vantagens competitivas advindas da

prestação de serviços diferenciados, que visam não apenas satisfazer seus clientes, mas

que buscam sobretudo, exceder as suas expectativas. 50

A esse respeito, vale a pena reproduzir um trecho da entrevista concedida por Chieko

AOKl - Presidente da Blue Tree Hotels, no Brasil (também chamada de "dama da

hotelaria brasileira"), na qual ela descreve sua visão sobre "Atendimento de clientes".

o serviço não é uma coisa humilhante, é gratificante. Gosto do atendimento. Veja meus
recepcionistas. Muito mais do que eu falar 'faz assim, faz assado', a motivação deles são
os próprios clientes. Eu sempre digo aos nossos funcionários: 'Não agradem a mim, mas
aos hóspedes, porque quem está pagando são eles. Procure inovar o serviço, porque a
necessidade dos clientes também muda.' Eles, os funcionários, que têm que me dizer
quando um tipo de serviço não está mais atendendo. 51 (grifo nosso)

Com relação a esta temática - qualidade -, vale mencionar um trecho extraído da obra

de COOK, YALE e MARQUA, que reafirma a sua importância crucial, inclusive como

forma de garantir o sucesso financeiro contínuo das organizações do setor turístico.

A concessão de preços razoáveis aos clientes não é suficiente para retê-los,
considerando-se o atual contexto competitivo. Num mercado repleto de prestadores de
serviços turísticos, uma empresa precisa oferecer mais e melhores serviços, visto que

48 Cf. obra dos referidos autores,já mencionada anteriormente, p.354-357.
49 Cf. obra de KANDAMPULL Y, citada, p.6
50 Quanto à discussão sobre a importância de "encantar o conswnidor" com vistas a exceder suas
expectativas ver KANDAMPULLY, p.ll eM. AUGUSTYN e S. K. HO p. 72-73. ( Obras já
mencionadas anteriormente).
51 Para maiores informações, ler: 'AMÉRICA Latina é o grande filão', diz AOKI. Folha de São Paulo.
São Paulo. 2 out. 2000. Caderno de Turismo. P. G6.
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os clientes podem optar por obter o mesmo produto turístico de um outro fornecedor.
Para ser bem sucedida, um organização turística precisa entender o significado de
qualidade para futuro cliente em potencial, e lutar para melhorar a qualidade do serviço
oferecido. Só assim, os clientes continuarão retomando novamente.52 (grifo nosso)

Por conta disso, vale atentar para um fator de extrema relevância na percepção final da

qualidade dos serviços turísticos disponibilizados, que é a "performance" dos

prestadores deste serviços, especialmente dos funcionários da chamada " linha de

frente"S3, ou seja, dos indivíduos que lidam e interagem diretamente com os

consumidores.S4 A "performance" dos colaboradores de uma organização é

indubitavelmente o que separa e distingue uma empresa de outra. É o que torna possível

a criação e manutenção de laços mais duradouros com os clientes, e o que sustenta o

fenômeno do "boca-a-boca" que comentaremos mais adiante neste nosso trabalho.

A esse respeito, vale reproduzir aqui uma reflexão do vice-presidente de Marketing da

American Airlines (citada por Faith POPCORN), na qual ele destaca a importância que

deve ser atribuída ao Marketing interno: "Cada vez mais, as empresas de serviços estão

acordando para o fato de que os funcionários internos são um dos mercados-alvo

mais importantes. Quanto melhor os funcionários se sentirem com relação a eles

mesmos e a sua empresa, melhor se sentirão com relação ao consumidor" ss

Neste sentido, estudiosos como SCHNEIDER, PARKINGTON e BUXTON, citados

por ROSS em seu artigo, concluíram com base em detalhado estudo, que a qualidade

percebida pelos hóspedes de um estabelecimento turístico é altamente impactada pela

atenção, consideração e disposição de ajudar demonstrada pelo staf! que trabalha no

respectivo estabelecimento. Estes pesquisadores identificaram a existência de uma

relação direta entre a disponibilidade, atenção e cuidado dispensados pelos funcionários

S2 A esse respeito consultar: COOK, Roy A., YALE Laura J., MARQUA Joseph. Tourism: The business
of Travel. New Jersey: Prentice Hall, 1999, p.204.
S3 M. AUGUSTYN e Samuel K. HO relatam em seu trabalho que muitasorganizações de serviços bem
sucedidas adotaram um novo modelo a partir dos anos oitenta. Assim, estas corporações alteraram a sua
dinâmica de gerenciamento - centrada anteriormente na otimização dos ativos financeiros -, e adotaram
uma abordagem mais alinhada com filosofias orientadas para a satisfação dos consumidores. Desta forma,
dentre as muitas modificações realizadas nestas empresas, observa-se que elas passaram a reconhecer que
os funcionários - sobretudo aqueles que atuam em contado direto com o cliente - têm um papel
fundamental na realização da satisfação dos consumidores. (para maiores informações, consultar artigo
dos referidos autores, p.72).
S4 COOK, YALE e MARQUA também referem-se a esta interação entre funcionários e consumidores que
ocorre no segmento turístico, denominando-a de "service encounter", expressão esta que eles "tomam
emprestado" de SOLOMOM et al. Para maiores detalhes ver obra citada, p.206. Quanto à obra de
SOLOMON et al, citada por COOK, YALE e MARQUA, consultar: SOLOMON, Michael R.,
SUPRENANT, Carol, CZEPIEL, John A. & GUTMAN, Evelyn G. A role theory perspective on dyadic
interactions: The service encounter. Journal of Marketing. 49, p.99-111.
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aos clientes, e a qualidade do serviço percebida por estes últimos. Outros autores - J.

HOGAN, R. HOGAN e BUSH também mencionados por ROSS, afirmam que

funcionários que atuam de forma a reforçar os traços acima referidos, além de serem

estimados e populares dentro da organização, contribuem para coesão e manutenção do

estado de ânimo e da boa disposição do seu grupo de trabalho.56

Desta forma, pode-se dizer que a interação que ocorre entre o staff de um hotel e os seus

hóspedes, ou seja, aquela ocasião designada por muitos autores denominam -

momentos da verdade - é talvez um dos fatores mais importantes quando se aborda a

temática da "satisfação do cliente". 57 Assim, quando se trata da interação fornecedor -

turista, convém citar como exemplo a visão da SAS (companhia aérea escandinava),

expressa pelo seu presidente, que acredita firmemente que estes encontros determinam

se a empresa será bem sucedida ou se fracassará. Ele argumenta adicionalmente, que as

organizações precisam se reorganizar, visando tomar a prestação de serviço ao cliente

seu objetivo básico, o que por sua vez significa que a "infantaria" da empresa (que é

quem mais entende das operações) precisa ser muito mais valorizada Só assim, eles -

funcionários da linha de frente - poderão estar mais motivados, inclusive para assumir

SS Para maiores detalhes ver: POPCORN, Faith. O relatório POPCORN: centenas de idéias de novos
produtos, empreendimentos e novos mercados. Rio de Janeiro: Campus, 1994. P. 184
S6 ROSS, Glen F. Negative visitor-hospitality industry staffinteraction: responsive styles ofpotential
employees. Revue de Tourisme, Berne, vol.3, p.52, Juillet-Septembre, 1995. Para maiores detalhes,
consultar os seguintes artigos mencionados por G.Ross: SCHNEIDER, B., PARKINGTON. J.J. &
BUXTON, V.M. Employee and customer perceptions of service in banks. Administrative Science
Quarterly. N. 70 (1), 423-433,1980.
HOGAN, J., HOGAN, R. & BUSCH, C.M. How to measure service orientation. Journa/ of Applied
Psychology. N.69, p.167-173; 1984.
57 A respeito da importância destas ocasiões, ler obra já referida de KANDAMPULLY, já referida, p. 8.
Adicionalmente, consultar o livro de YALE, COOK e MARQUA, já citado, p. 206-207.
No que se refere à expressão ''moments oftruth" ,ou seja, ''momentos da verdade", segundo C. H.
LOVELOCK, ela é uma metáfora cunhada por Richard NORMANN. Este autor se inspirou nas touradas
para criar esta expressão - momento da verdade -, visando assim, destacar a importância das ocasiões em
que ocorre o interface entre prestadores de serviço e cliente. Nas touradas, o que está em jogo é a vida do
toureiro ou do touro e, possivelmente, a dos dois. O ''momento da verdade" é aquele em que o toureiro
mata o touro, de maneira ágil e desafiadora, com sua espada. Por analogia, e considerando as
organizações de serviços, NORMANN estaria se referindo ao fato de que é nestes encontros (entre
prestador de serviços e consumidor) que se decidem os rumos do relacionamento cliente-fornecedor. Em
outras palavras, a qualidade percebida é "construída" nos instantes em que fornecedores e consumidores
de serviço interagem. Nestas ocasiões, evidenciam-se (ou não) as habilidades, motivações e recursos
empregados pelas empresas, de um lado, bem como as expectativas e atitudes dos clientes, de outro lado.
Ao contrário das touradas, o objetivo nestas situações é evitar um interface desastroso entre as duas
partes, que poderia, inclusive, comprometer uma relação que teria chances de ser promissora. Para
maiores detalhes, ler obra de Christopher LOVELOCK, mencionada anteriormente, p. 62 e 64. Quanto à
menção à obra de NORMANN, feita por Christopher Lovelock, consultar: NORMANN, Richard. Service
Management: Strategy anti Leadership in Service Business. UK, Chichester: John Wiley & Sons, 1st

edition, 1984, 2nd editon, 1991, pp.16-17.
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maiores responsabilidades, e conseqüentemente, atender com eficácia, rapidez e cortesia

às necessidades do cliente. 58

Nesta linha, cabe comentar uma contribuição importante de ZEITHAML,

PARASURAMAN e BERRY, ao destacarem o efeito positivo de lideranças -

comprometidas com os objetivos e sucesso das empresas de serviços nas quais estão

engajadas - sobre os funcionários destas organizações (e aqui incluímos o turismo),

principalmente no que se refere àqueles colaboradores localizados "na linha de frente"

do negócio." A esse respeito, vale a pena reproduzir aqui um trecho desta obra: "As

pessoas que trabalham no setor de serviços necessitam de uma visão na qual elas podem

acreditar, uma cultura de realizações que as desafia de forma a serem melhores, um

senso de time que as nutre e dá suporte, e modelos (referências) nos quais elas podem se

orientar. É nisto que consiste a Iiderança't''".

Em contrapartida, os autores acima referidos sinalizam sobre a impossibilidade de

construir uma atitude orientada para a satisfação do consumidor, caso os líderes de uma

organização não estejam alinhados com este objetivo.

Na verdade, esta característica - comprometimento da alta gerência - é de extrema

relevância, especialmente no setor de serviços turísticos, dado que neste segmento, a

própria "perfomance" dos funcionários é percebida como parte integrante do produto.

Em outras palavras, a atitude engajada da alta gerência - ao influenciar o

comportamento do restante dos funcionários - contribui decisivamente para a melhoria

da qualidade do próprio produto em questão, visto que o cliente, ao avaliar o bem

turístico em sua totalidade, dificilmente irá desconsiderar a qualidade do atendimento

que lhe foi dispensado. Ao final, a mensagem que fica quando um líder se envolve e

assume realmente que ele é parte integrante do processo que visa imprimir o máximo

de qualidade a um serviço, equivale a dizer que: numa organização de serviços, todos,

do mais alto executivo, até o mais simples, são responsáveis pela qualidade.

De fato, os verdadeiros líderes neste segmento acreditam firmemente que o

comprometimento com qualidade resulta em retornos elevados, no médio e longo

prazos. Em outro dizer, eles crêem que a excelência em serviços gera beneficios para

58 Para maiores detalhes ler a obra de J. URR Y, já mencionada, p. 102.
59 Jim Kuhn, vice-presidente do Mac Donald's Corporation, resume em poucas palavras, o que seria uma
das razões para o sucesso desta organização: "We can never lose sight ofthe fact that this organization is
run from the counter." Traduzindo:" Nós não podemos perder de vista o fato de que esta organização é
dirigida a partir do balcão de atendimento." (A esse respeito, consultar a obra já referida de
ZEITHAML,PARASURAMAN e BERRY , p. 64)
60 A esse respeito, ler livro dos referidos autores, já citado no decorrer deste trabalho, P.5 - 9.
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todos: clientes, funcionários, gerências, acionistas e comunidades. Isto ocorre porque a

percepção da elevação da qualidade por parte dos consumidores permite às

organizações não somente consolidar sua posição, como também ampliar seus

mercados, podendo, inclusive, auferir uma maior lucratividade através de ganhos de

escala, e da prática de preços mais elevados.

Robert Crandall, presidente da American Airlines, é um exemplo de executivo que

acredita firmemente na importância do comprometimento da alta gerência, e no seu

impacto positivo quando o assunto é a construção de padrões elevados de qualidade de

uma organização. Diz o referido profissional:

"Commitment and dedication on the part of your people only happens when there's the
same commitment and dedication on the part of the boss. Top management must
confront the realities ofthe marketplace daily. I don't sit on some mountaintop, telling
the American Airlines passenger servce department how to deal with problems. I get out
there and watch them work. [...] I want to see for myself how we're doing " 61 (grifo
nosso)

Da mesma forma, um outro líder, Bill Marriot, proprietário da Rede Marriot de Hotéis,

adota atitude similar. Anualmente, ele visita 80% dos hotéis de sua empresa, além de

almoçar ou jantar nos restaurantes de seus hotéis ao menos 5 (cinco) vezes por semana.

Sua visão de liderança pode ser resumida no trecho que destacamos a seguir: " ... Ifyou

are a leader, you better lead - and you lead by example. You have to motivate people,

let them know you want to see what to see what they can do.62" (grifo nosso).

Há também um estudo, realizado por BAKER e CROMPTON, no qual se reconhece o

nexo causal existente entre a qualidade da "performance" do fornecedor, o nível de

satisfação do consumidor e o sucesso da organização. Para eles, performance de alta

qualidade, bem como elevado nível de satisfação dos clientes geram: aumento na

lealdade destes últimos vis-à-vis o mencionado serviço, repetição de compra do mesmo

no futuro, aumento da tolerância do cliente ao incremento nos preços, além de melhorar

61 Traduzindo: Comprometimento e dedicação por parte dos ftmcionários apenas acontece quando existe
o mesmo comprometimento e dedicação da parte de suas chefias. A alta gerência deve conhecer as
realidades do mercado. Eu não me sento no topo da montanha e digo ao departamento de atendimento aos
passageiros da American Airlines como eles devem lidar com os problemas. Eu vou lá, e fico observando
eles trabalharem [...] Eu quero ver pessoalmente como nós estamos trabalhando. CF. obra já mencionada
dos referidos autores, ZEITHAML, PARASURAMAN e BERRY p.62.
62 Traduzindo: Se você é um líder, então lidere. E você só lidera com o exemplo. Você tem que motivar
as pessoas e deixá-las saber que você quer ver o que eles sabem fazer. CF. obra já mencionada dos
referidos autores, ZEITHAML, PARASURAMAN e BERRYp. e 75.
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a reputação do próprio serviço.f" Acrescentam ainda que este último item - melhoria da

reputação do serviço -, é crucial para a expansão do negócio, visto que atrai novos

consumidores, devido ao efeito positivo decorrente das recomendações dos atuais

consumidores (efeito "boca a boca"). 64

Ainda no que se refere à capacidade das organizações turísticas para atrair

consumidores, autores como Marcjanna AUGUSTYN e Samuel K. HO citam uma

antiga máxima - mencionada por M. Le BOEUF em seu trabalho - muito conhecida no

segmento de serviços. Diz a máxima que: "Se os consumidores gostam do serviço que

lhes é dispensado, eles irão relatar sua satisfação a (três) pessoas. Contudo, caso não

apreciem o serviço, divulgarão sua opinião para 11 (onze) pessoas/?"

Uma outra autora, Maria L. ZÜLZKE, ao comentar sobre os novos paradigmas

aplicáveis na relação das organizações empresariais com o consumidor, afirma que o

consumidor bem atendido e orientado tende a desenvolver vínculos mais duradouros e

estáveis com a empresa, além de lealdade à marca. Segundo ela, o consumidor ," ...por

comunicar-se com outros a respeito de suas experiências, divulga a empresa pela

comunicação 'boca-a-boca', considerada muito mais crível do que a propaganda de

massa.,,66 Adicionalmente, ZÜLZKE acrescenta - alinhada com o conceito de

marketing societal67 - que uma empresa, cuja finalidade é a satisfação do

consumidor, tem mais chances de prosperar e sobreviver às crises e aos obstáculos

inerentes ao processo evolutivo do mercado, podendo certamente angariar no médio e

longo prazo, beneficios positivos para sua imagem.

63 Para maiores detalhes ver: BAKER Dwayne A., CROMPTON John L. Quality, Satisfaction and
Behavioral Intentions. Annals ofTourism Research. Great Britain, vo127, n.3, p.786, 2000.
64 Com relação às expectativas de qualidade dos serviços, KOTLER comenta que as mesmas são
formadas com base em experiências passadas, divulgação boca-a-boca e propaganda. ( Para maiores
detalhes consultar a referida obra: KOTLER, Philip. Administração de Marketing: Análise, Planejamento,
Implementação e Controle. 3' edição. São Paulo: Editora Atlas, 1993, p.547)
6S A esse respeito ler: AUGUSTYN, Marcjanna, HO K. Samuel. Service quality and tourism. Journal of
Travel Research. Boulder. vol. 37, isso 1; p. 71-75, 1998. Com relação à menção dos referidos autores à
obra de M. Le Boeuf, consultar: LE BOUEF, M. How to Win Customers and Keep Themfor Life. C.A:
Bekerley Press. 1987.
66 A esse respeito, consultar ZÜLZKE, Maria L. Abrindo a empresa para o consumidor. Rio de Janeiro:

Qualitymark. 1990. P. 141.
67 ZÜLZKE cita KOTLER ao mencionar o conceito de Marketing societal, destacando que seu aspecto
nuclear reside na satisfação imediata do consumidor, associada à consideração dos aspectos de
permanência e efetividade. Assim, segunda a autora, para KOTLER, Marketing Societal é ''uma
orientação da administração que visa proporcionar a satisfação do cliente e o bem-estar do consumidor e
do público a longo prazo, como a solução para satisfazer aos objetivos e às responsabilidades da
organização. A esse respeito, ver obra de ZÜLZKE, já referida, p. 139. Quanto à obra de Kotler, citada
por ZÜLZKE, ler: KOTLER, Philip. Marketing. São Paulo: Atlas, edição compacta, 1986, p.46
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Há aqui, em nossa opinião, e de acordo com alguns conteúdos já mencionados no

decorrer deste trabalho, um cruzamento evidente entre a questão da qualidade percebida

pelo consumidor, sua satisfação e o sucesso de uma organização, sendo estes três itens,

diretamente proporcionais. Neste sentido, recorremos a ZEITHAML,

PARASURAMAN e BERR Y para ressaltar que o único critério que conta quando a

questão é a avaliação da qualidade de um serviço é o critério definido pelo próprio

consumidor. Por conta disso, o julgamento dos consumidores a respeito da qualidade de

um serviço é o mais importante, e todos os outros julgamentos são irrelevantes." Desta

forma, fica evidente que o sucesso de uma organização estará condicionado à

sensibilidade de seus líderes para identificar aquilo que é realmente relevante para os

seus consumidores. A partir da correta avaliação das expectativas dos consumidores

e da aceitação de que as mesmas devem ser os referenciais a serem perseguidos, a

empresa poderá, então, trabalhar para de proporcionar altos níveis de satisfação a seus

clientes e, conseqüentemente, construir um caminho sólido para o sucesso de suas

operações.

A partir do exposto, é evidente a existência de uma outra forte correlação entre - as

recomendações e indicações emitidas por turistas satisfeitos, as decisões de compra

futuras de potenciais consumidores de serviços turísticos e o sucesso das empresas

turísticas sobre as quais recaírem as escolhas dos consumidores. A esse respeito, e de

acordo com RUSCHMANN, a própria EMBRATUR revelou, com base em pesquisa

realizada em 1981 e 1982, que a indicação de amigos e parentes corresponde a 71% das

vendas da hotelaria dos agentes de viagens, a 53.4% das viagens aéreas, e 47% das

rodoviárías.f

Assim, com base nestes dados, somos levados a concluir que o indivíduo que guarda

uma boa imagem do sítio turístico visitado, tem o poder de irradiar suas impressões,

convencendo muitos daqueles que fazem parte do seu círculo social, sobre os aspectos

positivos da localidade em questão.

Outros autores tais como, OSTROVWSKI, O'BRIEN e GORDON, sustentam a

existência de uma estreita ligação, no setor de aviação, entre qualidade de serviços e

lealdade dos consumidores. Reconhecem ainda que este vínculo pode se traduzir em

68 A esse respeito, vale a pena consultar a obra já referida, de ZEITHMAL, PARASURAMAN e

BERRY, P. 16.
69 Para maiores detalhes ver: RUSCHMANN, Doris van de Meene. Marketing Turístico. 5' edição.
Campinas SP: Papirus, 1990. P. 53.
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ganhos em termos de redução de custos e incremento de lucratividade, caso os serviços

disponibilizados atendam e satisfaçam os clientes.i"

Uma outra consideração sobre a qualidade nos serviços turísticos, refere-se à

possibilidade de existirem diferentes percepções, por parte dos consumidores, com

relação à qualidade da prestação de um determinado serviço. Na verdade, a qualidade

percebida - quando da disponibilização de um bem turístico - pode variar de pessoa para

pessoa e de situação para situação 71, o que gera freqüentes dificuldades para os

fornecedores identificarem com precisão, as expectativas dos consumidores." Em

outras palavras, a construção de altos padrões de qualidade só se torna possível quando

as expectativas dos consumidores são "capturadas" e percebidas corretamente pelos

prestadores de serviço.

Este cenário descrito até o momento confirma o caráter mais complexo de que se

reveste a questão da avaliação da qualidade no turismo e explica, possivelmente, o fato

do termo "experiência" ser associado com freqüência ao produto turístico. De fato,

vários autores como KANDAMPULL Y, KEANE, COOK, YALE e MARQUA, entre

outros, utilizaram esta terminologia para se referir ao turismo. 73

Nesse sentido, e considerando que este termo, quando associado ao setor, reflete a

importância da dimensão subjetiva destes bens, discutiremos a seguir as abordagens

também de outros autores, pois entendemos que as mesmas têm o mérito de exprimir

com maior fluidez algumas nuances e aspectos mais elaborados do turismo

CHAMBERS, por exemplo, afirma que o produto do turismo é uma experiência,

acrescentando que alguns de seus aspectos são pessoais e idiossincráticos, o que nos

permite inferir sobre o caráter único e singular das vivências de cada turista. Em outras

palavras, a experiência turística pode ser equiparada a um fenômeno sensório, uma

espécie de transição entre aquilo que é conhecido e o que há por se conhecer, e como

tal, está sujeita a subjetividade dos agentes envolvidos. Em decorrência disso, é inegável

que a aquisição de bens turísticos pode causar impactos distintos em seus consumidores,

70 WITT, Christine A., MUHLEMANN, Alan P. Delivering a quality service in air travel: the problems.
Revue de Tourisme, Berne, vol.l, 34, Janvier-Mars, 1995.
71 McINTOSH, GOELDNER e RITCHIE ao abordarem em seu livro a temática da avaliação da qualidade
nos serviços turísticos, comentam que esta questão é altamente pessoal, visto que aquilo que é
identificado como qualidade para um turista, não é considerado necessariamente como qualidade para
outro. Para maiores esclarecimentos ver obra referida, p. 299.
72 Para maiores detalhes sobre os descompassos entre as expectativas dos consumidores e as percepções
destas expectativas por parte dos prestadores de serviços, consultar obra já referida de ZEITHAML,
PARASURAMAN e BERRY , p. 39.
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ainda que estejamos tratando de um mesmo bem. Este autor faz ainda outras

ponderações sobre este assunto - turismo e necessidade de evasão -, destacando que o

desejo de evasão também possibilita a materialização de um outro tipo de aspiração,

identificada em um grupo expressivo de pessoas que buscam além de escapar da rotina e

conhecer novos prazeres, aumentar seus conhecimentos, cultura e instrução.I"

John URRY faz observações com um teor similar, especialmente quando chama a

atenção sobre a inexistência de "um único olhar do turista enquanto tal." Para ele, este

"olhar" pode variar de acordo com a sociedade, o próprio período histórico ou o grupo

social, o que confirma a crença de que não há apenas uma experiência universal para

todos os turistas. De fato, vale destacar um trecho do seu livro O olhar do Turista -

lazer e viagens nas sociedades contemporâneas: "Tais práticas [turísticas] envolvem o

conceito de 'afastamento', de uma ruptura limitada com rotinas e práticas bem

estabelecidas da vida de todos os dias, permitindo que nossos sentidos se abram para

um conjunto de estímulos que contrastam com o cotidiano e o mundano." (grifo

nosso). Na seqüência, ele acrescenta: "O turismo envolve necessariamente o devaneio e

a expectativa de novas e diferentes experiências, que divergem daquelas

normalmente encontradas na vida cotidiana." 75(grifonosso)

Jo:ffi:eDUMAZEDIER também faz incursões no "imaginário do turismo" e comenta a

sedução que as férias exercem sobre os indivíduos, acrescentando que o desejo de

evasão76 é uma das aspirações mais freqüentes entre os turistas. Para ilustrar,

reproduzimos a seguir, um fragmento extraído da sua obra, Vers une civilization du

73 Para maiores detalhes, consultar obras dos referidos autores, já citadas. KANDAMPULL Y , p.7 e 8 e
KEANE, p.118. Adicionalmente consultar obra já mencionada de COOK, YALE e MARQUA, p.204.
74 Para maiores detalhes ver CHAMBERS, Erve. Native tours: the anthropoiy o/travei anti tourism.
Illinois: Waveland Press, Inc, 2000, p.32 e 94.
7S Para maiores detalhes ver: URRY, Jonh. O Olhar do Turista: lazer e viagens nas sociedades
contemporâneas. 28edição. São Paulo: Studio Nobel, 1999. P. 16,17,30.
76 Já em 1880 Paul LAFARGUE publicava seu panfleto revolucionário entitulado O Direito àPreguiça,
uma crítica da ideologia do trabalho (sobretudo o trabalho alienado), no qual ele defendia a necessidade
dos operários diminuírem o tempo que dedicavam ao trabalho, e começassem a dedicar algum tempo para
usufruír do prazer da boa vida (lazer, descanso, festas, danças etc ..), fruir da cultura, ciências e das artes.
Disso resultaria a possibilidade de desenvolvimento dos seus conhecimentos e aptidões criadoras,
satisfação de suas necessidades fundamentais, bem como o estimulo a sua capacidade de reflexão, que,
no final, permitiriam um fortalecimento do seu corpo e espírito. Com base nestas considerações, e
contextualizando o fenômeno turístico dentro do conceito de lazer, e este, dentro da sociedade industrial,
pode-se então entendê-lo como um canal de evasão do ser humano. Neste sentido, e de acordo com esta
visão, o turismo proporciona aos seus consumidores, momentos de desligamento das atividades rotineiras
e freqüentemente alienantes, dando-lhes acesso a condições de desenvolvimento físico, psíquico e
político, que levariam o indivíduo a uma maior equilíbrio e harmonia tanto consigo mesmo, como com o
meio com o qual interage, estimulando também a atitude de reflexão.
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loisir: "A situação de estar em férias é uma situação particular, uma 'utopia concreta',

como afirma Raymond. Cada um atua em seu mundo real, mas ao mesmo tempo, cada

um pode se projetar ou se identificar com uma situação ou um momento, que

permanecerá durante o ano inteiro, no domínio dos sonhos 77." (grifo nosso)

Neste sentido, vale mencionar também o trabalho de Claude MOULIN, no qual este

autor transcreve um trecho de documento emitido pelo Governo de Quebec, Le Livre

Blanc sur le loisir au Quebec, (1979): "O lazer turístico é uma necessidade essencial,

um meio necessário de engrandecimento fisico, cultural e espiritual, uma ocasião de

maturação humana, um fator de enraizamento nacional e de abertura universal.";"

(grifos nossos). Mais adiante, no seu artigo, MOULIN destaca: "O turismo é ainda, para

muitos, uma ruptura, uma evasão, e uma reposta à fadiga.,,79

Desta forma, ao se referir ao universo do turismo, MOULIN também reconhece à

aspiração de "fuga" e de ''relaxamento'' de muitos dos indivíduos que consomem bens

turísticos, bem como o desejo de outros tantos de buscar o desenvolvimento e

crescimento em algumas das diversas dimensões de suas vidas. Adicionalmente, ele

reflete sobre as conexões entre o turismo e a necessidade de "evasão" do homem

moderno, pressionado por: excessos de responsabilidades, tecnologia, relações humanas

mais difíceis e complexas, rotinas obrigatórias e previsíveis, além da despersonalização

imposta pela sociedade industrial. Acaba, ao final de seu artigo, sugerindo que a opção

de um indivíduo por uma viagem, pode ser um meio ao qual ele recorre para libertar-se

das amarras do cotidiano, ainda que temporariamente, e reequilibrar-se (fisica e

espiritualmente), buscando obter um novo nível (mais elevado) de homeóstase 80.

(para maiores detalhes ler: LAF ARGUE, Paul. O direito àpreguiça. São Paulo: Hucitec; Unesp, 1999, p.
34,41,44,45).
77 DUMAZEDIER, Joffre. Vers une civilization du loisir. Paris: Éditions du Seuil, p.140, 1962.
78 Segundo MOULIN, esta passagem foi retirada de um documento elaborado pelo governo de Quebec,
entitulado "Livre Blanc sur le loisir au Quebec". Para maiores detalhes ver: MOULIN, Claude. Mythe et
Tourisme. Revue de Tourisme. Berne, vol 1, p. 2, Janvier-Mars, 1988.
79 Cf. obra do referido autor, já mencinada, p.2.
80 Para maiores detalhes, consultar o artigo desse autor, já citado anteriormente, p.3. Adicionalmente, vale
comentar que Dean MacCANNELL, apud E.CHAMBERS, tem uma visão bastante similar àquela de
BAKER e CROMPTON, ao refletir sobre turismo moderno. De fato, para MacCANNEL o turismo
permite ao homem (sobretudo aquele que vive em centros urbanos) escapar da alienação imposta pela era
industrial. Além disso, ele acrescenta que o turismo também pode ser o canal utilizado por aqueles
indivíduos que procuram experiências autênticas, e buscam tradições que ainda não se tornaram, objeto
de influências modernas.( A esse respeito, ver obra de E. CHAMBERS, já referida no decorrer deste
trabalho, p. 95).
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KRIPPENDORF também manifesta opinião similar quando afirma que: " Ils [les

touristes] veulent aussi se relaxer, échaper quelque peu à l'oppression du quotidien et

faire l'experience d'un univers de compensatíon"."

Na sua obra, ele faz questão de destacar que uma das grandes diferenças entre os

empreendedores turísticos e os que trabalham em outros setores é que as operações

comerciais dos primeiros impactam uma das mais importantes dimensões da vida dos

indivíduos, a saber: seu tempo livre.

Contudo, no que tange ao significado do lazer, sobretudo na sociedade contemporânea,

vale aqui destacar, conforme menciona Gisela TASCHNER, que não existe um

consenso a esse respeito. Há de fato, um questionamento que perpassa por boa parte dos

trabalhos que abordam este tema - ora como objeto, ora como pano de fundo - que se

resume em tentar compreender se o lazer é um processo compensador das restrições

impostas pelo trabalho, ou se, em oposição, a lógica que rege o lazer é um

prolongamento da lógica que orienta o trabalho. No dizer de Gisela TASCHNER: "... há

uma questão que permeia boa parte dessas diversas áreas: a de saber se a alienação e as

limitações decorrentes dos processos de trabalho taylorizados do capitalismo industrial

encontram mecanismos de compensação no momento do lazer ou se, ao contrário, elas

se prolongam no tempo de não trabalho'"."

Adicionalmente, essa estudiosa chama a atenção para uma tendência cada vez mais

comum nas metrópoles do mundo industrializado, onde o uso do tempo livre tende a ser

progressivamente influenciado pelos parâmetros do mercado e pontuado pelo ritmo do

trabalho industrial. Para tanto, cita ADORNO, que ao mostrar a propensão da lógica

mercantil penetrar e subjugar todas as dimensões da vida social, afirma que o lazer,

conseqüentemente, torna-se um mero desdobramento do momento de trabalho. Na

seqüência, TASCNHER ilustra este argumento com um exemplo do próprio autor, que

se refere ao ritmo alucinante das excursões turísticas, marcadas por uma disciplina de

caserna, tal qual a existente em uma fábrica83.

81 Traduzindo: "Eles [os turistas] querem também relaxar, escapar um pouco da opressão cotidiana e ter
uma experiência que lhes permita uma forma de compensação com relação a este cotidiano". Para
maiores detalhes consultar obra já referida, p.I77.
82 A esse respeito consultar: TASCHNER, Gisela. Lazer operário e consumo cultural na São Paulo dos
anos oitenta. Revista de Administração de Empresas - RAElFGV. Rio de Janeiro. v.31, n.3, p.14, Jul.lSet.
1991.
83 A esse respeito consultar: TASCHNER, Gisela. Lazer operário e consumo cultural na São Paulo dos
anos oitenta. Revista de Administração de Empresas - RAElFGV. Rio de Janeiro. v.31, n.3, p.20, Jul./Set.
1991. No que se refere a Theodore W. ADORNO, a referida autora cita seu ensaio "Tiempo Livre", In:
Consignas. Trad. esp Buenos Aires, Amorrortu, 1973.
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Outro autor, Mario C. BENI, ao citar ANDERSON, observa que as viagens permitem a

satisfação de uma necessidade psicológica denominada "fator Ulisses". Este fenômeno

seria o resultado das necessidades fisicas e intelectuais dos seres humanos, e se

manifestaria, segundo antropólogos e psicólogos, na extrema curiosidade dos

indivíduos em explorar aquilo que está além de seu horizonte'". Nessa linha, pode-se

afirmar que ler e ouvir não é suficiente. É necessário sair de seus pequenos mundos,

testemunhar e conhecer com os próprios olhos, para assim formular suas próprias

impressões. Em suma: não existe substituto para a experiência real.

Sem dúvida, as leituras e conteúdos presentes nos textos dos referidos autores" -

DUMAZEDIER, MOULIN, CHAMBERS, KRIPPENDORF, BENNI, URRY e

TASCHNER - contribuíram para reforçar nossa convicção sobre a relevância dos

aspectos intangíveis que compõem a qualidade no turismo. Da mesma forma, podemos

afirmar que também ampliaram nosso entendimento sobre as implicações positivas que

a correta compreensão desta questão terá na busca da satisfação do consumidor turista.

Na seqüência, cabe comentar também a importância crescente no setor de Turismo, da

relação entre educação da sua força de trabalho e a qualidade dos serviços

disponibilizados. Em face da relevância desta questão, reunimos a seguir depoimentos

de dois autores que discutem esta temática, cada qual aplicada a seus países de origem.

O primeiro deles - DALLI _86, discorre sobre este assunto relacionando-o a um país em

desenvolvimento (Turquia), enquanto o outro autor - PARSONs87
- aborda esta

problemática aplicada à realidade de um país de Primeiro Mundo (Grã-Bretanha).

Assim, segundo DALLI, vale a pena atentar não somente para a necessidade de um

patamar adequado de educação formal dos profissionais do setor, bem como para a

relevância de treinamentos e educação específicos para o Turismo. Ele observa ainda

que, na medida em que o setor turístico se globaliza, aumenta também a demanda pelo

uso e familiaridade com novas tecnologias por parte das organizações turísticas, visto

que este instrumental auxilia na melhoria dos padrões de qualidade e amplia as

84 Para maiores detalhes ler: BENI, Mário Carlos. Análise estrutural do Turismo. 2a edição. São Paulo:
Editora Senac. 1998. P.224. Quanto à menção que M. BENI, faz ao B. Anderson, consultar:
ANDERSON, L. R J. The Ulisses Factor. New York: Harcourt & Brace, 1970.
85 Autores e obras já citados anteriormente.
86 Õzen DALLI foi secretário geral da TUGEV - Tourism Development and Education Foundation in
Turkey. Para maiores detalhes sobre sua experiência no setor de Turismo da Turquia ler: DALLI, Õzen.
Tourism Manpower and Training in Turkey. Revue de Tourisme. Berne, vol.3, p.21-25, Juillet-Septembre,
1991.
87 PARSONS, David. Managing for P1easure: Some Lessons from a Comparative Review ofManagement
Education Programms in Tourism. Revue de Tourisme. Berne, vol. 1, p.10-17, Janvier-Mars, 1991.
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possibilidades do crescimento do turismo massivo." Em conseqüência disso, o autor

ressalta a importância, para um país que tenha vocação ou interesse em desenvolver o

setor turístico, de que a sua força de trabalho (engajada no segmento turístico) esteja

apta a lidar com tecnologias de ponta, destacando que este aspecto é tão fundamental

quanto o fato de também dispor de instrutores capazes de não apenas ensinar estas

novas técnicas, mas de identificar quais tecnologias podem ser mais efetivas para o

setor. Desta forma, DALLI enfatiza a relevância de incluir nos treinamentos: a)técnicas

de processamento de dados e de eletrônica para aqueles que trabalham, tanto na cozinha

quanto na recepção; b) métodos eletrônicos no setor de contabilidade; c) possibilidades

de fazer reservas via informática; d) tele-conferências, etc

O outro autor, D. PARSONS, comenta, em seu artigo, a correlação existente entre a

rápida expansão do turismo na Grã-Bretanha e os problemas desencadeados por este

desenvolvimento, especialmente no que diz respeito ao gerenciamento das organizações

turísticas do país. Ele acrescenta que muitas destas dificuldades decorrem do espírito

amador que sempre prevaleceu nos pequenos estabelecimentos turísticos, que são

majoritários na Inglaterra. Aliado a isto, PARSONS afirma também que é preciso

considerar que nem sempre se dispensou treinamento adequado e eficiente aos recursos

humanos do setor. Paralelamente, menciona que vêm crescendo os problemas no

segmento, relativos ao recrutamento e retenção de pessoal qualificado tais como,

supervisores e gerentes. Adicionalmente, este autor relata algumas conclusões sobre

uma pesquisa exploratória conduzida pela NEDO - National Economic Development

Office. Segundo este estudo, percebe-se que nos países europeus pesquisados

(Inglaterra, Alemanha, França, Holanda e Suíça), de uma forma geral, a questão relativa

à educação voltada para os níveis intermediários está equacionada, oferecendo um mix

harmonioso entre educação prática e profissional. Contudo, seria interessante e

aconselhável ampliar os conteúdos acadêmicos e tecnológicos destes programas, sem
• .,. 89que ISSO comprometesse os ensmamentos pratícos .

No que se refere à educação superior (graduação e pós-graduação), o mesmo estudo

revelou que um grande número de cursos ainda não atingiu a fase de maturidade,

apresentando padrões variáveis de investimentos, tanto do ponto de vista acadêmico,

88 Segundo Õzen DALLI, as taxas de crescimento do Turismo na Turquia, em termos de volume e de
rendimentos, revelam que o setor cresceu duas vezes mais que os níveis observados no Turismo mundial.
Estes dados são relativos à década de 80, e refletem o desenvolvimento vigoroso do segmento no
contexto da economia da Turquia. Para maiores detalhes consultar obra já referida, p.21-25.
89 Para maiores detalhes, consultar obra de PARSONS, já referida, p.l 0-17.
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quanto do institucional. Muitos destes cursos, inclusive, não conseguiram consolidar até

o momento, uma imagem de credibilidade no mercado.

Simultaneamente, a pesquisa indicou que nos países europeus incluídos no trabalho,

uma parte significativa da indústria turística não tem conhecimento preciso quanto às

qualificações adquiridas pelos profissionais egressos de cursos de turismo de nível

superior. Apenas determinados ramos do segmento turístico (sobretudo o setor público)

já começaram a despertar e reconhecer os beneficios e as habilidades, advindas da

formação mais elaborada ministradapor cursos desta natureza.

De fato, o quadro descrito por PARSONS neste artigo, sugere a necessidade de

evidenciar as distinções entre os cursos superiores e os de nível médio, com a finalidade

de que a própria indústria turística possa perceber sua natureza diversa, bem como as

qualificações diferentes que os mesmos conferem aos seus alunos. Além disso, é visível,

segundo o autor, a necessidade destes cursos de continuar a buscar um melhor equilíbrio

entre os seus conteúdos teóricos e práticos, o que certamente poderá auxiliar a atrair e

estimular mais estudantes e profissionais a ingressarem no setor. No final, o trabalho

descreve o segmento turístico como um arena na qual convivem visões heterogêneas e,

muitas vezes, antagônicas, provenientes dos variados grupos que interagem no seu

interior".

Toda esta situação nos remete a questões levantadas por BOURDIEU em sua análise

sobre a noção de campo". Com efeito, BOURDIEU reconhece que num campo há

objetos de disputas, interesses específicos, regras constitutivas e pessoas interessadas

em disputar o jogo. Trata-se, pois, de um universo de natureza dinâmica, que se redefine

a cada momento, em função do estado das relações de força entre seus agentes ou

90 Cf. obra de PARSONS, já citada, p. 15.
91 De acordo com BOURDIEU ,a noção de campo pode ser expressa como: " ... um espaço de jogo, um
campo de relações objetivas entre indivíduos ou instituições que competem por um mesmo objeto ... Num
campo, e esta é a lei geral dos campos, os detentores da posição dominante, os que têm maior capital
específico, se opõem por uma série de meios, aosentrantes, recém-chegados, chegados-tarde, arrivistas
que chegaram sem possuir muito capital específico. Os antigos possuem estratégias de conservação ... Os
recém-chegados possuem estratégias de subversão orientadas para uma acumulação de Capital específico,
que supõe uma inversão mais ou menos radical do quadro de valores, uma redefinição mais ou menos
revolucionária dos princípios da produção e da apreciação dos produtos e, ao mesmo tempo, uma
desvalorização do capital detido pelos dominantes." Trecho retirado de BOURDJEU, Pierre, Questões de
Sociologia, Editora Marco Zero, Rio de Janeiro, 1983, p.155. Além disso, consultar BOURDIEU, Pierre.
Sociologia. Organizada por Renato Ortiz. São Paulo: Ática, 1983, p.121-140.BOURDIEU, Pierre. A
economia das trocas simbólicas. 3' edição. Organizada e selecionada por Sergio Miceli. São Paulo:
Editora Perspectiva, 1992, p.183-202.
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instituições, que buscam, cada qual, participar de maneira mais expressiva, visando a

aquisição de capital especifico",
A partir daí, sabe-se que em cada campo se identificará uma luta, em que existem

dominados (novatos) e dominantes. Por conta disso, o novo força o direito de entrada,

enquanto que os anteriores tentam defender o monopólio da imposição e excluir a

concorrência, visto que possuem o instrumental para fazer o jogo funcionar em seu

benefício, ainda que saibam que contam com a resistência dos dominados.

De fato, ambos os grupos se utilizam de estratégias antagônicas (conservação versus

subversão), opostas em sua lógica e em seus princípios, originadas de sua posição no

campo, isto é, de seu capital específico e do poder que ele lhes confere. 93

Sob esta perspectiva, e à luz dos ensinamentos de BOURDIEU, constata-se a existência

no setor turístico (e aqui estamos nos referindo ao setor em termos mundiais) de um

autêntico campo de forças, representado por dois grandes blocos. O primeiro, composto

por agentes adeptos de uma estilo mais diletante, responsável inclusive por retardar (às

vezes) o avanço do setor, resistindo à incorporação de concepções e métodos

sintonizados com o contexto atual, mais dinâmico e interativo. O segundo bloco,

reconhece os ganhos advindos de uma abordagem mais profissional, e em decorrência,

aposta nos beneficios de uma postura mais racional, objetiva e progressista."

Apesar desta polarização, é inegável que ambos os grupos - conservadores e novatos -

não poderão ficar inertes em um contexto que demanda a redefinição de formas de

92 Vale destacar que o conceito de capital específico, é o conhecimento em relação a um certo campo, ou
seja, o conhecimento restrito aos limites deste campo, e que segundo o autor, s6 pode ser aplicado em
outro campo sob certas condições. Com efeito, o capital específico é o fundamento do poder ou da
autoridade específica e define as chances objetivas dos diferentes agentes ou instituições. Aqueles que
monopolizam um determinado campo, tendem a investir seus esforços na sua conservação.
Adicionalmente, é importante reconhecer que os detentores de maiores parcelas de capital específico
serão aqueles que provavelmente deverão estabelecer as estratégias prevalecentes no próprio campo de
forças. ( Para maiores detalhes ver em BOURDIEU, Pierre, Questões de Sociologia, Editora Marco Zero,
Rio de Janeiro, 1983, p.90.)
93 Segundo BOURDIEU, há ainda uma outra propriedade menos visível de um campo (que contudo é
fundamental para a perpetuação do mesmo), que diz respeito à cumplicidade existente entre todas as
pessoas que interagem no seu interior. Ele observa que todas as pessoas engajadas no campo têm um
certo número de interesses fundamentais em comum (vitais e intocáveis) e, por isso, a luta que se trava,
pressupõe um acordo sobre aquilo que deve ser disputado. Assim, por detrás das aparências, existem
alguns pressupostos inquestionáveis, que são tacitamente aceitos pelo grupo. Deste modo, os recém -
chegados devem se submeter às provas dos ritos de passagem e, pagar um direito de entrada que consiste
no reconhecimento do valor do jogo e no conhecimento dos seus princípios de funcionamento, sua
história e seu passado (habitus). Conseqüentemente, mesmo que se utilizem de estratégias de subversão,
sabem que para participar do jogo, devem permanecer dentro de certos limites, o que significa
compactuar com a conservação do que é produzido no campo, sob pena de exclusão. A esse respeito, ver:
BOURDIEU, Pierre, Questões de Sociologia, Editora Marco Zero, Rio de Janeiro, 1983,p. 155-159.
94 Para maiores informações sobre estas duas "correntes" do turismo ver PARSONS, obra já referida, p.

15-16.
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condução das atividades turísticas. De fato, uma diversidade de pressões (busca pela

conservação do patrimônio cultural das comunidades anfitriãs, riscos de degeneração

ambiental, etc) começa a emergir, evidenciando a necessidade de um novo perfil de

agente turístico, em oposição aos modelos convencionais.

Do lado dos turistas, também podemos perceber algumas modificações relevantes em

pleno curso. Segundo Carlos M.AVIGHI, o jornal Estado de São Paulo divulgou, no

início dos anos 90, pesquisa da revista Travel Leisure que descrevia algumas tendências

emergentes entre os viajantes contemporâneos. Destacava, por exemplo, o surgimento

de um novo modelo de turista, mais preocupado com o meio ambiente, com a

compreensão da cultura e da história dos lugares e com a busca do conhecimento dos

povos, seus estilos e valores."

É manifesto contudo, que esta tendência não significa que o turismo de massa irá

desaparecer. Entretanto, ela evidencia o aparecimento de um outro tipo de turista que

estará buscando - através de suas viagens - formar um fundo de experiências, revivendo,

talvez, em outro patamar, os objetivos do "Grand Tour,,96. Além disso, ao avaliar o

produto turístico e sua qualidade, este tipo de turista, provavelmente, procederá

inspirado não apenas nos parâmetros convencionais, mas também levará em conta

outras dimensões das organizações turísticas, tais como seus comportamentos com

95 AVIGID. Carlos M. Turismo, globalização e cultura, In: LAGE, Beatriz Helena, MILONE, Paulo

Cesar (org). Turismo: teoria e prática São Paulo: Atlas, 2000. P. 102.
96 Uma excelente explicação sobre o Grand Tour pode ser encontrada no artigo de Gisela TASCHNER,
"Tourism in Brazil: notes on its evolution". De acordo com a referida autora, a partir do século XVI foi se
estabelecendo um roteiro, adotado inicialmente pelos jovens aristocratas, sobretudo ingleses, mas que
depois, em meados do século XVIII, tomou-se também uma experiência comum a filhos de famílias ricas
de profissionais liberais e ei:npresários. Assim, estes jovens, ao terminarem os estudos e antes de
ingressarem na vida social, faziam uma viagem por alguns países do continente europeu, buscando
conhecer suas raízes, principais manifestações e monumentos da cultura Ocidental, sobretudo da cultura
erudita, bem como as maneiras das cortes, principalmente da corte francesa, que era a mais sofisticada.
No dizer de TASCHNER, "Era portanto, uma viagem de caráter claramente cultural que completava a
educação formal. Era, de outra perspectiva, uma espécie de rito de passagem e às vezes, uma forma de
fuga socialmente aceita." Vale dizer ainda que, não era uma viagem acessível à maioria da população,
além de ser uma viagaem de pouco conforto e demorada (6 meses a um ano), de acordo com os padrões
atuais.
Essas viagens prevaleceram até a época da Revolução Francesa, evoluindo com o tempo. No final do
século XVIII, o Grand Tour incluía tipicamente a França, Suíça, Alemanha, Países Baixos e Itália. Esta
última, era no entanto, o coração do Grand Tour. As cidades mais visitadas eram Paris, Genebra, Roma,
Florença, Veneza, Nápoles. A esse respeito ler: TASCHNER, Gisela.Tourism in Brazil: notes on its
evolution. In: 2001 BUSINESS ASSOCIATION LATlN AMERICA MEETING. 2001, U.S.A: San
Diego.
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relação aos valores da coletividade, respeito às leis, em outras palavras, indicadores de

responsabilidade social".

Desta forma, e com base no cenário descrito, imaginamos que um dos caminhos para

fomentar o crescimento vigoroso do Turismo poderia ser atingido, via uma espécie de

acordo - compromise -, que resultaria da mobilização de todos aqueles que interagem

no setor turístico (conservadores e novatos na área do turismo), que buscariam tentar

harmonizar os diversos interesses e pressões existentes no interior do setor.

Assim, acreditamos que mesmo os mais conservadores deverão refletir sobre algumas

questões, e se render diante de determinadas evidências, passando, pouco a pouco, a

adotar posturas mais alinhadas com as novas demandas e tendências, sob pena de

comprometer a competitividade dos seus negócios, retardar o desenvolvimento do setor,

bem como sua crescente participação na economia mundial.

Adicionalmente, consideramos imprescindível a atuação conjunta dos agentes públicos

e privados relacionados ao turismo, buscando conciliar, neste setor, uma diversidade de

interesses: econômicos e ecológicos, meio ambiente e desenvolvimento, abertura do

comércio internacional e proteção das identidades culturais e regionais.

Baseados nos variados aspectos peculiares e sutis do turismo citados até agora,

iniciamos a conclusão desta parte da nossa pesquisa destacando, inicialmente, o caráter

intricado das discussões sobre qualidade no setor. Percebemos ainda que este ambiente

de tensões é o resultado não só das especificidades dos serviços turísticos, mas também

dos antagonismos e dissonâncias existentes entre as diversas forças e agentes que atuam

no cenário do turismo, bem como da maior concorrência que se estabeleceu dentro dele,

com o desenvolvimento de uma série de novas tecnologias (eletrônica, informática,

telecomunicações, etc...), que permitiram aos turistas ampliar o seu leque de opções.

Além disso, há também que se considerar as resistências de certos grupos do setor,

especialmente quando se trata de implementar ou aprimorar alguns referenciais de

qualidade que exijam a incorporação de posturas mais éticas e transparentes por parte de

seus agentes. É manifesto, por exemplo, que um número significativo de organizações

97 Segundo o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, o conceito de responsabilidade
social empresarial pode ser expresso como ''uma atuação baseada em princípios éticos elevados, nos seus
vários relacionamentos com o meio interno e externo, impactados pela atividade produtiva, a saber:
funcionários, meio ambiente, fornecedores, consumidores, acionistas, comunidade, governo e sociedade
em geral". De fato a empresa é considerada socialmente responsável quando vai além de respeitar as
exigências legais, e com isto contribui para a construção de uma sociedade mais justa. Ver mais detalhes
na Pesquisa conduzida pelo referido instituto, denominada Percepção e Tendências do Consumidor
Brasileiro 2000. São Paulo, 2000. 40 P
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turísticas têm dificuldades para visualizar um cruzamento possível entre ética e ganhos

pecuniários, temendo que as modificações reivindicadas por consumidores e pela

sociedade em geral possam desequilibrar seus orçamentos e operações. Muitas destas

empresas resistem a aceitar os novos paradigmas (exemplo: desenvolvimento

sustentável do turismo), pois isto significaria reconhecer, em certos casos, o ônus da

não qualidade e, conseqüentemente, assumir a necessidade de se promoverem

investimentos para alteração de alguns processos de produção, design de produtos e

serviços, entre outras coisas, o que poderia, num primeiro momento, reduzir sua

lucratividade.

É fato que esta movimentação denota um universo em franca mutação, no qual será

necessário, sobretudo do lado das empresas, o exercício constante da diminuição da

intransigência, da auto-suficiência, especialmente, em face da emergência de

mecanismos que irão aumentar e estimular uma atuação cada vez maior dos

consumidores na defesa de suas prerrogativas. Assim, doravante, o mundo empresarial

deverá adotar uma postura que pressupõe a participação ativa dos consumidores no

processo de construção de novos parâmetros de qualidade, refletindo uma predisposição

para antecipar-se às mudanças, procurando com isso ter também mais tempo para as

eventuais adaptações. Para complementar, será imprescindível o permanente

reajustamento das partes, visando em última instância, ao aprimoramento da qualidade

final do produto ou serviço, com a devida ponderação sobre os efeitos disso na

coletividade a longo prazo.
A partir daí, e dado que os bens turísticos são oferecidos no mercado, é natural que se

exija dos fornecedores destes bens uma postura socialmente responsável, que pressupõe

o reconhecimento do ato de consumo como algo que, segundo CANCLINI, deixa de ser

simplesmente "privado, atomizado e passivo", e passa a ser algo "eminentemente social

e ativo". Sob esta ótica, a leitura da qualidade, sobretudo no turismo, tem também

desdobramentos sociais, ou seja, pode traduzir (ou não) a existência de um

comprometimento dos agentes do setor com uma orientação para a cidadania, uma vez

que cidadania, de acordo com o referido autor, não está associada apenas aos direitos

reconhecidos pelos aparatos estatais àqueles que nasceram em determinado território,
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mas também a práticas sociais e culturais que conferem aos indivíduos um sentido de

pertencimento."

A esse respeito, recordamo-nos também dos comentários de Faith POPCORN ao relatar

as dificuldades de convencer as empresas a adotarem o ''Posicionamento da Decência".

Contudo, para ela o compromisso com a Decência é tão forte e poderoso que "... é

necessário apenas uma empresa com Alma, fazendo a coisa certa, para liderar em cada

categoria". Adicionalmente, na visão desta autora, o que as empresas precisam fazer é

construir laços de confiança com seus clientes, laços estes que se edificam com base em

comportamentos decentes." Assim, se o consumidor doravante tende a ser mais

vigilante, é obvio que procurará saber mais sobre a empresa - verificando se seus

comportamentos são orientados por premissas éticas -, antes de comprar o que ela

vende.

Portanto, do lado das empresas será necessário repensar as prioridades, com vistas a se

manter competitivo e conservar clientes fiéis. As próprias organizações começam a

perceber que não ser ético pode sair muito caro e que sua permanência no mercado vai

depender cada vez mais da sua capacidade de inspirar confiança nos seus consumidores.

Para isso, será importante que essas organizações reconheçam que o bom desempenho

econômico não é a sua única responsabilidade, e assumam também responsabilidades

sociais, trabalhando com os problemas e desafios da comunidade, até porque, no dizer

do próprio Peter DRUCKER, "essas organizações são a comunidade."lOO

Estas considerações são perfeitamente aplicáveis aos bens turísticos podendo, no

entanto, ter desdobramentos mais intensos neste setor, visto que se trata aqui de um tipo

98 De fato, por este prisma, CANCLINI sugere uma visão holística do mercado, que deixa de ser
simplesmente "um lugar onde ocorre o simples intercâmbio de mercadorias", e passa a ser encarado como
o /ocus no qual se observa a manifestação de uma parte das interações socio-culturais. Em conseqüência
disso, o consumo ganha também uma dimensão de ação política, e seus consumidores ascendem a
cidadãos. Assim, para que o consumo possa se articular como um exercício reflexo de cidadania devem
ser conjugados, no mínimo, alguns requisitos: a) uma oferta vasta e diversificada de bens representativos
da variedade internacional, de acesso fácil e eqüitativo para as maiorias; b) informação confiável com
relação a qualidades dos bens transacionados e capacidade dos agentes consumidores de recusar as
seduções da propaganda; c) participação democrática dos principais setores e segmentos que compõe a
sociedade civil nas decisões (jurídicas, políticas, etc) que se refletem no consumo. Para maiores detalhes
consultar: CANCLINI, Néstor Garcia. Consumidores y Ciudadanos: Conflictos multiculturales de la
gIoblización. México: Grijalbo. 1995. p.19, 49,52,53.
99 A esse respeito consultar: POPCORN, Faith. O relatório POPCORN: centenas de idéias de novos
produtos, empreendimentos e novos mercados. Rio de Janeiro: Campus, 1994. P.143-147.
100 DRUCKER, Peter. Administrando em tempos de grandes mudanças. 23 edição. São Paulo: Pioneira.
1995. P.174
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de bem que pode impactar também aspectos essenciais da natureza humana.l'" Neste

sentido, alguns estudiosos afirmam que as motivações para viajar podem ser analisadas

à luz do Modelo de MaslowlO2, que propõe uma hierarquização das necessidades

humanas. De fato, sob esta ótica, o produto turístico pode ser considerado como um

instrumento que auxilia, sobretudo na satisfação das necessidades humanas superiores

de auto-estima (auto-respeito, aprovação, prestígio) e de auto-realização

(desenvolvimento de capacidades). Em outro dizer, é importante atentar para o fato de

que o processo de aquisição de um bem turístico pode ser, às vezes, resultado de uma

vasta gama de expectativas e motivações, sendo que muitas delas não são apenas de

ordem material ou objetiva. Aliás, a esse respeito, vale transcrever um trecho da obra de

J. URRY, no qual este autor reflete sobre a importância, no contexto contemporâneo, da

experiência de viajar: "Ser turista é uma das características da experiência 'modema'[ ...]

É algo que confere status, nas sociedades modernas, e julga-se também que seja

necessário à saude''?".

Mais adiante ele acrescenta ainda que: " Se as pessoas não viajarem elas perdem status.

A viagem é uma marca do status. É um elemento crucial na vida moderna, sentir que a

viagem e as férias são necessárias'F'" e "...além disso, os turistas tendem a alimentar

grandes expectativas em relação àquilo que deveriam receber, já que 'partir de férias" é

um acontecimento dotado de particular significado 105"

101 Valemo-nos aqui de algumas considerações feitas por McINTOSCH. GOELDNER e RITCHIE. Estes
três autores afirmam que viajar deva os níveis de experiência humana e o sentido de realização dos
indivíduos em muitas áreas do conhecimento, pesquisa e atividade artística, conferindo-Ihes uma
sensação de enriquecimento das suas vidas. Para maiores detalhes, consultar a obra dos mencionados
autores: Tourism, Principies, Practices anti Philosophies, 7TH editionn. New York: Johne Wiley and
Sons, Chichester, 1995, P. 167-178.
102 A esse respeito ler: VANHOVE, Norbert. Globalization ofTourism demand, global distribuition
systems and marketing. In: WABAB, Salab, COOPERo Chris. Tourism in the Age ofGlobalization.
London: Routledge, 2001, capo 6, p. 130. McINTOSCH. GOELDNER e RITClllE também fazem
menção ao modelo de hierarquia de necessidades, concebido por Maslow, e acreditam que é possível
relacionar as "necessidades" de viajar com o referido modelo. Para tanto, consultar a obra dos referidos
autores, já mencionada anteriormente, p. 175.
Quanto a Maslow, o ponto nuclear de sua teoria é o que ele próprio denominou de ''hierarquia de
necessidades", ou seja, uma lista de cinco tipos de necessidades básicas a saber: 1) necessidades
fisiológicas (fome, sono e assim por diante); 2) necessidade de segurança (estabilidade e segurança); 3)
necessidades de amor e pertinência (família, amizade); 4) necessidade de auto-estima (auto-respeito,
aprovação, prestígio); 5) necessidade de auto-atualização (desenvolvimento de capacidades). Para
maiores detalhes ver: MASLOW, Abraham H. Motivation anti Personality. 2a. edition. New York: Harper
& Row Publishers, 1970, p.45-47.
103 Cf. obra de J. URRY, já citada, ver p. 19

104 Cf. obra de J. URRY, já citada, ver p. 20.
105 Cf obra de J. URRY, já citada, ver p. 64.
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A partir do exposto, não é dificil imaginar que em alguns casos, os prejuízos advindos

de uma má prestação podem inclusive ser equiparados a dano social. Em outras

palavras, é possível que o dano gerado ao consumidor-turista tenha uma tal amplitude,

que a empresa venha a ser obrigada a recompensar o cliente lesado, não só por dano

material, mas também por dano moral, além de a mesma correr o risco de ter sua

imagem desacreditadano mercado 106.

Desta forma, vislumbramos um futuro em que a sobrevivência da empresa poderá estar

ameaçada quando a mesma não conseguir compatibilizar suas atividades comerciais

com os valores éticos prevalecentes na sociedade. Assim, a percepção de qualidade não

estará delimitada apenas à apreciação do produto ou serviço. Abrangerá

progressivamente um universo maior e passará necessariamente pela avaliação dos

comportamentos da empresa em outras dimensões, tais como: a) os impactos de suas

ações em relação aos diversos públicos (empregados, coletividade, governo,

concorrentes, etc); b) sua atuação e respeito demonstrado com o meio ambiente, leis

trabalhistas, leis de defesa do consumidor, etc...

Outra consideração importante, que deve ser destacada, refere-se às expectativas

(sempre ascendentes) dos consumidores quanto à qualidade dos serviços turísticos. Por

conta disso, e devido também aos obstáculos existentes para a avaliação da qualidade no

segmento turístico, acreditamos que é fundamental que as organizações voltadas para o

turismo estejam permanentemente alertas, questionando com assiduidade, seus padrões

de qualidade, implementando com freqüência ações inovadoras, sempre buscando

descobrir novas fórmulas para incrementar a qualidade de seus serviços. Desta maneira,

através do aperfeiçoamento constante destes serviços, será possível não apenas

satisfazer as demandas de seus clientes, mas ir além e superar as suas expectativas. Essa

temática nos evoca uma apresentação de Joseph COATES, mencionada por John

NAISBITT, proferida na 418 Conferência Anual da Associação de Turismo do Pacífico

Asiático, no qual o referido palestrante comenta: "Talvez mais importante [do que a

demografia], os viajantes atuais e novos são cada vez mais experientes. Eles

desejam que cada experiência nova ultrapasse a anterior.l'" (grifos nossos)

106 Conforme veremos em capítulo subsequente, alguns tribunais, inclusive no Brasil, já começam a
aceitar a tese que defende a existência, em algumas circunstâncias, de danos morais sofridos por turistas,
além dos danos materiais.
107 A esse respeito consultar: John NAISBITT. Paradoxo Global. Rio de Janeiro: Campus. 1999. P.140.
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A partir daí, da conscientização das organizações turísticas de que a qualidade de

prestação de serviços deve ser um elemento em permanente processo de

aperfeiçoamento - o que pressupõe uma filosofia orientada para a contínua inovação, o

estímulo a uma cultura organizacional voltada para a hospitalidade, e um

comprometimento cada vez maior com a busca de transparência nas relações com seus

clientes - não será difícil para estas organizações atingirem um patamar de excelência

na prestação de serviços, que se traduzirá em claro diferencial de qualidade,

aumentando assim o seu potencial de competitividade no cenário nacional e

internacional. 108

Neste sentido, vale lembrar que é manifesto que o Turismo freqüentemente se

contentou, no passado, em contratar profissionais sem as devidas qualificações, e quase

nunca se dispôs a fomentar programas de treinamento periódicos (o que inclusive

contribui para que o turismo fosse percebido por muitos, como segmento supérfluo). De

fato, J. URRY expressa esta opinião quando escreve: "...É igualmente importante o fato

de que, em muitos serviços [turísticos], seu fornecimento é proporcionado por

trabalhadores que apresentam um nível relativamente baixo e são mal remunerados

(pelo menos em termos relativos) e que podem ter pouco envolvimento com a empresa

em sua totalidade.,,109

Esta postura podia até ser aceitável em uma outra época em que este ramo de atividades

não estava tão desenvolvido e o Turismo não ocupava a atual posição de destaque.

Contudo, a partir dos anos 80, começaram a crescer a consciência e o descontentamento

dos consumidores e da sociedade com o padrão de qualidade apresentado pelo setor de

serviços em geral, incluindo-se aí os serviços turísticos. Neste período, por exemplo, a

questão da qualidade assumiu um papel central nos Estados Unidos e as empresas do

setor de serviços passaram a ser criticadas muito mais pelas falhas humanas praticadas

pelos seus funcionários do que por falhas técnicas relacionadas ao processo de

disponibilização dos serviços. A razão principal que levou a estes debates deveu-se à

participação relevante que o setor de serviços assumiu na economia americana nas

últimas décadas. Só para se ter uma idéia, % do PIB americano passaram a ser gerados

108 Para maiores detalhes sobre a contínua pressão para a inovação no setor turístico, decorrente da alta

competitividade existente no seu interior, ver CHAMBERS, cf. obra já referida, p. 120.
109 Cf obra de J. URRY, já mencionada, ver p. 101.
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pelo setor de serviços, e 9 entre 10 empregos criados atualmente são posições

relacionadas com este segmentoda economia. 110

Por conta destas modificações observadas no cenário mundial, começa a tornar-se

imperativo que as organizações turísticas despertem para a necessidade de oferecer

salários mais atrativos (principalmente para os colaboradores da "linha de frente"), bem

como para a importância da adoção de uma política orientada para treinamentos

contínuos, visando sobretudo estimular seus funcionários a estarem constantemente

sintonizados com as demandas de seus clientes - atentando para quais as dimensões do

serviço que são mais relevantes para eles -, além de prepará-los para o desempenho de

tarefas cada vez mais complexas. Caso contrário, se não houver uma alteração na

orientação da maioria das empresas turísticas, provavelmente o setor continuará a atrair

colaboradores desqualificados e inseguros com relação ao desempenho de suas funções,

o que, sem dúvida, comprometerá o aprimoramento dos padrões de qualidade do

Turismo.
Apesar do panorama delineado nos parágrafos anteriores, que descreve o estágio atual

da qualidade no setor turístico, vale citar alguns casos extraordinários de empresas

vinculadas ao setor, que contrariam as tendências históricas aqui assinaladas.

Influenciada por uma filosofia voltada para a excelência em serviços, a British Airways

por exemplo, notabilizou-se por suas sessões de treinamento com o objetivo de preparar

seus funcionários para lidar com seus clientes, especialmente em situações de stress. A

companhia se dispôs, através de um programa denominado Putting People First, a

treinar toda a sua força. de trabalho alocada no setor de atendimento ao cliente,

almejando com isso fornecer aos seus colaboradores um instrumental e conhecimentos

que lhes permitirão comunicar-se de forma mais eficiente em ocasiões de alta pressão,

auxiliando-os também a identificar qual o tipo de suporte requerido pelo cliente.

Assim, diante dos novos desafios que se avizinham e que evidenciam a necessidade de

profissionais com padrões mais elevados de educação formal, é fundamental o
reconhecimento, por parte das organizações turísticas, da importância do treinamento

dos recursos humanos e dos programas de qualidade de prestação de serviços, com a

fmalidade principal de formar mão de obra qualificada em todos os níveis.

Neste particular, cabe atentar para o fato, cada vez mais notório, que o conhecimento se

tomou progressivamente dependente da escolaridade, sendo alçado também ao patamar

1\0 A esse respeito consultar Christopher LOVELOCK, p. 9. Adicionalmente, ler obra já mencionada,
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de recurso-chave para aferir a possibilidade de um país se posicionar (ou não)

satisfatoriamente na economia mundial. O próprio DRUCKER reflete sobre esta

questão, conforme podemos observar em trecho retirado de sua obra "Administrando

em tempos de grandes mudanças", transcrito a seguir: ''Neste século, a força de trabalho

nos países desenvolvidos passou do trabalho manual de fazer e mover coisas [...] para o

trabalho do conhecimento. Esta é uma mudança importante, pois muda a forma pela

qual ganhamos a vida. (grifo nosso)111"

Portanto, em face do exposto, isto é, da tendência de que a aquisição de conhecimentos

terá que ser encarada, cada vez mais, como um processo contínuo, o setor turístico não

poderá passar ao largo, sob pena de comprometer inclusive sua credibilidade, e arriscar

as suas chances de participar mais ativamente no contexto da economia mundial.

Por fim, e a julgar pelas perspectivas favoráveis da OMT - Organização Mundial do

Turismo quanto ao crescimento da indústria mundial do turismo112, reafirmamos a nossa

crença de que as organizações turísticas de sucesso, no futuro, serão aquelas que

provavelmente, estiverem comprometidas, não apenas com a melhoria do padrão

material de seus serviços, mas também com as dimensões subjetivas da qualidade, i.e., a

qualidade percebida pelo consumidor, o que compreende a valorização das práticas

éticas I 13, além de uma noção clara de responsabilidade social pelo impacto da atividades

das empresas sobre a comunidade.

Considerando que tudo isso ocorre num contexto de globalização da competição, é

inegável que a responsabilidade social da empresa tenderá a ser considerada pelos

consumidores como um dos itens relevantes no processo de avaliação da qualidade. Por

conta disso, os consumidores poderão, inclusive, penalizar as organizações que atuarem

escrita por ZEITHAML, PARASURAMAN e BERRY, p.l.
III Para maiores detalhes sobre a temática" aquisição de conhecimento", consultar: DRUCKER, Peter.
Administrando em tempos de grandes mudanças/I" edição. São Paulo: Pioneira, 1995.p. 168, 172 e 184.
ll2 Segundo a OMT - Organização Mundial do Turismo, no ano de 1999, o setor turístico faturou, em
termos mundiais, o equivalente a 455.4 bilhões de dólares. Em 2000, o faturamento cresceu 4.5%, i.e., os
números atingiram 475.8 bilhões de dólares. No que se refere ao total de chegadas internacionais, em
1999, as estatísticas da OMT mostram um crescimento de 3.8% , sobre o ano de 1998, com um número
total de 650.4 milhões de chegadas internacionais. Em 2000, este total também cresceu 7.4%, em relação
ao ano anterior, e os números computados revelam 698.8 milhões de chegadas internacionais. Para 2020,
as previsões são de que o número total de chegadas internacionais poderá alcançar 1.560 bilhão. Para
maiores detalhes consultar o site institucional da OMT - Organização Mundial do Turismo:
http://www.worldtourism.orglmarket research/datalpdf7highlihtsupdatedengl. pdf
113 FENNEL e MALLOY comentam sobre a recente proliferação de estudos e pesquisas sobre ética
aplicada às relações econômicas, observando que nos últimos anos ocorreu um aumento dos interesses e
dos incentivos para estimular a atuação mais ética dos agentes econômicos. Contudo, no que se refere ao
setor turístico, este autores afirmam que as investigações sobre esta temática estão ainda em estágio

48

http://www.worldtourism.orglmarket


em desacordo com os preceitos éticos consagrados, negando-se a adquirir seus produtos

ou serviços, i.e., boicotando seus negócios. De fato, Gisela TASCHNER faz

comentários a respeito desta tendência de o consumidor utilizar sua força política,

através do boicote a determinados produtos, que se inicia nos anos noventa, ao menos

nos países de Primeiro Mundo. Segundo a referida autora, este ''movimento'' se conecta

muito menos aos direitos do consumidor, no seu sentido estrito, do que a

questionamentos associados à cidadania, em sua acepção mais ampla. Um exemplo

disso é o boicote a produtos de consumo comercializados por organizações empresarias

que empregam o trabalho infantil em sua fabricação 114.

Para ilustrar esta tendência de ampliação de consciência do consumidor, que evidencia

que ele já começa a ter noção do impacto transformador que pode ter o seu ato de

consumo, vale citar o boicote promovido por consumidores americanos, contra a NIKE

em 1997, devido às denúncias de condições de trabalho precárias em algumas de suas

fábricas localizadas no Vietnã. No final, em função das pressões da sociedade civil -

através de diversas entidades, universidades e associações - que tiveram impactos

negativos nos relatórios financeiros da referida organização, a NIKE admitiu a

existência de irregularidades nestas fábricas, e anunciou medidas para melhorar as

condições trabalho nestes estabelecimentos".

Assim, parece-nos que do lado das empresas, estas serão estimuladas a refletir não

apenas a respeito dos seus resultados financeiros, mas também sobre suas obrigações

morais e sociais com a coletividade, buscando conciliar seus interesses com os desta

coletividade.
Para concluirmos esta discussão, resgatamos a seguir, uma passagem do livro Paradoxo

Global, no qual NAISBITT transcreve um comentário atribuído a Jerry MARTIN -

inicial. Para maiores detalhes ver: FENNELL, David A, MALLOY David C. Measuring the ethical nature
ofTourism operators. Annals ofTourism Research. Great Britain. Vo126, n.4, p.940, 1999.
114 Para maiores informações, consultar: TASCHNER, Gisela. Dimensões Políticas da cultura do
consumo. Lua Nova -Revista de Cultura e Política, S.Paulo, CEDEC; número 42, 1997 pp.183-199
115 No início destas discussões, a NIKE refutou as acusações, mas os consumidores reagiram e enviaram
ao presidente da referida organização 33 mil cartas, exigindo que ela contratasse empresas independentes
para monitorar as condições de trabalho em suas fábricas. Paralelamente, houve pressão da sociedade
civil (sobretudo nos Estados Unidos) para que entidades, universidades e associações suspendessem seus
contratos com a NIKE. Os efeitos danosos se evidenciaram rapidamente, nos balancetes: as ações da
empresa na Bolsa de Nova York, caíram de US$ 74 em fevereiro de 1996, para US$ 42 em janeiro de
1998. Quatro meses depois deste revés, a NIKE pressionada, admitiu as más condições nas fábricas e
anunciou medidas para melhorar drasticamente a situação de segurança destes estabelecimentos
industriais, prometendo adotar a partir daquele momento, os mesmos parâmetros exigidos pela legislação
americana, além de assumir o compromisso de tolerância zero com o trabalho infantil. Para maiores
detalhes ver artigo "Compra ética protege o homem e o planeta", publicado no jornal a Folha de São
Paulo em 15/03/2001.
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chefe de assuntos ambientais da Dow Chemical -, que pode ser perfeitamente aplicado

ao setor Turístico: "A nova era gira em tomo da responsabilidade pública [...] A

realidade é que, para sobrevivermos como empresas e como indústria, precisamos da

aceitação pública. Sem ela, não estaremos aqui dentro de vinte anos'!"." (grifo nosso).

Na verdade, é notório que cresce em todo o mundo a consciência quanto aos impactos

negativos advindos de condutas anti-éticas e, em conseqüência disso, a tendência de se

esperar que as organizações atuem com maior responsabilidade social. Portanto, as

empresas, seus negócios, bem como seus comportamentos e atitudes vis-à-vis à

coletividade, estarão cada vez mais à mercê do julgamento dos consumidores, que

buscarão avaliar - além dos produtos ou serviços oferecidos ao mercado -, a sua

atuação com relação ao meio ambiente, à preservação da herança cultural de uma

comunidade, ou até mesmo a sua maneira de reagir com relação às leis e valores locais.

116 John NAISBITT. Paradoxo Global. Rio de Janeiro: Campus. 1999. P.186.
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3. Ética no estudo de Turismo

As reflexões veiculadas no capítulo anterior permitem-nos inferir que um número

crescente de consumidores, ao avaliarem a qualidade de produtos e serviços, tenderão,

cada vez mais, a considerar não apenas os atributos diretamente associados aos bens

adquiridos, mas também levarão em conta os comportamentos e atitudes éticas dos

fornecedores.

Sem dúvida, existem fortes evidências de que está em curso um processo de ampliação

da consciência crítica dos consumidores, sendo que alguns já começam a fazer suas

escolhas, baseados também nas posturas sociaise ambientais adotadas pelas empresas, o

que seguramente irá beneficiar as organizações éticas e socialmente responsáveis,

gerando ao final, efeitos altamente positivos para os seus negócios. I

No que tange ao turismo, certamente o setor não deixará de ser impactado pelas novas

tendências supramencionadas. De fato, em face das perspectivas promissoras de

desenvolvimento desse segmento, da proliferação de controvérsias inerentes a essa

prosperidade e do aumento da sensibilidade da sociedade, fica evidente a adequação e

necessidade de estudos que promovam o cruzamento da ética no turismo, que poderão,

inclusive, servir de fortes balizadores para todos os agentes interessados no crescimento

das atividades turísticas.

Paralelamente, e apesar do cenário acima descrito, que demonstra a iminente

oportunidade destas pesquisas, observamos, com base nos comentários de FENNEL e

MALLOY 2, que as investigações que se debruçam sobre a ética aplicada ao turismo

ainda se encontram em um estágio inicial.

1 A esse respeito, vale a pena atentar para o boicote promovido por consumidores americanos contra a
NIKE, em 1997, (evento já mencionado no capítulo anterior), devido às condições de trabalho desumanas
que estavam sendo impostas a trabalhadores em uma de suas fábricas no VIETNÃ (A esse respeito ler
artigo "Compra ética protege o homem e o planeta", publicado no jornal a Folha de São Paulo em
15/03/2001). Para obter maiores informações sobre a tendência de ampliação da consciência do
consumidor ver : TASCHNER, Gisela, Dimensões Políticas da cultura do consumo. Lua Nova - Revista
de Cultura e Política, S.Paulo, CEDEC, número 42, 1997 pp.183-199; Adicionalmente ler Mica NA VA,
que em seu livro Changing Cultures: Feminism, Youth and Consumerism alerta para o surgimento de
certos comportamentos na órbita do consumo, que incluem não apenas os boycotts de consumidores a
determinados produtos, mas também a disseminação de um estilo de compra seletiva, isto é, a compra de
bens que se alinham com determinados critérios. Segundo a autora, esse tipo de postura pode ser visto
como uma forma de, ora apoiar determinadas empresas e seus posicionamentos, ora protestar ou censurar
práticas inadequadas, e evidencia a emergência de uma nova espécie de ativismo. Para tanto, ler: NA VA,
Mica. Changing Cultures: Feminism, Youth and Consumerism London: Sage Publications. 1992. 217p.
Cap: Consumerism reconsidered: buing and power. P.185-199.
2 Para maiores detalhes consultar: FENNELL, David A., MALLOY David C. Measuring the ethical
nature ofTourism operators. Annals of TourismResearch. Great Britain, vol. 6 n. 4, p. 940.1999.
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Contudo, e apesar das dificuldades sinalizadas por estes dois autores, constatamos, com

satisfação, o crescimento do interesse de um grupo de estudiosos, (alguns dos quais

citaremos no decorrer deste trabalho), com relação à questão da disseminação de

práticas turísticas desordenadas e suas implicações éticas, especialmente no que se

refere ao contexto das sociedades e economias receptoras de turistas.

Com efeito, já começam a emergir no setor turístico, questionamentos referentes às

possibilidades de que seus valores intrínsecos sejam ofuscados pelos fortes apelos

desenvolvimentistas geralmente associados ao segmento - relacionados notadamente

com a percepção de que o turismo pode ser a solução para a crise econômica de muitos

países, por ser uma valiosa fonte de divisas, contribuindo para o aumento de renda e

emprego -, ancorados, muitas vezes, em visões imediatistas e de curto prazo. Em

decorrência disso, receamos que pressões desta natureza possam funcionar como

argumento para a adoção de normas menos rigorosas, que poderão fomentar a

inobservância e desrespeito aos princípios éticos.
Nesse particular, vale a pena refletir sobre as considerações de Eduardo YAGIZI,

sobretudo quando.comenta a respeito da frenética disputa pela exploração das atividades

turísticas que vem ocorrendo nas últimas décadas, desde que começaram a circular pelo

mundo notícias de que o turismo estava se consolidando com um dos setores mais

rentáveis. Assim, conforme este estudioso relata, o desenvolvimento do setor Turístico

brasileiro está sendo considerado como "uma esperança de efeitos supostamente

messiânicos...", o que é contraditório com o contexto atual do turismo, uma vez que o

mesmo continua aparecendo como categoria isolada nos planos de governo, sem que se

promovam o necessário entrosamento desta atividade com outras da vida nacional. Para

este autor, há questões cruciais (miséria, justiça, desigualdade social, má distribuição da

renda) a serem encaminhadas no país, que, contudo, permanecem à deriva, e assim

comprometem o desenvolvimento vigoroso e contínuo do setor turístico 3.

Em outro dizer, nossos temores são reforçados pelos aspectos favoráveis associados ao

setor, que se analisados isoladamente, podem levar-nos a acreditar que o

desenvolvimento do turismo deve ser encarado de forma incondicional - dadas as

3 Para maiores detalhes: YAGIZI, Eduardo. Turismo: uma esperança condicional/r edição. São Paulo:

Global, 1999, p.15-16; 25. 52



contribuições significativas que esta atividade gera para o bem-estar econômico

mundial" -, e seus efeitos negativos, esquecidos ou até mesmo não mencionados.

Vale aqui destacar um trecho do livro de KRIPPENDORF, Les devoreurs de paysages:

le tourisme doit-il detruire les sites qui le font vivre?, que expressa de maneira magistral

essa preocupação: "Le développement touristique ne saurait être un but en soi. 11n'est

qu'un moyen pour réaliser des objectifs supérieurs, d'ordre économique, social ou autre

5". Em outra passagem de sua obra ele acrescenta: "Une 'croissance dans l'équilibre',

telle que la preconize le Club de Rome, paraít plus raisonnable, du point de vue

touristique, [......]. Il s'agit d'une expansion du tourisme harmonisée, avec d'autres

objectifs économiques et liée à la préservation de I'environnement.?"

Todavia, antes de prosseguirmos nossas análises, é importante lembrar que a visão

essencialmente economicista do turismo, que ainda é sustentada por um grupo

significativo de agentes do setor, advém de uma percepção prevalecente durante muito

tempo com relação ao fenômeno turístico, que era visto unicamente sob o prisma de

fonte geradora de beneficios. Desta forma, destacava-se sua capacidade de dinamizar as

economias das localidades anfitriãs, devido ao ingresso de divisas, criação de empregos

e seus efeitos multiplicadores. Somente recentemente, sobretudo na década de 90, é que

4 Segundo a OMT - Organização Mundial do Turismo, no ano de 1999, o setor turístico faturou em
termos mundiais, o equivalente a 455.4 bilhões de dólares. Em 2000, o faturamento cresceu 4.5%, i.e., os
números atingiram 475.8 bilhões de dólares. Para maiores informações, consultar o site institucional da
OMT: http://www.worldtourism.orgimarketJesearch/data/pdflhiglihtsupdatedengl.pdf
Outros dados divulgados pela referida organização, publicados na revista Exame, em março de 2000,
revelam que o Turismo mundial gera uma receita de aproximadamente 4,5 trilhões de dólares por ano
(negócios diretos e indiretos). A esse respeito ver: EXPLOSÃO do turismo. Exame. São Paulo, 07, mar.
2000. p.53, 55,60. .
Ainda com base em dados do mGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o setor turístico, no
Brasil, movimenta 52 segmentos diferentes da economia, empregando em sua cadeia, desde a mão de
obra mais qualificada, até as de menor qualificação, tanto no emprego formal, quanto no informal. Para
maiores detalhes consultar: MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO-
EMBRATUR. Política Nacional de Turismo. Principais Diretrizes, Estratégias e Programas.Brasilia,
1996-1999.p.5-11.
De acordo com NAISBITT, e com base em dados coletados por ele, no Relatório do Conselho Mundial de
Viagens e Turismo - Travei anti Tourism -, um em cada nove trabalhadores está vinculado ao setor
turístico, ou seja, aproximadamente 10% da força de trabalho global (considerando-se os empregos
diretos e indiretos). Para maiores detalhes, consultar: NAISBITT, John. Paradoxo Global. Rio de Janeiro:
Campus; São Paulo: Publifolha, 1999. Cap. 3: Turismo: A globalização da maior indústria mundial.
p.1l6.
5 Traduzindo: "O desenvolvimento do turismo não pode ser um propósito em si mesmo. Ele deverá ser
um meio para se realizar objetivos superiores, de ordem econômica, social dentre outros." Para maiores
detalhes ver: KRIPPENDORF, Jost, Les devoreurs de paysages: le tourisme doit-il detruire les sites qui le
font vivre? Lausanne: Editions 24 heures, 1977. P.I02
6 Traduzindo: " Um crescimento equilibrado, nos moldes preconizados pelo Clube de Roma, parece mais
razoável, do ponto de vista do turismo [...]. Trata-se de uma expansão do turismo harmonizada com
outros objetivos econômicos e associada a preservação do meio ambiente."Para maiores detalhes ver:
KRIPPENDORF, Jost, Le devoures de paysages: le tourisme doit-il detruire les sites que le font vivre?
Lausanne: Editions 24 heures, 1977, p.92.

53

http://www.worldtourism.orgimarketJesearch/data/pdflhiglihtsupdatedengl.pdf


urna série de estudiosos e pesquisadores começou a se debruçar mais detalhadamente

sobre as repercussões negativas dos movimentos turísticos nas comunidades,

esboçando, inclusive, alguns questionamentos éticos relativos aos danos decorrentes de

atividades turísticas conduzidas de forma desordenada.

Neste sentido, é oportuno reproduzir um fragmento do trabalho de dois estudiosos,

MATHIESON e WALL, que reafirmam esta percepção:

La mayoriade los primeirosestudiosacerca de los efectosdel turismoestabanrestringidos
a los análisiseconómicosy enumerabanlos beneficiosfinacierosy de empleoacumulado
en las áreasde destino como resultado de los beneficios deI turismo. En afíos
recientes se han efectuado diversos estudios relacionados com las repercusiones
socioculturalesdel turismo. En contrastecom los efectoseconómicostales repercusiones
generalmentese hallaninsertas en la informacióncomoun aspectonegativo".

Esses autores sugerem ainda que essas preocupações com os desdobramentos

socioculturais do turismo também podem ser decorrentes das dificuldades para se

definir formas de avaliação dos impactos causados por práticas turísticas, uma vez que a

quantificação destes eventos, geralmente, pressupõe alguns procedimentos mais

complexos e intricados.
KRIPPENDORF já havia expressado em sua obra "Les vacances, et aprês? Pour une

nouvelle compréhension des loisirs et des voyages", suas inquietações com a

transformação do turismo em um affaire essencialmente comercial, de dimensão

industrial, em que seus beneficios são, em muitas situações, distribuídos de forma

desigual.' Por conta disso, recomenda que para dotar o turismo de um caráter mais

humano é necessário que esta atividade seja fundada em transações econômicas mais

igualitárias, e que tanto os ganhos como as perdas advindas do exercício desta atividade

sejam ponderados, discutidos e divididos na mesma proporção entre todos os agentes

envolvidos. Sugere, portanto, a busca de formas de colaboração que visem a um

desenvolvimento harmonioso e à melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, e se

fundamentem em ações de reciprocidade, igualdade de direitos e na solidariedade,

argumentando que o crescimento do setor não deve ser encarado como um fim em si

mesmo ou como urna espécie de "panacéia".

7 A esse respeito ver: MA THIESON, Alister, W ALL, Geoffrey. Turismo: repercusiones sociales,
economicas y fisicas. México: Trillas. 1990. P.I72.
8 KRIPPENDORF, Jost. Les vacances,et aprês? Pour une nouvelle compréhension des loisirs et des
voyages. Paris: Editions L'Harmattan, 1987, p. 181-185. 54



Na seqüência, alerta para os riscos nefastos de se estimular a criação de uma

"monocultura turística", pois esta conspira contra a diversificação econômica das

regiões receptoras, boicotando ou retardando o desenvolvimento da agricultura, da

silvicultura, do artesanato, da pequena indústria e dos serviços não turísticos, tomando a

localidade turística excessivamente dependente do turismo, e, portanto, suscetível, em

demasia, às eventuais crises e desacelerações do segmento. 9

Ainda no que tange à discussão a respeito dos eventuais impactos maléficos do turismo

sobre as atividades industriais e agrícolas preexistentes, vale citar um outro autor, John

URRY, que também destaca os efeitos negativos que práticas turísticas mal

coordenadas podem causar, mencionando que os danos variam desde a destruição das

atividades tradicionais, até o seu gradual solapamento, uma vez que se identifica uma

transferência paulatina de mão de obra e capital desses setores para atividades turísticas.

Adicionalmente, cita exemplos como o ocorrido em Fiji, após os golpes militares em

1987, que sofreu uma enorme perda da renda nacional em conseqüência da redução dos

fluxos de turistas. 10

Tanto URRY, KR1PPENDORF, bem como WALL e MATIDESON, cada um a sua

maneira, alertam para os riscos do turismo poder ser (mal) utilizado pelos países de

Primeiro Mundo, com vistas a facilitar uma nova onda de colonização dirigida para os

países periféricos. De fato, do lado das economias centrais, elas têm um enorme poder e

capacidade de impor aos sítios turísticos, especialmente de países em desenvolvimento,

as suas demandas, relegando a um segundo plano os valores e a cultura locais. Em outro

dizer, é possível, via pressões externas, reproduzir nestes países um modelo de

desenvolvimento servil, muito similar ao do anterior regime colonial ao qual eles

estiveram submetidos forçando-os, inclusive, a renunciar não só às suas prioridades

políticas e econômicas, mas também a seus símbolos culturais e a características

essenciais formadoras de sua identidade, com a finalidade de satisfazer o turista,

sobretudo o turista estrangeiro. I I

David JEFFRIES 12 também aborda em seu trabalho Government and Tourism, algumas

questões polêmicas e contraditórias, relativas ao turismo. Assim, primeiramente,

9 Ver também: KRIPPENDORF.Jost. Les devoreurs de paysages: Le tourisme doit-il detruire les sites qui
le font vivre? Lausanne: Editons 24 heurs, 1977, p. 107.
10 Cf. obra mencionada de 1. URRY, ver p. 85 e 93.
11 Para maiores detalhes ler obra de MA TIllESON E WALL, já referida p. 188-190. Adicionalmente ler
as obras de 1. URRY ( p. 92-94) e KRIPPENDORF (p.169-202), também já mencionadas anteriormente.
12 JEFFRIES, David Government and Tourism. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2001, 305p. Capítulo:
The case for the encouragement oftourism: pro-tourism lobbies. p. 13-26.

55



focaliza os aspectos positivos (econômicos, sociais e culturais) decorrentes do

desenvolvimento do setor, destacando que as atividades turísticas podem criar, não

apenas uma rede de proteção ao meio ambiente, mas estimular o crescimento da

conscientização quanto à importância da sua conservação. Neste sentido, e com base em

documento expedido pela Organization for Economic Co-operation and Development

for Tourism (OECD), JEFFRIES comenta, por exemplo, os reflexos benéficos que o

turismo pode desencadear fomentando a prosperidade de certas localidades e o

equilíbrio entre as diversas regiões, visto que se observa que o turismo tem a capacidade

de reduzir a migração de populações destas áreas com potencial turístico para os centros

urbanos. Além disso, este autor confere especial atenção aos efeitos dinamizadores das

atividades turísticas em diversos ramos de negócios (hotéis, restaurantes, comércio,

transporte, entretenimento, cultura, etc). Com referência ao potencial de criação de

empregos associados ao setor, cita dados divulgados pela WTO - World Tourism

Organization (em relatório emitido em 1999, denominado The Economic Impact of

Tourism) que demonstram que o turismo emprega diretamente cerca de 115 milhões de

pessoas, ou seja, é responsável por 4% do total mundial de mão de obra empregada

mundialmente (estas cifras só incluem os empregos diretos)13. Ressalta ainda, que o

surgimento de novos postos de trabalho, devido ao desenvolvimento do setor, tem se

verificado a uma velocidade 1,5 vezes mais rápida do que a média mundial.

Quanto aos aspectos negativos decorrentes dos fluxos turísticos, vale consultar um outro

capítulo da obra acima referida, escrito por Patrick ROPERI4• De fato, ROPER enumera

diversos argumentos que denunciam os danos causados por atividades turísticas mal

conduzidas, a saber: 1) Danos culturais e sociais às comunidades anfitriãs; 2) Alteração

do caráter destas populações; 3) Concentração dos beneficios econômicos gerados por

estas atividades (a maioria dos salários pagos são muito baixos, e em algumas

situações, muito pouco do dinheiro gasto pelos turistas permanece nos sítios turísticos);

4) Degeneração ambiental; 5) Estúnulo ao surgimento de um novo tipo de colonialismo,

visto que em muitas dessas localidades, algumas das principais atrações turísticas, tais

como parques nacionais, praias e outras localidades, são acessíveis apenas aos

13 Nesse caso, conforme ressalta JEFFRIES, vale destacar que os números dizem respeito apenas às
ocupações diretamente associadas ao setor, ou seja, não abrangem os empregos indiretos.
Um outro dado, que considera a somatória dos empregos diretos e indiretos, citado por NAISBITT, o
qual já mencionamos anteriormente, revela que 10% da força de trabalho global está vinculada ao setor
turístico.
14 ROPER, Patrick. The case against tourism: doubters and sceptics. In: JEFFRIES, David. Governments
and Tourism. Oxford: Butterworth-Heínemann, 2001, p.27-50.
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estrangeiros abastados ou às elites locais, em função das dificuldades de acesso e do alto

custo para usufruir ou permanecer nestes lugares; 6) Aversão a estrangeiros e

xenofobia, devido a seus estilos vida contrastantes com os das populações locais. No

frnal, este autor sugere que a ampliação do número de estudiosos do turismo, sobretudo

de indivíduos que não tenham interesses ou não trabalhem diretamente vinculados ao

setor, irá contribuir para a construção de uma visão mais realista e equilibrada, a

respeito dos benefícios e malefícios relacionados ao progresso da atividade turística.

Deste modo, conforme podemos perceber, novas discussões sobre o turismo começaram

a emergir recentemente, introduzindo reflexões que indicam a necessidade de algumas

alterações na compreensão do atividade turística. Uma dessas reflexões reconhece que,

como o turismo se processa tendo como base a exploração de patrimônios - sejam eles

naturais, culturais, históricos -, geralmente a sua (do turismo) prosperidade pode

representar uma certa deterioração destes mesmos patrimônios. Neste caso, sugere-se

que é preciso analisar os efeitos negativos, buscando possíveis medidas paliativas que

visem a harmonizar o crescimento econômico com a proteção dos recursos passíveis de

degeneração.

De fato, vislumbra-se o surgimento de uma concepção 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. Assim, em

oposição a uma visão imediatista do turismo, este conceito reflete uma proposta

centrada no gerenciamento dos recursos naturais, culturais e patrimoniais, de forma que

os mesmos possam ser utilizados em perpetuidade ou continuar indefinidamente, para

as gerações futuras. Além disso, visa ao equilíbrio de oportunidades, i.e., não abdica do

desenvolvimento econômico, tentando sim, adaptá-lo a esta nova perspectiva, que se

inspira também na crença de que todos os atores envolvidos são responsáveis pela

evolução e/ou fortalecimento de um destino turísticol''.

Neste sentido, uma alternativa de modelo a ser considerado na construção de uma

referência ética para os serviços turísticos, pode ser o desenvolvido por Aldo

LEOPOLD na área de preservação ambiental. Para LEOPOLD, apud HULSTMAN, a

ética pressupõe uma limitação da liberdade individual, em prol do interesse da

IS A esse respeito consultar: IRVING, Marta de Azevedo. Turismo e Ética: Premissa de um novo
paradigma. In: CORIOLANO, Luzia Neide M. T. Turismo com Ética Ceará: Editora Funece, 1998. P.
32-41.
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coletividade. Na sua opinião, a ética deriva da propensão dos grupos sociais à

interdependência, ou seja, da sua capacidadeem desenvolver modos e maneiras de

cooperação. 16

Alguns autores citados por PAYNE e DIMANCHE tais como D'AMORE - 1993;

KROHN e AHMED - 1991;SAVIGNAC - 1992; WIGHT - 1993, também reconhecem

que a questão da ética no turismo está cada vez mais em pauta, gerando discussões e

debates entre os diversos atores que interagem neste importante setor da economia

mundial. 17

No que se refere ao segmento de hotelaria, segundo pesquisa conduzida por HALL -

1992, e mencionada pelos mesmos PAYNE e DIMANCHE, vale salientar que é

crescente a percepção de uma parte significativa dos agentes hoteleiros, atuantes na

indústria turística americana, de que qualidade em serviços pressupõe práticas éticas,

que se traduzem, no longo prazo, em aumento de lucratividade (pois são reconhecidas

como positivas pelos clientes). De acordo com as conclusões reveladas pela referida

pesquisa, 80% dos agentes hoteleiros acreditam que os profissionais atuantes no setor de

hotéis poderiam ser treinados a agir de forma mais ética, 61.7% demonstraram interesse

em se submeter a treinamentos de aprimoramento de práticas éticas e 39% admitiram

que padrões éticos elevados tinham impacto positivo na lucratividade dos negócios".

Por conta do exposto, parece-nos razoável concluir sobre a associação direta entre ética

e qualidade, até porque qualidade em bens e serviços é a prima facie de uma filosofia

pautada por valores e comportamentos que evidenciam respeito e reverência a preceitos

éticos.
Adicionalmente, é manifesto que comportamentos éticos na prestação de serviços

turísticos ajudam a construir uma imagem de solidez e credibilidade dos negócios e

16 Para maiores detalhes ver: HULTSMAN, John. Just Tourism: an ethical framework. Annals of Tourism
Research, Wisconsin, v.22, n." 3, p. 553-567, 1995. Quanto a A. Leopold, citado por J. HULTSMAN,
consultar: LEOPOLD, A. A Sand CouniyAlmanac. New York: Oxford University Press. 1949.
17 PAYNE Dinah, DIMANCHE Frederic. Towards a code of conduct for the tourism industry: An ethics
model Journal of Business Ethics, Dordrecht, voI. 15, Iss. 9, Sep. 1996. Pago 2. Quanto às referências
citadas por estes autores ver: D' AMORE, L.J. A code of ethics for Socially and Environmentally
Responsible Tourism, Journal ofTravel Research: n. 31(3), p.64-66. 1993; KROHN, F. B. & AHMED,
Z. U. The Need for Developing na Ethical Code for The Marketing of International Services. Journal o/
Professional Services Marketing. n. 190. 1991; SAVIONAC, A. E. The Role o/ Research in
Consolidation of the TourismIndustry. Travel and Tourism Research Association 23n1 Annual Conference
Proceedings 7, 1992; WIOHT, P. Ecotourism: Ethics or Eco-Selll? JournaI of Travel Research. V.31
(3), P.3-9. 1993
18 Cf. obra de PA YNE e DIMANCHE, já mencionada anteriormente, ver p. 997-998. Quanto ao trabalho
de HALL, mencionado por estes autores, consultar: HALL, S.S.J. Ethics in Hospitality Management: A
book ofreadings. MI, East Lansing: Educational Institute ofthe American Hotel & Motel Association,
1992.
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geram, no final, vantagens competitivas significativas para os empreendedores. Em

função disso, e conforme afirma DI-BELLA, começamos a perceber a disseminação

lenta, mas progressiva, da idéia defendida por HALL - 1992 de que a qualidade somada

à ética produzirá a excelência dos serviços turísticos. 19

HULTSMAN observa ainda, partindo de uma revisão na bibliografia recente, que se

detém em analisar os impactos de comportamentos (éticos e anti-éticos) no turismo, a

existência de cinco campos de estudo que discutem, ainda que muitas vezes

indiretamente, a questão da aplicação da ética no setor. Estas cinco áreas de estudo são:

Ecologia, Marketing, Ciências Humanas e Sociais, Desenvolvimento Sustentável e

Educação. Quanto às quatro primeiras categorias, identificou que os estudos focalizam

a importância do desenvolvimento e da aplicação de princípios éticos no campo do

turismo profissional. Na quinta categoria - Educação - os trabalhos refletem a respeito

da relevância de expor os alunos ao debate sobre ética e sua aplicação no turismo, bem

como sobre a necessidade de se incluir nos livros textos de Turismo, discussões que

promovam a Ética em temas específicos do segmento turismo.i"

Assim, inspirados neste modelo elaborado por HULTSMAN, pretendemos reunir as

observações de vários outros autores (além de alguns citados por HULTSMAN) com

relação aos efeitos e desdobramentos das atividades turísticas em cada um destes

campos de estudo referidos no parágrafo anterior, analisando estas questões, à luz de

princípios éticos. Ao final, também incluímos uma exposição dos principais conteúdos e

orientações do Código Global de Ética para o Turismo. Nesta parte do trabalho,

nosso objetivo é - sem ter qualquer pretensão de esgotar o assunto - traçar um

panorama do estágio em que se encontram as discussões acadêmicas que associam ética

e turismo.

3.1.1. Turismo e Ecologia

De acordo com HULTSMAN, os efeitos do turismo sobre o meio ambiente vêm sendo

estudados por um número considerável de pesquisadores (EDW ARDS - 1987,

FARRELL & MACLELLAN - 1987, GARTNER - 1987, LIU & VAR - 1986,1987,

RODRIGUEZ - 1987), tendo como foco especial a percepção dos indivíduos que

19 DI-BELLA, M. Gurría. La formación ética en las professiones turísticas. Estudios y Perspectivas en
Turismo. Madrid, v. 9, p. 24-35,2000. Quanto a S.J. HALL, ver referências em nota de rodapé anteriores.
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habitam sítios turísticos. Em termos gerais, esses estudos indicaram que os residentes

destas localidades têm uma visão negativa dos impactos reais ou potenciais do turismo

sobre o meio ambiente. Contudo, estes impactos, não foram quantificados."

Adicionalmente, SMITH and MITCHELL (1990), também citados por HULTSMAN,

perceberam que do ponto de vista da geografia, tampouco existe uma tradição

consolidada de investigações a respeito das conseqüências e dos desdobramentos do

turismo contemporâneo no meio ambiente. Além disso, ambos os autores revelam que,

apesar de muitos estudos tratarem dos efeitos do turismo no meio ambiente, poucas

destas pesquisas se detiveram em questionar, formalmente, as implicações éticas

relativas a esses impactos.f

Outro estudo, conduzido por Gabriel WINTER (1991), relata as percepções de

residentes de algumas localidades turísticas na Argentina. Seu trabalho mostra, por

exemplo, que apesar dos residentes de Bariloche, Puerto Madryn e Ushuaia,

reconhecerem os reflexos positivos do turismo na geração de empregos, percebem

também a necessidade de se preservar o meio ambiente, sugerindo, inclusive a adoção

de normas de proteção ambiental'",
FLECKENSTEIN e HUEBSCH afirmam que o primeiro passo a ser dado pela indústria

do turismo deveria ser a conscientização da limitação dos recursos naturais para, a partir

daí, deflagrar-se o processo de reconhecimento da necessidade de adoção de

comportamentos e práticas alinhados com as premissas do desenvolvimento sustentável.

Na seqüência, para ilustrar, citam, em seu trabalho, alguns exemplos de atividades

turísticas conduzidas de forma irresponsável no passado, que não levaram em conta a

natureza frágil e delicada de alguns sítios turísticos, provocando danos ambientais, tais

20 HULTSMAN, John. Just Tourism: an ethical framework. Annals ofTourism Research, Wisconsin, v.
22, n." 3, p. 553-567, 1995.
21 Cf. obra de HUL TSMAN, já mencionada anteriormente. Com relação aos autores citados por
HUL TSMAN, consultar: EDW ARDS, J.B. The U.K, Heritage Coasts: An Assessment of the Ecological
Impacts ofTourism. Annals ofTourism Research: N. 14. P. 71-87. 1987; FARRELL, B. H. &
McCLELLAN, R. Tourism and Physical Environmental Research. Annals of Tourism Research: n.14.
p.I-16. 1987; GARTNER, W. C. Environmental Impacts ofRecreational Home Developments. Annals of
Tourism Research. n.14. p.38-57.; LIU, J.C. & VAR, T. Resident Attitudes Toward Tourism Impacts of
Tourism. Annals ofTourism Research. n. 13, p. 193-214. 1986; LIU, J.C. & VAR, T. Resident Perception
ofthe Environmental Impacts ofTourism. Annals ofTourism Research. n. 14, p. 17-37.1987;
RODRIGUEZ, S. Impact ofthe Ski Industry on the Rio Hondo Watershed. Annals ofTourism Research
Association..14: 88-103. 1987.
22 Cf. obra de HUL TSMAN, já mencionada. Com relação aos autores citados por HUL TSMAN,
consultar: SMITH, R V. & MITCHELL, L. S. Geography and Tourism: A Review ofSelected Literature,
1995-1988. In: COOPER, P. C. Progress in Tourism, Recreation and Hospitality Management. London:
Belhaven. 1990. v.ll, p. 50-66.
23 WINTER, G."Receptividad de los residentes de la Patagônia frente al Tmismo".Revista
Latinoamericana de Turismo, Buenos Aires, v.l, n. 2,1991, p.ll0 -119.
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como: a destruição do habitat das tartarugas da ilha de Zakynthos na Grécia, a

degeneração de partes da costa do Mediterrâneo devido à elevação das marés, a erosão

das trilhas dos Parques Nacionais de Peak District e Lake District, dentre outros 24.

Cabe comentar ainda, a emergência de uma nova categoria no cenário turístico - o

ecoturismo -, que envolve o tripé: turismo, meio ambiente, ética. Contudo, acreditamos

que para que seu crescimento se processe de uma forma consistente, deverá certamente

contar com uma orientação que procure equilibrar preocupações ambientais e

pecuniárias, utilizando-se também dos conceitos de "capacidade de carga" e ''turismo

sustentado", visando sobretudo, evitar o esgotamento dos recursos, devido

principalmente ao turismo massificado mal gerenciado.

Neste sentido, é importante mencionarmos alguns trabalhos pesquisados, que discutem

questões relacionadas a esse tipo específico de turismo.

Um desses estudos, conduzido por DACHARY, alerta sobre o agravamento da

degradação ambiental na região do Caribe, devido à contaminação marítima promovida

pelos cruzeiros turísticos que se dirigem freqüentemente à região, fluxos estes que se

intensificaram nos últimos dez anos.25

Uma outra pesquisa, realizada por LINDBERG, ENRIQUEZ e SPROULE, analisa os

efeitos do ecoturismo em Belize, destacando as dificuldades das práticas turísticas

locais contemplarem simultaneamente, os três objetivos desta modalidade de turismo, a

saber: a) geração de beneficios para a economia local; b) geração de suporte financeiro

para o gerenciamento das áreas protegidas; c) geração de auxílio para a conservação da

localidade turística. No estudo em tela, os autores comentam que as atividades de

turismo, conduzidas atualmente em Belize, apesar satisfazerem os objetivos !

(beneficios para a economia local) e ~,( auxílio para a conservação da localidade

turística), não conseguem contudo, atingir o objetivo ]; (geração de suporte financeiro

para o gerenciamento das áreas protegidas), o que poderia ser corrigido, com a

implementação de um modesta taxa a ser cobrada dos turistas, que seria investida no

cuidados para a preservação destas áreas que necessitam de um proteção especial. 26

24 FLECKENSTEIN, Marilynn P., HUEBSCH Patricia. Ethics in tourism: reality or hallucination.
Journal of Business Ethics. Dordrecht. vo1.19,issue 1, March, p. 137-142. 1999.
25 DACHARY, Alfredo César. Desarrollo sustentable, turismo y media ambiente en el Caribe:una opción
válida? Estudio y Perspectivas en Turismo.Madrid, v. 5,1996.
26 Para maiores detalhes, consultar: LINDENBERG, Kreg, ENRIQUEZ Jeremy, SPROULE, Keith.
Ecoturism Questioned: Case Studies from Belize. Annals of Tourism Research. vol. 23, n.3, 1996,p.559-
560. 61



D. WEA VER27 procura examinar os padrões do ecoturismo praticados no Kenia e na

Costa Rica, dois destinos bastante identificados com esta modalidade turística. Inicia

seu estudo, afirmando que, devido ao caráter recente do ecoturismo, não há ainda

consenso com relação a uma definição precisa do termo, cujos parâmetros ainda são

objetos de intensas discussões e debates. Todavia, reconhece que existe um acordo

amplo de que uma prática turística ao ser considerada ecoturismo, deverá atender três

critérios básicos: a) a atração principal é a natureza - flora, fauna, características

geográficas, etc.-, podendo haver componentes secundários (exemplo: culturais) ; b) a

ênfase da atividade deve ser dirigida à apreciação do recurso natural; c) o impacto das

atividades dos turistas ou participantes não devem gerar malefícios para o meio

ambiente (física e culturalmente).

A princípio, o autor discute sobre duas classificações de ecoturismo: ativo e passivo. A

primeira proposta - ecoturismo ativo -, preconiza ações mais restritivas, que focalizam,

a priori, a melhoria do meio ambiente, enfatizando a atenção e o cuidado com os

recursos básicos esgotáveis. Este tipo de turismo está geralmente relacionado a viagens

de maior duração, com acomodações localizadas em regiões mais inóspitas e com

menor conforto. O segundo tipo de ecoturismo, o ecoturismo passivo, caracteriza-se por

ser menos rigoroso, e demanda simplesmente que a atividade não cause danos (físicos

ou culturais) para o meio ambiente. Desta forma, requer a manutenção dos patrimônios

naturais, no mesmo patamar já existente e inclui uma variedade maior de recursos e

confortos disponíveis aos participantes ou turistas, que permanecem períodos de tempo

menores nas localidades turísticas escolhidas.

Na seqüência, propõe uma definição mais flexível, que incorpora elementos de ambas

classificações. Adverte para o fato de que a adoção de um modelo de ecoturismo

inflexível (mais próximo do conceito do ecoturismo ativo) resultaria em uma

interpretação muito elitista da atividade, cujos benefícios econômicos seriam

insignificantes para o sítio turístico e agentes envolvidos, o que poderia inclusive

inviabilizar a atratividade econômica desta modalidade de turismo.

Alerta ainda que considera não-realista qualquer proposta que afirme que o ecoturismo

não afetará o meio ambiente ou a sociedade anfitriã, uma vez que diz ser inviável

assegurar que um determinada visita ou prática turística não causará nenhum impacto

27 WEA VER, David. Magnitude of Ecotourism in Costa Rica and Kenya. Annals of Tourism Research,
Great Britain, Vo126, n.4, 1999, p.792-798 e 809- 812.
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negativo à região receptora, no longo prazo. Prefere acreditar na ênfase e no

comprometimento dos agentes com os preceitos pregados pela filosofia da

sustentabilidade, insistindo que é mais razoável crer na possibilidade do empenho destes

em retificar os danos eventualmente causados, buscando assim, restaurar os recursos

degradados.
Ao fmal, este autor questiona o discurso que desassocia obrigatoriamente o turismo de

massa dos princípios da sustentabilidade, uma vez que, na sua visão, a consecução da

sustentabilidade poderá ser assegurada se existir gerenciamento eficiente, bem como

sensibilidade e compreensão quanto à tinitude dos recursos utilizados. Com efeito,

conclui seu trabalho afirmando que acredita na possibilidade de compatibilizar

ecoturismo com turismo de massa, se existirem recursos, vontade e habilidade política

para amenizar os riscos de degradação ambiental.

Vale citar ainda uma nova abordagem do turismo ecológico, denominada Ecologia

Política do Turismo comentada por Susan STONICH28
• De fato, a autora explícita que

esta terminologia emerge como uma tentativa de analisar as interações do homem com o

meio ambiente, sob o impacto das articulações das forças globais/locais, especialmente

em países em vias desenvolvimento.
Assim, tendo como pano de fundo a América Central, STONICH observa que é visível

que o turismo começa a fazer parte dos planos estratégicos dessas regiões, que têm a

intenção de explorar novas possibilidades de desenvolvimento econômico, objetivando

atrair investimentos estrangeiros e, assim, aumentar a sua participação e exposição no

cenário internacional. Analisa também a interação dos diversos agentes interessados e

envolvidos no desenvolvimento do turismo nestas localidades, identificando, com

freqüência, incongruência de interesses entre os diversos atores, sejam eles, investidores

internacionais, elites econômicas locais, poder público local, população, etc.

Adicionalmente, chama a atenção para a existência de um desequilíbrio de forças que

tende, muitas vezes, a desconsiderar os interesses da comunidade anfitriã e das

populações menos favorecidas, em beneficio de atores mais poderosos e articulados

(empreendedores estrangeiros, elites e governos locais, estes últimos geralmente,

mancomunados com as visões internacionais)

28 Para maiores detalhes, examinar: STONICH, Susan. Political Ecology of Tourism. Annals of Tourism
Research. voI. 25. n.1, p.25-54, 1998.
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3.1.2. Turismo e Marketing

A emergência do turismo, como um dos segmentos econômicos de maior importância

no contexto mundial contemporâneo tem estimulado calorosas discussões a respeito dos

efeitos - positivos e negativos - decorrentes dos métodos e ações empregados pelo

marketing turístico. Com efeito, como o turismo na atualidade também se tomou

sinônimo de consumo, este fato por si só já justifica a existência de atividades voltadas

para a sua divulgação".

Contudo, e independente do instrumental de marketing utilizado, parece-nos de especial

importância a adesão à regra que estabelece que a verdade, a precisão e a

autenticidade devem prevalecer como normas inquestionáveis. Em outro dizer, os

conceitos e imagens veiculados pelos departamentos de marketing de empresas ou

órgãos públicos devem primar pelo real, procurando evitar a veiculação de informação

imprecisa e que possa confundir o turista. Nas palavras de LANQUAR, se informação e

propaganda são as bases fundamentais para o desenvolvimento do turismo

internacional, "resta-nos atentar então, para os limites em que acaba a informação e

começa a propaganda'r'''.
Esta orientação é enfatizada por J. URRY que, ao comentar força da propaganda e de

outros conjuntos de signos gerados pela núdia, ressalta adicionalmente, sua influência

na construção das imagens e expectativas presentes no imaginário do turista."

KRIPPENDORF32 também discorre em seu trabalho a respeito da importância do

comprometimento com a prática de um marketing turístico honesto e responsável, por

parte de todos os envolvidos com a "confecção" do turismo, desde os grupos que

29 SegundoFUSTER_um dosprimeirosautoresa escreversobreo marketingturístico - esta atividade,
i.e, o marketingturístico, se concentraemdar suporteàs açõesdevendas,nas quais atuam a ofertae a
demanda,exigindoassim,profundosestudosdosmercados,coma finalidadede conhecer coma máxima
antecipaçãoe detalheas futurascorrentesturísticas,e detectaralgumascaracterísticasdos turistas,a
saber:preferências,comportamentos,perfil dos seusdispêndios,entreoutros.O objetivo dessadisciplina
é tentar,dentrodo possível,adaptara demandaà ofertacorrespondente,umavez que esta últimaé mais
rígidae menosflexíveldo quea primeira.Alémdisso,os estudosdemarketing,focalizam as modase
modos(motivações)que influenciamosmovimentosturísticos,bemcomoas tendências de algunsdestes
movimentos.Paramaioresdetalhesconsultar:FUSTER,LuizFemadez.Teoria y Técnica deI Turismo. t
edicion.Madrid: EditorNacional,1971,tomoI, P.79e 80.
30 Cf.obrade: LANQUAR,Robert.Le tourisme intemational. SixiêmeEdition.Paris: Presses
Universitairesde France,1977.P.28
31 Cf.obrade J. URRY,já mencionadaanteriormente,p. 30.
32 'para maiores detalhes, consultar obra de KRIPPENDORF,já mencionada anteriormente - Les
vacances ,et aprês? Pour une nouvelle compréhension des loisirs et des voyages - p.169,209,
210,217-219. Adicionalmente,ler:KRIPPENDORF,Jost.Les devoreurs de paysages: Le tourismedoit-
il detruireles sites qui le fontvivre?Lausanne:Editons24 heurs,1977,p. 47.
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produzem e organizam viagens, até aqueles que as vendem aos consumidores finais. Na

visão deste estudioso, os turistas são consumidores facilmente influenciáveis, e que

geralmente têm necessidade de alguma ajuda ou assistência, sobretudo no momento em

que fazem suas aquisições de serviços turísticos. Por conta disso, tendem a incorporar e

aceitar, sem grande oposição, as informações e conselhos que lhes são dirigidos.

Assim, com base no contexto acima descrito, não é difícil perceber o papel relevante a

ser exercido pelos empreendedores turísticos (sejam eles empresários ou funcionários),

no que tange não somente ao desenvolvimento do setor turístico, como também à

formação da opinião pública. Na esteira desta afirmação, percebe-se por um lado, o

poder de influência que sua política comercial e seu marketing podem exercer sobre os

indivíduos, e por outro, a sua grande responsabilidade na construção da fisionomia

turística de um país ou localidade com vocação turística. Esta responsabilidade também

está associada ao impacto que suas operações comerciais causam nos seres humanos,

nas suas culturas, nas paisagens, e principalmente sobre aquilo que os indivíduos

consideram mais precioso: seu tempo livre.
Em suma, o referido estudioso incita todos os prestadores de serviços turísticos a

assumirem plenamente sua responsabilidade vis-à-vis os turistas, as populações

receptoras, suas culturas, o meio-ambiente, etc., objetivando, no final, a construção de

um turismo humano e honesto, o que pressupõe a elaboração de uma publicidade mais

informativa, que se preocupe em fornecer orientações mais realistas. Além disso,

formula considerações que vislumbram a necessidade de um processo de transformação

do turista em um indivíduo mais responsável, que deverá assumir progressivamente

uma atitude mais crítica ao decidir sobre sua viagem, comparando e ponderando mais

detalhada e atentamente, sobre suas escolhas. Argumenta ainda que, cada vez mais, os

indivíduos tenderão a refletir sobre as conseqüências que suas posturas e

comportamentos poderão desencadear, decidindo (ou não) por se rebelar contra o

mercantilismo exagerado e o consumo de certos serviçosturísticos, se identificarem que

seus efeitos são danosos para as culturas dos países visitados'".

33 No que se refere à orbita do consumo, essa tendência de maior conscientização do consumidor, já foi
comentada neste trabalho, quando abordamos alguns conteúdos das obras de Mica NA VA e Gisela
TASCHNER. Adicionalmente, vale atentar para o exemplo de boicote, aludido anteriormente, dirigido a
produtos da NIKE em 1997, por consumidores americanos, em represália às condições desumanas
existentes em suas fábricas, no Vietnã.
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RUSCHMANN, ao citar Edward M. BARNET34, comenta que este autor destaca a

extrema relevância da veracidade na propaganda turística, chamando atenção inclusive,

para os riscos da manipulação da realidade - com objetivos imediatistas -, manipulação

esta que contribui no :final, para a falta de credibilidade de todo o setor turístico.

Acrescenta que uma experiência desastrosa do turista - fruto de um desencontro entre

sua expectativa e a realidade - pode ser disseminada, às vezes, com uma velocidade

maior do que a experiência positiva, gerando danos ao produto turístico que podem ser

írreparáveís".

De fato, como os serviços turísticos geralmente são comprados "em confiança", falsear

ou simular pode até funcionar como estratégia pontual de curto prazo. No longo prazo,

contudo, assumir esta postura implica correr riscos que podem ser desastrosos para

todos: turistas, prestadores de serviços, profissionais empregados no turismo, governo,

comunidades e sítios turísticos.
Nesta mesma linha, McINTOSH, GOELDENER e RITCHIE alertam em seu livro sobre

os efeitos negativos que a publicidade enganosa ou informações imprecisas podem

causar na saúde dos negócios turísticos. Em outro dizer, segundo estes autores, a não

concretização da qualidade esperada por turistas quanto a um serviço disponibilizado,

pode gerar a não renovação de compras futuras.36

FLECKENSTEIN e HUEBSCH37 comentam que apesar de o turismo ser um dos ramos

da economia que mais crescem na atualidade, pouca atenção tem sido dispensada no

sentido de buscar a implementação no setor, de um planejamento de marketing com

bases éticas. Ao contrário, para estas autoras, o turismo profissional tem operado até o

presente momento, seguindo uma filosofia que geralmente privilegia, os aspectos

fmanceiros e econômicos da atividade, relegando a um segundo plano as questões

34RUSCHMANN, Doris. Marketing Turístico: um enfoque promocional. 5' edição.Campinas,SP: Papirus.
1990. P. 53 e 63. Com relação à menção que Doris RUSCHMANN faz ao trabalho de Edward M.
BARNET, ler : BARNET, Edward M. Tomorrow's Travelers and How to Attract Them. Revue de
Tourisme. Bema, AlEST, (4): 146, octJdec., 1971.
35 No que diz respeito ao poder do ''boca-a-boca'', vale atentar para as reflexões de Marcjanna
AUGUSTYN eSamuel K. HO, que resgatam um ditado, muito conhecido no segmento de serviços,
atribuído a LE BOEUF, que comenta que, se os consumidores de serviços gostam do serviço que lhes é
dispensado, eles irão relatar sua satisfação a 3 (três) pessoas. Contudo, caso não apreciem o serviço,
divulgarão sua opinião para 11 (onze) pessoas. Para maiores detalhes consultar o artigo destes autores -
AUGUSTYN e KO - mencionado anteriormente. Adicionalmente, ler o livro de LE BOEUF (citado por
estes estudiosos), ao qual já nos referimos no decorrer deste estudo.
36 McINTOSH, Robert W., GOELDNER Charles R, RITCHIE J. R Brent. Tourism: Principies, pratices,
philosophies. 7th• Edition. New York: John Wiley & Sons, Inc. p.299. 1995.
37FLECKENSTEIN, Marilynn P., HUEBSCH Patricia. Ethics in tourism: reality or hallucination. Journal
ofBusiness Ethics. Dordrecht. vo1.l9, issue 1, March, p. 137. 1999.
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relativas ao meio ambiente, aos impactos sobre as comunidades anfitriãs, bem como os

efeitos nas sua respectivas culturas.

Entretanto, segundo HULTSMAN, no meio acadêmico têm aumentado, especialmente

nos últimos anos, as reflexões de diversos autores (dentre eles PERDUE - 1991) quanto

à necessidade de observância de preceitos éticos na condução de estudos e pesquisas de

marketing turística".

Já em 1992, KROHN e AHMED insistiam na necessidade de um código internacional

que disciplinasse os comportamentos éticos no âmbito da prestação de serviços de

marketing turístico39.

Na opinião de outro autor, HAYWOOD40- 1990, apud lillLTSMAN, o turismo é um

tipo de atividade que interage intensamente com a comunidade. Por conta disso, este

estudioso sugere que os esforços do marketing turístico devam se tornar cada vez mais

colaborativos com a coletividade.
Neste particular, D. TIMOTHY observa, baseado em pesquisas conduzidas na

Indonésia, que a integração das comunidades anfitriãs no processo de planejamento da

atividade turística pode diminuir o nível de insatisfação dos residentes, gerando

inclusive, beneficios para os empreendedores. Assim, na medida em que eles

(residentes) participam mais ativamente da condução do processo de desenvolvimento

do setor em suas localidades - contribuindo na definição dos objetivos e expondo suas

expectativas e receios quanto ao crescimento da atividade -, espera-se que também

possam influenciar a distribuição mais eqüitativa dos ganhos auferidos com os fluxos

turísticos. Adicionalmente, é possível, e esperado, que estes integrantes da sociedade

local consigam introduzir pautas sociais e ambientais nas agendas dos agentes

responsáveis pelos empreendimentos turísticos, que passarão a ter que considerar

obrigatoriamente, algumas temáticas tidas anteriormente como irrelevantes.

Do lado dos investidores, os ganhos advindos da maior integração da população anfitriã

podem contribuir para melhorar o produto final, visto que ela - população anfitriã - é

38 Cf. obra de HUL TSMAN, já referida. Quanto à R R PERDUE, HUL TSMAN faz menção ao seguinte
trabalho do referido autor: PERDUE, RR Ethical Issues in Tourism Accountability Research. Tourism:
Building Credibility for a Credible Industry. The Travei and Tourism Research Association Conference
Proceedings. Travel and Tourism ResearchAssociation. V. 22, p. 311-314, 1991.
39 HUL TSMAN, John. Just Tourism: an ethical framework. Annals ofTourism Research: Wisconsin, v.
22, n." 3, p. 553-567, 1995. Quanto ao trabalho de KROHN e AHMED, citado por HUL TSMAN,o
mesmo já foi mencionado em nota de rodapé anterior.
40 De acordo com referência observada em artigo de HUL TSMAN, ler: HAYWOOD, K. M. Revising and
Implementing the Marketing Concept as it Applies to Tourism. Tourism Management. n. 11, p. 195-205.
1990.

67



percebida como parte deste produto. Em outro dizer, quando os planos de

desenvolvimento relativos à atividade turística não se harmonizam como os interesses

da coletividade - estimulando, em oposição, resistência e hostilidade por parte destas

populações -, tanto maiores e mais intensas serão as dificuldades para que a atividade

turística prospere adequadamente.

Há ainda um outro aspecto importante neste cenário, sobretudo quando o mesmo reúne

países com as seguintes características comuns: a) sociedades em vias em

desenvolvimento, b) setor turístico em estágio embrionário; c) contexto no qual se

verifica um início de aprendizado decorrente do maior envolvimento e participação dos

diversos agentes turísticos na discussão das questões mais relevantes para o setor. Neste

caso, observa-se que a maior inserção de todos os agentes nos debates pode, sem

dúvida, contribuir e estimular a disseminação de uma melhor a compreensão sobre a

natureza complexa da atividade turística 41

Outro autor, B. BRAMWELL, reflete sobre os desdobramentos advindos da

colaboração entre os diversos agentes no desenvolvimento do turismo local, tendo como

inspiração uma pesquisa desenvolvida na Grã Bretanha para o Parque Nacional do

Distrito de Peak. Alerta, contudo, para os obstáculos que podem interferir neste

processo de interação, caso não se desenvolvam mecanismos para compensar os

eventuais desequilíbrios de poder detido pelos variados participantes. Todavia, apesar

dos riscos mencionados, o referido autor acredita que, mantida a independência e

autonomia dos grupos envolvidos, os resultados desta prática - que visa sobretudo

ampliar a participação da coletividade nas atividades turísticas - podem originar

decisões potencialmente mais eficientes, sustentáveis e legítimas, acrescentando

credibilidade e coerência estratégica aos projetos. Além disso, BRAMWELL menciona

que através deste procedimento, é possível incrementar a velocidade da difusão de

informações e conhecimentos - a respeito das problemáticas e beneficios decorrentes do

41 Vale comentar ainda que, a participação de amplos segmentos da população na condução e definição
dos rumos da coletividade é hábito relativamente recente, sobretudo em paises do Terceiro Mundo. De
fato, em alguns destes países, os indivíduos não estão acostumados a deliberar sobre questões relativas a
sua comunidade - que possam ter impacto direto sobre suas vidas -, devido a restrições políticas, sociais e
culturais, às quais estiveram submetidos até muito recentemente. Assim, este tipo de atitude, que amplia o
diálogo, pode, inclusive, contribuir, em alguns casos, para o aprimoramento do processo de educação e
estímulo ao exercício da cidadania nestas sociedades. Paralelamente, vale assinalar que procedimentos
como os referidos encontram, às vezes, alguns obstáculos, tais como, restrição orçamentária, falta de
treinamento e hábito dos agentes públicos articularem o envolvimento desses grupos nessas discussões,
necessidade de um tempo maior por parte dos participantes, decorrente das necessidades de deliberações
e consultas, inerentes a esse processo. Para maiores esclarecimentos ver em: TlMOTHY. Dallen J.
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crescimento do setor turístico - para a coletividade, bem como aumentar a predisposição

de colaboração entre os diversos atores envolvidos. Entretanto, adiciona que considera

importante para o sucesso do empreendimento - mesmo quando o consenso atingido é

parcial - que todos sejam capazes de avalizar o(s) projeto(s) em discussão, o que com

certeza irá requerer um investimento significativo de energia, tempo e habilidade

organizacional da parte dos integrantes. Ao final, o autor sugere que nestes debates, as

autoridades estatais devem ter, preferencialmente, um poder maior no que se refere à

definição das prioridades a serem discutidas, sobretudo quando se trata de defender

políticas inspiradas no conceito de desenvolvimento sustentável.Y

GO e HAYWOOD (1990), apud HULTSMAN, também observaram algumas

ambigüidades no turismo, sobretudo quando se analisam os impactos negativos e

positivos do seu desenvolvimento. De fato, o estudo destes autores indica, tendo como

ponto de partida 300 citações relacionadas com marketing turístico e marketing em

geral, que, da mesma maneira que cresce o interesse em estimular o marketing turístico,

cresce também a preocupação com seus efeitos negativos - sobre o meio ambiente, o

meio social, econômico e cultural -, derivados principalmente da intensificação do

tráfego turístico, resultante das ações de marketing."

3.1.3. Turismo e Ciências Humanas e Sociais

HULTSMAN observa a existência de duas perspectivas do turismo desenvolvido com

responsabilidade social. A primeira contempla os impactos potenciais do turismo sobre

as populações nativas, especialmente sobre os povos indígenas. A segunda trata da

maneira como são desenvolvidas as atrações turísticas para apresentação ao público. Ele

comenta em seu trabalho, as pesquisas de RIEGNER (1992) e ZACARELLI (1984),

Participatory Planning: A View ofTourism in Indonesia. Annals ofTourism Research, Great Britain, voL
26, n.2, 1999, p. 371-39l.
42 Para maiores detalhes, ver em : BRAMWELL, Bill & SHARMAN, Angela. Collaboration in Local
Tourism Policymaking. Annals ofTourism Research. Great Britain v.26, n.2, 1995, p. 392-415.
43 Cf. obra de HULTSMAN,já mencionada, p.553-567. Quanto à referência feita por Hultsman a 00 e
HAYWOOD, consultar: 00, F.& HAYWOOD, K. M. Marketing ofthe Service Process in Tourism,
Recreation and Hospitality Industries. In: COOPERo C. P. Progress in Tourism, Recreation and
Hospitality Management. London: Belhaven, v. 11,p.129-150, 1990.
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que buscam analisar estas duas abordagens, relacionando assim, princípios éticos com

questões humanistas e socíais".

RIEGNER (1992), de acordo com HULTSMAN, discute o processo de incorporação

das heranças culturais e históricas - particularmente dos grupos Afro-americanos,

Hispano-americanos, Americanos de origem asiática, e povos nativos (indígenas) -

como atrações turísticas. Para ele, o desenvolvimento de atrações turísticas com estas

características deve objetivar fornecer informações autênticas e estimulantes aos

visitantes, ao mesmo tempo em que deve contribuir para promover um senso de orgulho

entre os descendentes destas culturas, estimulando-os também a preservarem-nas. Já

ZACARELLI (1984) comenta sobre os eventuais danos que o Turismo pode causar a

países de Terceiro Mundo. Ele pondera que muitos desses países encaram as atividades

turísticas como uma alternativa para superar a pobreza. Contudo, é imperioso que todos

(agentes públicos e privados envolvidos com o turismo) considerem os riscos destas

atividades também gerarem impactos negativos sobre a herança cultural de suas

populações e, a partir daí, atuem no sentido de resguardar as singularidades de suas

culturas, impedindo a banalização de alguns rituais. Em outro dizer, é preciso preservar

a autenticidade e a privacidade destes grupos - seus costumes, valores, hábitos, lendas -

evitando-se que os movimentos turísticos os deformem, transformando-os, no final, em

um espetáculo triste e vulgar. 45

Adicionalmente, na área da cultura material, muitos historiadores e arquitetos têm

prestado atenção aos efeitos do turismo sobre os bens culturais, tais como o patrimônio

histórico, denunciando a ameaça de deterioração destes bens, não só pela quantidade

excessiva de turistas que visitam estas atrações, mas também pelo seu uso inadequado.

Como exemplo de perigo de degeneração de patrimônio histórico da humanidade, cabe

citar a cidade de Pompéia, na Itália. De fato, segundo estudos, caso não sejam tomadas

algumas medidas de restrição da visitação deste sítio turístico, corre-se o risco de

deterioração de alguns monumentos extremamente valiosos 46.

44 Com relação à menção de HUL TSMAN ao trabalho de H. G. RIEGNER, consultar: RIEGNER, H. G.
New Concepts in Tourism Development ... With a Tribute to the Buffalo Soldiers, Business America.
N .113 (24/25): 2-6. 1992. No que se refere à H.E. Zacarelli, ler: ZACARELLI, H. E. The Development of
an Ethical Strategy for Managers ofInternational Hotels in Third World Countries. FIV Hospitality
Review. N. 2(2): P.1-1I. 1984.
45 Cf. obra de HUL TSMAN, já referida. Quanto às menções feitas por HUL TSMAN, aos artigos de
RIEGNER e ZACARELLI, ambos as referências já foram citados anteriormente, em nota de rodapé.
46 Para maiores detalhes verificar em: JACOT, Martine. Pompéia põe a casa em ordem. Revista Correio
da Unesco. Rio de Janeiro, Setembro/Outubro, 1999, p.37. 70



Assim, com base na observação de que alguns patrimônios históricos importantes não

estavam recebendo os cuidados necessários para a sua preservação, alguns estudiosos

começaram a aplicar ao turismo histórico, o paradigma do desenvolvimento sustentável,

utilizando-se também do conceito de capacidade de carga - carring capacity -, adotado

pelos que trabalham com a natureza como recurso principal, com o objetivo final de

manter a integridade do patrimônio seja ele, imóvel, artefatos ou memória social'",

Segundo M. BARRETTO, autores como Le Goff e G. Simmel, acreditam que a

conservação e recuperação do patrimônio histórico permitem a preservação de

elementos essenciais da identidades dos povos, estimulando o nexo destas populações

com o seu passado, possibilitando-lhes saber quem são e de onde vieram48
•

Adicionalmente, de acordo com a referida estudiosa, vale mencionar o trabalho do

sociólogo Francisco Jurdao ARRONES, que desenvolveu estudos que apontam o saldo

negativo do Turismo em várias partes da Espanha, no Havaí, nas Ilhas Baleares e no

Caribe Ocidental, estimulando um processo de neocolonialismo e de pulverização das

culturas locais 49.

Nesse particular, chamamos atenção para o caso de Cancún, relatado por Arnaiz

BURNE, citado também por M. BARRETO, que provocou a descaracterização da

população de origem maia da região de Quintana Roo, devido ao formato adotado para

a sua inserção (periférica) no turismo local, que contribuiu para a estimular a perda de

identidade deste grupo social, ou seja, a diluição dos traços marcantes de sua cultura,

como idioma e forma de vestir.i",

Contudo, cabe atentar, ainda de acordo com a visão de BARRETO, que algumas

localidades têm se fortalecido em função da intensificação dos movimentos turísticos,

que provocaram a revítalização de determinados bairros, reabilitação de alguns sítios

históricos, especialmente aqueles localizados nas áreas portuárias e centrais de cidades,

propiciando a conservação de diversas construções e monumentos históricos. A título de

47 Para maiores detalhes ver: BARRETTO, Margarita. Turismo e legado cultural: As possibilidades do
planejamento. Campinas SP: Papirus, 2000, P. 7,31,35,43.
Adicionalmente, consultar obra de KRIPPENDORF, na qual o referido autor, também reflete sobre este
conceito - carring capacity. Ver: KRIPPENDORF.Jost. Le devoreurs de paysages: Le tourisme doit-il
detruire les sites que le font vivre? Lausanne: Editons 24 heurs, 1977, p. 100.
48 Para maiores detalhes, consultar as obras destes autores, citadas pela referida autora: LE GOFF, J.
História e Memória. Campinas: Editora da Unicamp. 1990. Adicionalmente, ler: SIMMEL, G. The ruin.
In: WOLF, K. (org.). George Simmel: 1858-1918. Columbus, Ohio: Ohio State University. 1959.
49 Quanto à obra de Francisco Jurdao Arrones, mencionada por M. Barreto, consultar: ARRONES,
Francisco Jurdao. (org) Los Mitos dei Turismo. Barcelona: Endyrnion. 1992.
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ilustração, a referida autora menciona a região de Puerto Madero em Buenos Aires, a

baía e o antigo Porto de Boston, o centro de Nova York, o pier de Chicago, e tantos

outros. Nestes casos, as críticas ao processo estão mais relacionadas ao destino que foi

dado às populações menos favorecidas que habitavam o local (geralmente locatários),

visto que a revalorização imobiliária expulsou uma grande parte dos antigos moradores

destas regiões para bairros longínquos, causando uma ruptura na sua (deles) vida'".

Há que se considerar também, os danos que os fluxos turísticos podem causar à

economia da região anfitriã, desencadeando um pressão inflacionária no mercado local,

fazendo com que os preços de alguns bens e serviços locais sejam majorados,

especialmente na temporada turística. Por conta disso, as populações residentes nestas

regiões saem prejudicadas, e freqüentemente se vêem obrigadas a renunciar ao consumo

de alguns destes produtos ou serviços, ou até mesmo a pagar preços exorbitantes.

Neste sentido, e ainda no que se refere aos impactos do turismo sobre as comunidades

anfitriãs, E.COHEN menciona a existência de alguns modelos que tentam explicar estes

impactos, destacando que dois destes modelos têm prevalecido: a) modelo

desenvolvimentista; b) modelo de dependência.

O primeiro modelo trata do turismo com capacidade de criar e multiplicar mudanças

econômicas e sociais, gerando desenvolvimento. Já o segundo modelo refere-se ao

turismo que visa meramente a obtenção de ganhos pecuniários, deixando intactas as

estruturas sociais das localidades anfitriãs. Desta forma, esta última referência não

contribui para eliminar as discrepâncias sociais, colaborando, às vezes, ao contrário,

para reforçar as desigualdades existentes.

Para ele, o grande mérito de ambos os modelos concentra-se na possibilidade de

permitirem - através do confronto entre pesquisas teóricas e empíricas - a especificação

das condições econômicas, sociais e culturais que poderiam desembocar no modelo

desenvolvimentista, e quais aquelas características que levariam a consolidação do

modelo de dependência.

COHEN acrescenta ainda que já são conhecidas algumas das circunstâncias mais óbvias

que fazem do turismo um instrumento de desenvolvimento, tais como: a participação

dos agentes locais das comunidades anfitriãs, a necessidade de controlar o ritmo do

50 No que se refere ao trabalho de S. M. Arnaiz Bume, citado por M. BARRETO, ler: BURNE, S.M.
Arnaiz. Desarollo turístico y medio ambiente en el Caribe continental occidental. Estudios y Perspectivas
en Turismo. V.5 (2), abril, 1996.
51 Para maiores detalhes ver: BARRETTO, Margarita. Turismo e legado cultural: As possibilidades do
planejamento. Campinas SP : Papiros, 2000, P. 7, 31, 35,43.
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crescimento do turismo, de desenvolver outras atividades econômicas paralelamente ao

turismo, etc... Todavia, na sua opinião, há algumas condições estruturais (com as quais

os pesquisadores têm menos familiaridade) que emergem a partir do desenvolvimento

do próprio fenômeno turístico, que ao se tornarem mais estudadas, podem permitir um

aumento do conhecimento de como se estimular ou bloquear as características

associadas a um ou outro padrão de desenvolvimento.f

PAYNE e DIMANCHE discorrem sobre outras conseqüências deletérias da atividade

turística, que também se concentram no campo sócio-cultural. Para eles, os

desdobramentos negativos do turismo, oriundos das diferenças entre os sistemas de

valores, crenças religiosas, tradições, estilos de vida, dos turistas e residentes, podem ser

extremamente prejudiciais para as comunidades receptoras de turismo, gerando riscos

de desentendimentos, frustrações, ressentimentos, e até mesmo aumento na

criminalidade e estímulo à prostituição." Igual preocupação é expressa por URRY,

quando comenta sobre o turismo e seus efeitos sociais negativos, apontando as enormes

desigualdades que podem ser observadas - entre os visitantes e as populações nativas-

especialmente no caso de comunidades anfitriãs que se localizam em países em

desenvolvimento.i" MATIllESON e WALL também analisam os desdobramentos

decorrentes dos fluxos turísticos em determinadas regiões, e comentam sobre o efeito

demonstração, i. e., os desdobramentos advindos dos contatos entre turistas e a

população local, a qual pode eventualmente, passar a incorporar comportamentos,

valores, aspirações e até ideologias, estranhos a sua realidade sociocultural. Ao final,

concluem que este fenômeno - efeito demonstração - conspira contra a autenticidade da

cultura e da identidade de muitas comunidade turísticas, sobretudo em países do

Terceiro Mundo, vislumbrando, inclusive, a possibilidade de situações explosivas e de

tensão, resultantes desta interação."
Peter BURNS56 discute os cruzamentos entre turismo e cultura, no contexto global-

local, focalizando os impactos das atividades turísticas nas culturas locais,

especialmente das sociedades anfitriãs. Menciona, por exemplo, que alguns autores

52 Para maiores detalhes, ver: COHEN, Erick. Rethinking the Sociology ofTourism. Annals ofTourism
Research Great Britain. JanlMar 1979, p. 25.
53 Cf. obra de PAYNE e DIMANCHE, já referida anteriormente, p.2.
54 Cf obra de J. URRY, já referida anteriormente, p. 88.
55 Cf. obra referida de MATHIESON e WALL,járeferida anteriormente, p. 182, 183,188,222.
56 Para maiores detalhes ver: BURNS, Peter. BriefEncounter: Cultures, Tourism and local-global nexus.
In: WAHAB, Salah, COOPER, Chris (editors). Tourism in the age ofglobalization. London, New York:
Routledge, 2001, Capo 13, p.290-305.
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crêem que a globalização tem estimulado o surgimento de um mundo menos

diferenciado, mais homogeneizado. Paralelamente, comenta que outros pesquisadores

destacam que, apesar das sociedades estarem convergindo em alguns aspectos

(principalmente econômicos e tecnológicos), estão divergindo em outros (questões

sociais) e permanecendo iguais em algumas dimensões. BURNS, entretanto, entende

que a idéia do "global village"S7é aplicada principalmente às elites globais, as quais têm

acesso aos benefícios do desenvolvimento tecnológico. O restante, isto é, a maioria das

populações, em especial aquelas que vivem em países periféricos, permanecem à

margem do processo, e não estabelecem comunicação para além dos seus grupos de

referência.
Adicionalmente, este autor aponta para os riscos da degeneração das culturas de novos

destinos turísticos, devido aos impactos das atitudes consumistas dos turistas sobre os

comportamentos e estilos de vida das comunidades receptoras. Contudo, BURNS

afirma que acredita que o turismo não é um movimento que, obrigatoriamente, processe

a destruição das culturas locais. Na sua opinião, um planejamento turístico responsável,

que consiga demarcar quais dimensões da cultura local são passíveis de ser alteradas e

quais aspectos não estão sujeitos à transação, pode se constituir no diferencial capaz de

determinar a prosperidade de um sítio turístico. Em outro dizer, ele sugere que o

turismo conduzido de forma equilibrada - que procura harmonizar as diversas

dimensões da atividade turística - pode induzir mudanças que levem ao

desenvolvimento, gerando benefícios sócio-econômicos, sem que isso promova a

degeneração das principais características formadoras das identidades das comunidades

anfitriãs. Todavia, adverte que se os responsáveis pela condução das atividades

turísticas não estiverem atentos e dispostos a corrigir os eventuais danos sócio-culturais

gerados pelas atividades turísticas, então as mudanças decorrentes do turismo podem

determinar dependências e reforçar desigualdades, beneficiando de forma preponderante

os grupos com maior poder de articulação, que são, geralmente, as elites locais e as

corporações turísticas transnacionais.
BRUNT e COURTNEyS8 destacam, com base em pesquisa realizada em Dawlish, um

pequeno resort localizado no litoral do Reino Unido, que o desenvolvimento do turismo

pode contribuir tanto para estimular mudanças positivas (aumento da renda e de

57 Uma boa tradução para esta expressão pode ser "aldeia global".
58 BRUNT, Paul, COURTNEY Paul. Host Perceptions ofSociocultural Impacts. Annals of Tourism
Research Vol. 26, n.3, 1999, p. 494-496, 503,51-512. 74



oportunidades de emprego, melhoria dos padrões educacionais da comunidade,

ampliação e aprimoramento da infraestrutura e dos serviços), quanto negativas

(desmantelamento do conjunto de valores sociais e familiares locais, ampliação do

desequilíbrio entre os grupos sociais devido a emergência econômica de alguns

segmentos, práticas culturais alteradas para atender às demandas turísticas) na estrutura

da sociedade receptora. Por conta disso, estes autores enfatizam a necessidade de se

ponderar sobre os impactos sociais e culturais do turismo durante o processo de

planejamento da implementação das atividades turísticas, com o objetivo de otimizar

seus efeitos benéficos e amenizar os eventuais e prováveis danos. Contudo, os referidos

autores alertam também para o fato de que o estágio de desenvolvimento dos agentes

locais envolvidos direta ou indiretamente com o setor (população, empreendedores,

autoridades locais, empregados no turismo, entre outros), bem como sua maior

conscientização com relação a determinadas problemáticas irá, sem dúvida, contribuir

para determinar a extensão e a magnitude dos impactos advindos das atividades

turísticas.

Adicionalmente, vaie a pena considerarmos o estudo de HUSE, GUSTAVSEN e

ALMEDAL59, conduzido em algumas municipalidades da Noruega, país que se

distingue pelo alto padrão de desenvolvimento e qualidade de vida. Para esses

pesquisadores, a natureza dos investimentos e das atividades turísticas desenvolvidas

pode ou não, estimular a retenção das populações locais no sítio turístico. Em outro

dizer, dependendo da forma como se processa o desenvolvimentodo turismo, ele poderá

criar oportunidades de emprego para os indivíduos residentes nas regiões, através do

estímulo a prosperidade de algumas atividades (corno por exemplo, atividades

artesanais), contribuindo, inclusive, para a consolidação da cultura local. Além disso, é

possível que o crescimento do setor turístico influencie e pressione a expansão das

infraestruturas locais, ampliando as possibilidades na área de educação, comunicação e

saúde para as populações anfitriãs.

Há ainda algumas reflexões importantes corno as de Toni HAGEN - um eminente

"trekker" do Nepal, que, já em 1950, realizava caminhadas pelo território do seu país -,

que ao se referir às conseqüências negativas do turismo nas sociedades receptoras de

turistas, alertou para os perigos que o turismo poderia representar, não somente para o

meio ambiente, como também para as culturas locais, no sentido de promover sua

59 HUSE, Morten, GUSTAVSEN, Torstein, ALMEDAL, Sigrid. Tourism Impact Comparisons among
Norwegian Towns. Annals of TourismResearch. VoI. 25, n.3, p.735-736, 1998.
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descaracterização. Segundo ele, os malefícios direcionados à ecologia podem ser

reduzidos com a utilização de técnicas, e são, em muitos casos, teoricamente

resgatáveis. Entretanto, no que se refere à substancia cultural e à identidade das

comunidades, as perdas, geralmente, são irreversíveis, não existindo investimento ou

tecnologia capaz de recuperá-las na sua totalidade'".

Antes de abordarmos a próxima área de estudo - desenvolvimento sustentável -

gostaríamos de mencionar uma nova e recente tendência do fenômeno turístico - o Dark

Tourism _61 , modalidade esta que está associada à transformação, em sítios turísticos,

de diversas localidades onde ocorreram eventos trágicos, tais como: guerras, genocídios,

assassinatos, etc. Segundo J. LENNON e M. FOLEy62, algumas questões complexas e

controversas - sobre os impactos morais e éticos decorrentes do desenvolvimento de

atividades turísticas nestes lugares - começam a ser discutidas, principalmente quando

se analisam as variadas possibilidades de interpretações (políticas, sociais, religiosas,

etc) que podem ser atribuídas aos eventos aí ocorridos. Estes autores também procuram

refletir sobre as prováveis razões que estimulam os turistas a visitar estas "atrações",

sugerindo a existência de motivações educacionais, culto à memória/recordação de fatos

marcantes que aconteceram nestes locais, ou até mesmo, o mero entretenimento.

3.1.4. Turismo e Desenvolvimento Sustentável

Com o crescimento vigoroso da atividade turística, sobretudo nas últimas décadas do

século XX, começou a se disseminar também e, paralelamente, a preocupação com a

sustentabilidade de alguns 'sítios turísticos. Desta forma, iniciou-se um processo de

conscientização quanto aos perigos potenciais do turismo, sobretudo no que se refere à

disponibilidade de certos recursos (naturais, culturais, históricos, entre outros), no

médio e longo prazo.

VALLS e PORTA63 exploram em seu artigo a idéia de que o turismo sustentável deve

ser um critério essencial, especialmente quando se trata de abordar a questão do

60 ECOTURISM Society, Himalayan guides for responsible tourism, and the North American
coordination center for responsible t01..!..t1SIl'_Travei Ethic. São Paulo, 13 out.2000. Endereço eletrônico:
http//ecoturism.about.comltravel/ecoturism/gildynamic/ otIsite.htm?site=http//www.gorp.comlabvclds/ethic.htm
61 Optamos por manter a expressão original utilizada pelos autores J. LENNON e M. FOLEY.
62 Para maiores detalhes, consultar: LENNON, John, FOLEY, Malcolm. Dark Tourism: the attraction of
death and disaster. London and New York: Continuum, 2000, p. 3 -12; 39-65.
63 Para maiores detalhes conferir em VALLS, Joseph-Francesc, PORTA, Fanny, Sustainable Tourism and
Economy: Territory and Heritage. Revue de Tourisme, Berne, vol.l , Janviers- Mars, 1997, p. 3-10.
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planejamento turístico de longo prazo, que tem corno objetivo harmonizar os interesses

econômicos com os valores socioculturais e ambientais.

Contudo, apesar de destacarem a importância desta filosofia para o equilíbrio do ser

humano com o seu habitat, alertam para os riscos da utilização exagerada, sobretudo

recentemente, do termo sustentabilídade, que pode contribuir inclusive para transformá-

lo em uma espécie de cliché. Resgatam, também, a discussão sobre a aparente

incompatibilidade do conceito "desenvolvimento sustentável", esclarecendo que a

palavra "desenvolvimento" é geralmente empregada para definir o gerenciamento de

recursos da forma mais eficiente possível, enquanto que "sustentável" tem algumas

conotações restritivas, que implicam em rejeição a determinadas formas de

desenvolvimento, bem corno a comportamentos consumistas e materialistas, que

possam gerar degradação ambiental. Desta forma, deixam visíveis as dificuldades e

desafios para se conciliar ambos os termos, principalmente se o objetivo é traçar

estratégias competitivas, sem, contudo desrespeitar valores culturais, ambientais, etc.

Em adição, mencionam que o turismo sustentável visa satisfazer ao mesmo tempo, as

necessidades das populações residentes e dos turistas, protegendo e estimulando

simultaneamente, as oportunidades e beneficios que ambos os grupos poderão continuar

a usufruir no futuro.

Em suma, para estes autores, Turismo é sinônimo de localidades e suas culturas.

Portanto, a preservação de ambos é fundamental, não somente para a existência e

perpetuidade da atividade turística, mas principalmente, para que se possibilite a fruição

destes recursos, ora protegidos, pelas próximas gerações.

HULTSMAN, ao mencionàr DENNEy64 (1991) e SLATTERy65 (1983), destaca a

contribuição destes autores, quando enfatizam a importância de se incluir no processo

de planejamento do setor turístico, reflexões sobre os efeitos futuros do turismo, desde o

nível local até o nível global. Isto significa pensar, por exemplo, o planejamento da

cidade incorporando-se os fluxos turísticos, mas também refletir sobre a necessidade de

preservação das qualidades específicas de certas localidades turísticas (sobretudo as

64 Cf obra de HULTSMAN, referida anteriormente, p. 553-567. Quanto à menção de HULTSMAN aos
trabalhos de DENNEY consultar: DENNEY, V. AlI That Glitters May be Slag. Utne Reader. V. 46 (4).
P.94.1991
65 Cf obra de HULTSMAN, referida anteriormente, p. 553-567. Quanto à referência de HULTSMAN aos
trabalhos de SLATERRY, consultar; SLATTERY, J. P. Mass Tourism and The Road to Placelessness:
Towards a New Philosophy for Tourism Development. In: COOPER, C. P. Progress in Tourism,
Recreation and Hospita/ity Management. 1990, London: Belhaven. V.II. P. 50-66.
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consideradas patrimônios da humanidade), diante das pressões impostas pelo turismo de

massa.

De fato, um dos grandes desafios dos gestores do turismo atualmente é compatibilizar

atividades turísticas com desenvolvimento sustentável. Isto pressupõe harmonizar as

pressões exercidas pelos agentes que comercializam o turismo, com as premissas

defendidas por aqueles que se preocupam com a preservação ambiental, histórica e

cultural, no sentido de convencer a todos de que: 1) um lugar deteriorado rende menos

do que um local "são"; 2) espaços desordenados perdem a sua "escala humana", que é

justamente um dos seu maiores atrativos, transformando-se em ambientes contaminados

visualmente, com graves problemas de circulação, ruído, lixo, energia, água potável,

esgoto e saneamento; 3) para que o turismo seja sustentável, é preciso que não se esgote

o capital principal, ou seja, os atrativos naturais, culturais, históricos, entre outros, do

sítio turístico.

Na seqüência, vale a pena comentar a respeito de um novo tipo de turismo emergente,

uma tendência que se mostra cada vez mais presente, que é o modelo de "turismo de

enclave".

T. FREITAG66
, tendo como referência a República Dominicana, se detém a pesquisar

esse modalidade de turismo, que, em geral, é financiada por grupos multinacionais,

destacando também algumas de suas características mais freqüentes, a saber: a) sua

incapacidade de distribuir os beneficios gerados pela atividade para os diversos agentes

dos sítios onde esses empreendimentos estão implantados (principalmente para os

segmentos mais pobres da população )~ b) seu desinteresse em estimular o

desenvolvimento das localidades nas quais esses complexos turísticos são instalados.

Desta forma, é manifesto que comumente, este tipo de atividade turística não procura se

integrar com os membros da sociedade local, nem se preocupa em incorporar os setores

econômicos tradicionais, contribuindo, em regra, muito pouco para a sua prosperidade.

No exemplo analisado por FREITAG, observa-se claramente que a auto-suficiência

desses complexos hoteleiros • que tentam reter os turistas nos limites das suas

instalações, através do fornecimento de todas as refeições, passeios turísticos, bem

como de outras facilidades, tais como, lojas de souvenirs que também vendem cigarros,

bebidas, comidas e produtos de higiene pessoal », acaba por restringir os eventuais

resultados multiplicadores associados aos movimentos turísticos, inviabilizando

66 FREIT AG, Tilman G. Enclave Tourism Development: For Whom the Benefits RolI? Annals of Tourism
Research. Great Britain: V.21, n.3, 1994, p. 538-554. 1994.
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também a distribuição horizontal dos tão propalados efeitos secunàários do

desenvolvimento do turismo. Por conta disso, a interação e o contato com a coletividade

onde o complexo de lazer está estabelecido é intencionalmente reduzida, e os visitantes

acabam concentrando seus dispêndios quase que totalmente dentro do hotel, que é o

agente que retém, de forma majoritária, a grande parcela das vantagens pecuniárias.

Além disso, a pesquisa realizada pelo autor evidencia que uma outra parte (menor) dos

beneficios produzidos se concentra nas mãos das elites locais, que estão

freqüentemente, associadas com os interesses dos empreendedores e, portanto,

desvinculadas das conveniências da comunidade anfitriã.

Há que se considerar ainda alguns aspectos negativos adicionais, eventualmente gerados

por estas atividades turísticas, que podem vir a consumir de forma acelerada diversos

recursos naturais, sem que se promova, em paralelo, a sua reposição. De fato, em

algumas situações, a disponibilização destes recursos para a própria população local

torna-se ainda mais deficiente, ou até inacessível (por exemplo: aumentam as

dificuldades para obtenção e consumo de água potável e outros produtos locais, proíbe-

se o acesso da população a certos lugares que passam a ser reservados exclusivamente

para os turistas, elevam-se o preço da terra e o custo de vida, etc), concorrendo no final,

para piorar a qualidade de vida da grande maioria dos habitantes do sítio turístico.

Quanto ao potencial de geração de empregos relacionados a este tipo de negócio (e

divulgado como um dos seus aspectos mais positivos), FREITAG identifica, no caso em

estudo, que os salários pagos, sobretudo para a mão de obra não qualificada, situam-se

somente um pouco acima do padrão mínimo local. Percebe também que não há nenhum

tipo de compensação (financeira) para as dispensas dos funcionários, que ocorrem

geralmente nos períodos de baixa sazonalidade. Com efeito, estes empreendedores

atuam de forma a respeitar as legislações trabalhistas locais, que no caso dos países em

vias de desenvolvimento são geralmente deficientes.

O autor conclui, com base na situação por ele analisada, que há um evidente

desequilíbrio entre os beneficios e maleficios advindos destas atividades, sendo que

estes últimos aparecem em maior proporção. Acrescenta ainda, que é fundamental a

participação das autoridades governamentais (poder público) - de forma independente

e autônoma - na condução e implementação de projetos desta natureza, como forma de

zelar pelos interesses da localidade e garantir a possibilidade da apropriação de parte

dos beneficios por outros grupos, menos favorecidos e articulados.
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Antes de passarmos para o próximo tópico, vale atentar também para as reflexões

expressas no trabalho de J.URRY, a respeito da distribuição desigual dos beneficios

gerados pelo turismo nas chamadas sociedades em desenvolvimento. Segundo este

autor, em países com estas características, geralmente boa parte dos lucros-tende a ficar

em poder das companhias multinacionais, sobretudo aquelas que investiram na

expansão do turismo nestas localidades. Ele cita cifras relativas ao turismo das Ilhas

Maurício, onde 90% das divisas estrangeiras obtidas com atividades turísticas são

repatriadas para as matrizes dessas empresas, baseadas em outros países, e acrescenta

que esta tendência deverá se intensificar, especialmente em face da aceleração da

integração vertical desta indústria".

3.1.5. Turismo e Educação

De acordo com HULTSMAN, HEGARTy68 (1990) destaca os aspectos antagônicos

que emergem no turismo, quando tentamos relacioná-lo com a.ética. De fato, este autor

observa que, se por um lado há uma forte dimensão ética permeando a maioria dos

conteúdos que existem no turismo (por exemplo: satisfação do consumidor,

responsabilidade, qualidade de serviços, entre outros), por outro lado, a idéia da ética

aplicada ao turismo parece às vezes contraditória, devido à dimensão "profit oriented,,69

associada ao setor. Por conta disso, HEGARTY faz questão de ressaltar a importância

de se incluir o estudo de ética no curriculum das escolas e dos centros de estudo

dedicados ao turismo'",

Quanto às discussões que associam turismo e ética, lIULTS:M.AJ."1\fdestaca que foi nos

"Journals", Congressos e Revistas Acadêmicas, ao invés de livros-textos, onde

encontrou uma maior incidência de temáticas desta natureza. Segundo este autor,

mesmo nos livros-textos, relativos a áreas nas quais mais se identificaram abordagens

que visavam promover o cruzamento da ética com o turismo, tais como, Ecologia, r/

Marketing e Ciências Sociais, o tratamento dispensado ao assunto era, geralmente, \
.,

67 Cf. obra de J. URRY,já mencionada, p.93.
68 Com relação à obra de JA Hegarty , mencionada por HULTSMAN, consultar: HEGARTY, J.A.
Ethics in Hospitality Education. International Journal of Hospitality Management. v. 9, p. 106-109.1990.
69 Orientada para o lucro.
70 Cf. obra de HUL TSMAN já mencionada. No que se refere à menção de HUL TSMAN a HEGAR TY
ler: HEGARTY, J. A. Ethics in Hospitality Education. Intemational Journal of Hospitality Management.
n.9, p. 106-109. 1990.
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superficial." Com efeito, no que diz respeito ao Brasil, somos levados a concordar com

esta opinião, uma vez que também observamos que na maioria dos livros textos

brasileiros de turismo, consultados por nós, tampouco se faziam questionamentos éticos

com a profundidade necessária, de modo que todos aqueles que estudam ou têm

interesse no setor, percebam a relevância deste assunto e sua importância no contexto do
Turismo.

Num outro estudo interessante, sobre a integração da ética ao curriculum do ensino da

Hospitalidade (Turismo, Hotelaria, entre outros), conduzido por Gari VALLEN e Matt

CASADO, esses autores concluem sobre a necessidade de estimular o estudo da Ética

entre os universitários que freqüentam cursos relacionados ao setor. Para eles, é na

universidade que os educadores têm, talvez, sua última oportunidade de infundir a

importância desta disciplina entre os estudantes. VALLEN e CASADO recomendam,

entretanto, que o ensino da Étiea em centros universitários ou de treinamento não se

restrinja à análise de questões conceituais e abstratas, e considere também a avaliação

de casos reais, como forma de tomar o estudo mais estimulante e efetivo.72

Tom BAUM73
, em seu trabalho, faz observações interessantes sobre a educação para o

turismo, em face de um cenário de economia globalizada e, apesar de não abordar de

forma direta as implicações éticas deste processo, sugere algumas questões que nos

convidam a uma reflexão mais profunda sobre os impactos da globalização no ensino do

turismo.

Assim, segundo este autor, a educação para o turismo é, sem dúvida, influenciada por

aspectos internos e externos, independente do país que se analisa. De fato,

considerando-se o atual moinento, pode-se dizer que as forças da globalização - que se

manifestam através de aquisições internacionais, alianças estratégicas ou fusões

decorrentes de expansões que envolvem organizações de vários países - inegavelmente

impactam e influenciam o setor turístico, estimulando debates sobre os caminhos

futuros a serem trilhados pela Educação turística.

Contudo, o referido autor faz questão de afirmar que, por outro lado, o ensino do

turismo, se manejado de maneira adequada, também pode representar um dos principais

71 CF. obra de HULTSMAN, já referida, p. 553-567.
72VALLEN Gary, CASADO Matt. "Ethical Principies for the Hospitality Curriculum". Comell Hotel
and Restaurant Administration Quarterly, Comell, vol. 41, no. 2, p. 44 -51, april 2000. Maiores detalhes
dos conteúdos tratados nesse texto serão abordados no próximo capítulo, no qual, dentre outras coisas,
refletiremos sobre questões relativas à Educação Universitária do Turismo, no Brasil.
73BAUM, Tom. Education for tourism in a global economy. In: WAHAB, Salah, COOPER, Chris.
Tourism in the Age ofGlobalization. London: Routledge. 2001, Capo 9, P. 198-212.
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bastiões na defesa da identidade nacional e, neste sentido, funcionar como instrumento

para a preservação das características fundamentais de um país, de seu povo, de sua

cultura, de seu idioma, etc, ao invés de servir exclusivamente a interesses alheios aos
das comunidades turísticas.

BAUM acrescenta ainda que, ao se abordar esta temática - ensino do turismo - é

fundamental que se leve em conta que a educação turística é um fenômeno recente em

muitos países, sendo também permeada por tensões e contradições. Na seqüência,

afirma que o modelo de educação que prevalece atualmente no interior do setor turístico

privilegia, sobretudo, o treinamento e desenvolvimento das habilidades técnicas,

negligenciando as discussões relativas a outras dimensões (impactos culturais,

ambientais, etc), bem como a discussão sobre questões mais estratégicas. Observa que

programas internacionais de cooperação no setor são raros e, geralmente, concentrados

em áreas especializadas ou técnicas, subsidiados por entidades como a IATA

(International Air Transport Association).

Ao final, este autor menciona que o maior desafio dos educadores deste campo é tentar,

em meio às fortes pressões políticas e econômicas às quais o setor está exposto, deter

um certo controle das agendas educacionais, de forma a poder influenciar e dar a sua

valiosa contribuição, no que se refere aos novos rumos do turismo.

Jost KRIPPENDORF74 manifesta em seus estudos preocupações semelhantes as de Tom

Baum, no que tange à questão da formação dos indivíduos interessados em trabalhar no

setor turístico. Para ele, a educação ministrada àqueles que irão exercer profissões

associadas ao setor turístico geralmente privilegia o fornecimento de habilidades

técnicas e especializadas. Em outras palavras, na sua opinião, o ensino do turismo está

voltado principalmente para a aquisição de um savotr-faireí' manual, técnico e

profissional, que prestigia a formação de especialistas, e não atenta para a relevância de

se desenvolver um profissional com espírito crítico. Adicionalmente, ele comenta que

em comparação com outros ramos de atividades econômicas, o turismo apresenta um

quadro de profissionais desqualificado. Conseqüentemente, acredita que é necessário

prover os profissionais da área de uma formação competente e qualificada, alinhada

com as necessidades contemporâneas.

74 Cf. obras do referido autor, já mencionadas anteriormente. Ver: KRIPPENDORF, Jost. Les vacances, et
aprês ? Pour une nouvelJe compréhension des loisirs et des voyages. Paris: Editions L'Harmattan, 1987.
P.174,178,219 e 220. Adicionalmente, ler: KRIPPENDORF, Jost. Les devoreurs de paysages: Le
tourisme doit-il detruire les sites qui le font vivre? Lausanne: Editons 24 heurs, 1977, p.147-148.
7S Traduzindo: saber-fazer, qualificação.
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Na seqüência, este autor afirma ser importante também, dotar o turismo de uma

aparência mais humana, que possibilite e estimule seus agentes a refletir sobre a

aplicação da ética neste setor. Sua expectativa é que através da educação seja possível

formar profissionais habilitados e com espírito crítico, capazes de exercer um papel de

precursores de uma revolução qualitativa dos serviços turísticos, além de assumir o

compromisso com a construção de um turismo orientado para o ser humano e para o
meio ambiente.

Vale mencionar ainda um estudo interessante conduzido pela ASTA (American Society

of Travel Agents), comentado por FLECKENSTEIN e HUEBSCH76• No referido

trabalho, verificou-se que os indicadores mais utilizados para avaliar o estágio da ética

no setor turístico são o profissionalismo que os agentes imprimem na condução de suas

atividades e a confiança que eles inspiram nos consumidores-turistas que adquirem os

seus "produtos". A aludida pesquisa identificou que muitos entrevistados associam a

relativa facilidade de ingressar profissionalmente na indústria turística, com a ausência

de parâmetros muito rígidos, sobretudo no que se refere à observância de

comportamentos éticos pelo setor. Desta forma, é manifesto que o sucesso e o futuro do

setor depende, e muito, da modificação da percepção de que "qualquer um" pode

ingressar e trabalhar no "ambiente do turismo", com um mínimo de investimento e

treinamento. Por fim, depreende-se claramente a .necessidade de mudança de

comportamento da maioria das organizações turísticas, que deverão preocupar-se

doravante, cada vez mais, não só com o aprimoramento técnico dos seus profissionais,

mas também com a importância que começa a ser· atribuída. às posturas éticas e

responsáveis das organizações, por parte dos consumidores.

3.2. O Código Global de Ética para o Turismo

o Código Global de Ética para o turismo, elaborado pela WTO - World Tourism

Organization," tem caráter de novidade, visto que sua adoção ocorreu somente em

outubro de 1999, quando da realização da assembléia anual desta organização, no Chile.

76 Cf obra de FLECKENSTEIN e HUEBSCH, citada anteriormente, p.137-142.
77 A WTO - World Tourism Organization é a maior organização intra-governamental direcionada para o
setor de viagens e turismo. Desde 1976, funciona também como uma agência executiva do Programa de
Desenvolvimento das Nações Unidas (UNDP), sendo que em 1997, a WTO e a ONU assinaram um
acordo formal de cooperação. A WTO tem a função de ser um fórum global para a análise e definição de
políticas do setor, congregando além de 138 países e territórios, mais de 350 membros filiados
representando governos locais, associações de turismo, além de companhias privadas atuantes no turismo,
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o mencionado código - transcrito a seguir sob a forma de princípios - é uma síntese de

vários outros documentos e regulamentos publicados nos últimos anos, tendo a

aspiração de ser uma referência para todos os agentes envolvidos com a atividade
turística 78.

Artigo 1.

O turismo aporta uma contribuição para o entendimento e o respeito mútuo entre povos

e sociedades.

Artigo 2

O Turismo é um instrumento para a satisfação pessoal e coletivo.

Artigo 3

O Turismo é um fator de desenvolvimento sustentável.

Artigo 4

O Turismo utiliza-se do patrimônio cultural da humanidade, contribuindo para o seu

aprimoramento.

Artigo 5

O Turismo gera beneficios para as comunidades e países receptores de visitantes.
Artigo 6

O Turismo implica em obrigações para todos os atores que interagem no setor.
Artigo 7

O turismo é um àireito de todos.

Artigo 8

O Turismo significa liberdade de movimentos.

Artigo 9

O turismo é um direito fundamental de trabalhadores e empreendedores.

Artigo 10

Todos, agentes públicos e privados devem se comprometer a implementar o Código
Global de Ética para o Turismo.

Segundo a World Tourism Organization, o código visa à promoção dos valores éticos

comuns a toda humanidade, enaltecendo os beneficios da diversidade e da não-

companhias aéreas, grandes grupos hoteleiros e operadores turísticos. Sua sede localiza-se na Espanha,
Madrí.
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estandardização.Adicionalmente, enfatiza que o desenvolvimento da atividade turística

deve se processar em bases responsáveis, respeitando as leis, o meio ambiente e a

cultura das comunidades receptoras. Além disso, condena firmemente as práticas de

turismo sexual - uma vez que representam a negação dos fundamentos do turismo _,

especialmente se elas envolverem crianças ou adolescentes.

O referido documento aborda ainda a necessidade de as autoridades públicas

proporcionarem adequada proteção aos turistas, destacando que os profissionais do .

turismo, no desempenho de suas funções, devem se comprometer a disponibilizar

informações honestas, confiáveis e precisas aos consumidores-turistas, de modo que a

transparência seja a regra prevalecente.

A preservação dos patrimônios naturais (com vistas a proteger a biodiversidade e

manter o equilíbrio do ecossistema), bem como dos patrimônios culturais, são itens que

também ganham destaque, tendo como fundamento, o direito das gerações futuras

usufruírem e se beneficiarem destes recursos.

No que se refere à dimensão econômica da atividade, o código defende o direito de os

trabalhadores do setor - sejam eles assalariados ou profissionais liberais - terem acesso à

rede de proteção social, a treinamentos adequados e contínuos, alertando também para a

necessidade de garantir um status específico aos trabalhadores sazonias, sobretudo no

que tange a previdência social. Quanto aos empreendedores turísticos, assegura a eles o

seu direito de prosperar, sempre dentro dos limites estabelecidos pelos princípios do

desenvolvimento sustentável.

Como visto, o supracitado código trata de questões atuais do turismo, que refletem os

dilemas e conflitos das sociedades contemporâneas, em face do vigoroso e contínuo

ritmo de crescimento do setor. Alerta ainda para os efeitos (negativos e positivos) deste

fenômeno, no meio ambiente, na economia, na cultura, tanto nos países receptores,

como nos países geradores de fluxos turísticos. Em outras palavras, o código reafirma

que o grande desafio do setor turístico, na atualidade, é tentar conciliar: interesses

econômicos e ecológicos, meio ambiente e desenvolvimento, abertura ao comércio

internacional e proteção das identidades culturais e sociais. A nova orientação realça,

inclusive, a importância da ação conjunta dos agentes públicos e privados, destacando

os ganhos em prol do turismo, advindos desta parceria.

78 Para maiores informações consultar: Global Code of'Ethics for Tourism . Adicionalmente, ver o Code
of'Ethics for Tourists - Ecumenical Coalition on Third World Tourism.
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Cabe salientar ainda, as relevantes repercussões de tal documento, no que tange à

conscientização da necessidade de maior profissionalização do setor, diante de novos e

mais complexos contextos. Além disso, a mencionada diretriz evidenciou a importância

de que os profissionais que trabalham no Turismo tenham acesso a uma melhor

formação humanista.

Em suma, o Código Global de Ética para o Turismo buscou definir padrões éticos de

comportamento no campo profissional dos serviços turísticos, de forma a estabelecer

referências claras e precisas para a atuação dos agentes do setor.

Na nossa opinião, reside aí o seu grande mérito, pois ainda que seja possível estimular a

disseminação de práticas éticas sem que se tenha um modelo que estabeleça as diretrizes

básicas, é inegável que a existência de um documento que reuna as orientações

essenciais para a consecução de boas práticas turísticas contribui para balizar melhor e

mais claramente, a atuação dos agentes no setor.79

Vale comentar também que, alguns países como Alemanha, Japão e Canadá já possuíam

seus próprios códigos de ética de turismo, antes mesmo da edição desta referência por

parte da WTo. No Japão, por exemplo, as normas foram implementadas pelo

Associação Japonesa dos Agentes de Viagem e estabelecem que caso um agente de

viagem não possa disponibilizar aquilo que foi divulgado ( hotel, transportes, etc),

deverá ressarcir o cliente pelos danos por ele (agente) provocados.

Na Alemanha, alguns dos parâmetros de funcionamento do setor estão estabelecidos

pelo Guia Federal Alemão de Leis de Viagem, no qual encontram-se as disposições que

estabelecemos casos de reembolso. Este guia é adotado pelo setor como um todo.

No caso do Canadá, a Associação da Indústria do Turismo do Canadá também

desenvolveu um Código de Ética, bem como normas protetoras de turistas. Do ponto de

vista do meio ambiente, existem grupos de preservação do patrimônio ambiental que se

aliaram com a indústria do turismo, com o objetivo de promover - através de atividades

turísticas - o aprimoramento da educação ambiental, além de buscar estimular a

disseminação da importância que deve ser atribuída às diferentes manifestações

79 No que se refere a importância dos códigos de ética, vale a pena fazermos uma analogia com os
ensinamentos de ZEITHAML, PARASURAMAN e BERRY, que comentam sobre a conveniência de se
utilizar certos "símbolos" ou referências, com o objetivo de estimular equipes de profissionais a atuarem
de maneira ética. Esses autores acrescentam que acreditam que estes "símbolos" podem contribuir para
adicionar um sentido maior ao trabalho destes funcionários, desafiando-os a despenderem maiores
esforços em prol de certos objetivos, lembrando-os constantemente das prioridades estabelecidas. Para
maiores detalhes ver obra já mencionada, p. i54.
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culturais, procurando assim, melhorar o padrão ético de todos os atores que interagem

no setor.
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4. Brasil: a construção de um turismo ético.

4.1. Ética e cidadania DO Brasil

Não é objeto deste trabalho discutir a trajetória da ética e da cidadania no Brasil.

Contudo, com vistas a promover uma compreensão mais ampla das eventuais

dificuldades e obstáculos para a disseminação e consolidação de práticas éticas no

turismo brasileiro, acreditamos ser importante considerar sobre algumas idéias e

entendimentos de estudiosos que se dedicaram a analisar aspectos da evolução social e

política brasileira.

De fato, ao se avaliar o processo de incorporação de valores éticos às práticas turísticas,

no Brasil, é recomendável que antes também se reflita sobre alguns outros temas tais

como, superação :das grandes desigualdades sociais, garantias dos direitos civis,

consolidação dos princípios da justiça e da liberdade, com o objetivo de contextualizar

melhor a questão da ética no turismo em nosso país.

Neste sentido, e visando conhecer com mais detalhes as engrenagens que

movimentaram nossa sociedade, vale a pena resgatar os ensinamentos de Roberto

DaMATTA, que se refere ao Brasil como uma sociedade relacional, onde convivem

múltiplas éticas sociais, além de códigos de conduta variados, que se aplicam de acordo

com determinadas circunstâncias e com os diversos grupos de indivíduos envolvidos

Na verdade, o referido autor sustenta que o grande dilema dos brasileiros reside na

oscilação entre a sujeição a uma totalidade de leis gerais e universais, cujo ator principal

é o indivíduo, e a submissão a um conjunto de situações, nas quais a ''navegação social"

é feita por meio de um sistema de relações pessoais gradativo e inclusivo, tendo como

sujeito, a pessoa 1.

Com efeito, para DaMATTA, a vida social brasileira pode ser compreendida a partir da

análise de dois espaços distintos - o mundo da casa e o mundo da rua -, nos quais se

observam atitudes, gestos, posturas e comportamentos éticos diversos. Assim, a casa

representa a hospitalidade, o calor humano, a calma, a tranqüilidade. Ela - casa -

também simboliza o sentimento de "pertencimento" a um grupo - a família -, que pode

também incorporar vários outros membros (amigos, compadres, servidores, etc.), que

agem de forma unitária e corporativa. Em suma, a casa apresenta fronteiras e limites

I DaMA TI A, Roberto. A casa & a rua: Espaço, cidadania, mulher e morte no Brasil. São Paulo: Editora
Brasiliense S.A, 1985. p. 55-80.
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bem-definidos, constituindo-se em um lugar moral, além de fisico, no qual nos

realizamos como seres humanos, únicos e insubstituíveis, e onde somos uma espécie de

membros perpétuos de uma corporação2.

No que se refere à rua, segundoDaMATTA, esta é um espaço definido precisamente ao

inverso. É lugar de movimento, de individualização, de luta, de "batalha". É onde se

vive "a dura realidade da vida", e onde predominam a desconfiança e a insegurança.

Neste espaço, quem dirige e administra não é mais a rede de relações amistosas,

representada pelo pai, mãe, irmão, marido, mulher, parentes ou amigos. Aqui, o

comando emana da autoridade que governa com a lei, que torna todos iguais. É o

mundo do impessoal, em oposição ao mundo do pessoal, encontrado na casa. Por conta

disso, e utilizando-se esta linha de raciocínio, deduz-se o que o espaço público no Brasil

pode ser muito perigoso, pois ao promover a igualdade, impede que o indivíduo se

posicione com auxílio de suas relações com pessoas, instituições, ou atividades. Em

outro dizer, e de acordo com esta visão, neste espaço, i.e., na rua, o indivíduo encontra-

se à mercê da lei impessoal, portanto, fragilizado e indefeso, visto que não conta com o

suporte e a solidariedadede sua rede de relacionamentos.'

Claro está, de acordo com DaMATTA, que para nós brasileiros, o mundo é vivenciado a

partir destas duas perspectivas, que apesar de aparentemente opostas, são

complementares, conforme afirma o referido autor quando diz: "...casa e rua são como

os dois lados de uma mesma moeda'"

Não há dúvida tampouco, que o reflexo imediato deste cenário de manifesta dualidade

que permeia a vida social brasileira, é a adoção de condutas diferentes em cada um

destes espaços - casa e rua. Em outras palavras, o que se segue, a partir deste contexto

duvidoso e impreciso, é desdobramento lógico, que se manifesta na existência de éticas

variadas que orientam e norteiam comportamentos distintos dos indivíduos em ambos

os espaços: rua e casa. .
Desnecessário acrescentar também que, em decorrência disto, a construção da cidadania

no Brasil é processo complexoe intricado, o que significa reconhecer que, sua expansão

dependerá obrigatoriamente, da nossa capacidade de alterar e corrigir algumas práticas

políticas e sociais, baseadas, na maioria das vezes, na força das relações pessoais.

2 DaMATIA, Roberto. Oque faz o brasil, Brasil? Rio de Janeiro: Editora Rocco Ltda,1981.p.23-33.
3 DaMA TIA, Roberto. O que faz o brasil, Brasil? Rio de Janeiro: Editora Rocco Ltda, 198 l.p.23-33.
4 DaMA TI A, Roberto. O que faz o brasil, Brasil? Rio de Janeiro: Editora Rocco Ltda, 1981. p.30
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o próprio DaMATTA faz esta reflexão ao perceber as dificuldades do conceito de

cidadania - que abraça de um lado, a ideologia do individualismo, e do outro o das

regras universais, válidas para todos - prosperar em uma sociedade, onde a relação

desempenha um papel de tamanha importância na dinâmica da ordem social.5

Em face do exposto, parece-nos que no Brasil, a grande dificuldade que se estabelece

quando se discute a evolução da cidadania, reside em entender como se articularam a

filosofia igualitária - idéia esta, inerente ao conceito de cidadão - , com as crenças e os

valores de uma sociedade, em cujas práticas se observa a influência inegável das teias

de relacionamento. Com efeito, vale atentar para o fato de que estas redes de relações

freqüentemente legitimaram uma espécie de "indústria do favor", baseada no

comprometimento (que pode ser implícito ou explícito) de retribuir a solidariedade

recebida, solidariedade esta, que em geral, se materializa na concessão de privilégios e

benefícios para determinados grupos. A esse respeito, Roberto SCHWARZ observa que

"O favor é nossa mediação quase universal6" - que requer uma permanente cumplicidade

entre as partes - e que está presente em praticamente todas as dimensões da vida social

brasileira: na Administração Pública, nas Cortes, na Política, na indústria, no comércio,

etc. O referido autor acrescenta que o "favor", da forma como é articulado neste

contexto, implica na aceitação da exceção à regra, além de pressupor o estabelecimento

de uma relação de dependência entre os envolvidos, lembrando contudo, que o ônus

recai mormente, sobre a parte mais :fraca7•

Com base no exposto, percebe-se que por um lado vigora a concepção de que para se

tornar cidadão, é necessário, segundo DaMATTA, ser universal (i.e, clamar por direitos

iguais aos de todos outros homens, em todos os lugares), o que significa dizer que as

escolhas que implicam na instauração de desigualdades são ilegítimas. Adicionalmente,

de acordo com esta orientação, a lei não pode pactuar com o privilégio, devendo acima

de tudo, primar por prestigiar a impessoalidade. Por outro lado, esta idéia de igualdade

de todos, em direitos e deveres, equivale a aceitar a visão do cidadão solitário diante da

5 DaMA TI A, Roberto. O que faz o brasil, Brasil? Rio de Janeiro: Editora Rocco Ltda,1981.p.95-98.
6 SCHW ARZ, Roberto. Ao vencedor as batatas: forma literária e processo social nos inícios do romance
brasileiro. São Paulo: Duas Cidades, 1977. 169p. Cap: As idéias fora do lugar. P. 16.
7 Consultar: SCHW ARZ, Roberto. Ao vencedor as batatas: forma literária e processo social nos inícios
do romance brasileiro. São Paulo: Duas Cidades, 1977. 169p. Cap: As idéias fora do lugar. p.16 -19. Cabe
mencionar ainda que, tanto Roberto DAMATTA como Maria Sylvia de Carvalho FRANCO também
tecem comentários sobre a existência desta instituição - o favor - na sociedade brasileira. Para maiores
esclarecimentos ler: DAMA TT A, Roberto. A casa & a rua: Espaço, cidadania, mulher e morte no Brasil.
São Paulo: Editora Brasiliense S.A, 1985.p.88. Adicionalmente ler: FRANCO, Maria Sylvia de Carvalho.
Homens livres na ordem escravocrata. São Paulo: Instituto de Estudos Brasileiros, 1969.p.65,73,78.
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lei, situação esta que por si só é negativa, sobretudo em uma sociedade do tipo

relacional, ou seja, em uma sociedade que aceita a existência de uma rede de relações,

com o poder de "resgatar" a pessoa da condição de anonimato. A partir daí, é permitido

a certos indivíduos, "passar por cima" das normas universais, em algumas situações,

uma vez que a obediência às leis, no Brasil, configura-se para muitos, uma situação de

inferioridade, em que o indivíduo é reduzido a um número, i.e., apartado de sua rede de

relações.t Assim, em determinados contextos, de acordo com esta visão, admite-se que a

lei universal não se aplique ao caso específico de certos indivíduos, criando-se portanto,

um grupo de privilegiados, que utilizam os seus "círculos de: amigos ou conhecidos"

para dobrar ou "anestesiar" a lei.

Gilberto FREYRE registra em "Casa Grande & Senzala: formação da família brasileira

sob o regime da economia patriarcal", a força das redes de relacionamento e do poder

personalizado, bem como a importância do grupo familiar na formação social brasileira,

conforme veremos a seguir, em trechos extraídos do referido livro. Além disso, também

é visível em sua obra, a grande desigualdade social que é marca registrada da sociedade

colonial, dividida basicamente entre senhores e escravos, havendo contudo, alguns

grupos intermediários, que terão pouca ou nenhuma influência na dinâmica social.

A família, não o indivíduo, nem tampouco o Estado nem nenhuma companhia de
comércio, é desde o século XVI, o grande fator colonizador no Brasil, a unidade
produtiva, o capital que desbrava o solo instala as fazendas, compra escravos, bois,
ferramentas, a força social que se desdobra em política, constituindo-se na aristocracia
colonial mais poderosa da América. Sobre ela o rei de Portugal reina sem governar" (grifo
nosso)

...a família colonial reuniu, sobre a base econômica da riqueza agrícola e do trabalho
escravo, uma variedade de funções sociais e econômicas. Inclusive, como já
mencionamos, a do mando político: oligarquismo ou nepotismo ....10 (grifo nosso)

Maria Sylvia de Carvalho FRANCO percebe em seus estudos sobre a sociedade

brasileira, a existência de uma estrutura social cuja marca característica é a dominação

pessoal. Esta dominação se evidencia, não apenas na observação das relações de

escravidão - mantidas primeiramente com o índio, e depois, de forma mais perene com

8 DaMA TI A, Roberto. A casa & a rua: Espaço, cidadania, mulher e morte no Brasil. São Paulo: Editora
Brasiliense S.A, 1985. p. 56-80.
9 FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia
patriarcal. 25' edição. R. Janeiro: José Olympio Editora, 1987, p. 18-19.
10 FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia
patriarcal. 25' edição. R. Janeiro: José Olympio Editora, 1987, p. 22-23.
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o negro -, mas também na articulação das classes dominantes com o homem livre e

pobre que se movimenta no interior deste sistema. De fato, a autora, ao analisar a

situação destes últimos, homens livres e pobres, conclui sobre sua posição social -

indefinida e oscilante - na ordem vigente, exercendo geralmente, ocupações de status

inferior. Identifica ainda, que estes indivíduos se integram tanto com os estratos

superiores, através de uma relação de subordinação - na qual se espera sua identificação

incondicional com os interesses dos mais poderosos -, quanto com os estratos inferiores,

escravos, mantendo contudo uma distância conveniente destes, dado que a familiaridade

com eles é vista com desprezo.
No que se refere a sua interação com os estratos superiores, observa a estudiosa, que se

edifica entre ambos (senhor e dependente) uma espécie de relacionamento que encobria

um forte sistema de dominação pessoal, mas que se apresentava como um aparente

consenso ou convergência de vontades entre senhores e dependentes. Na verdade, esta

relação tem como tônica a retribuição social dos beneficios recebidos por estes últimos,

cuja caricatura mais fiel é materializada na figura do agregado. Seu efeito mais evidente

é a neutralização das vontades daqueles que se situam no polo mais fraco, fruto de um

ilusório processo "natural e espontâneo" de sujeição!'. Extraímos a seguir um trecho do

trabalho de FRANCO, que na nossa opinião, descreve de forma impecável os meandros

destas relações: "Plenamente desenvolvida, a dominação pessoal transforma aquele

que a sofre numa criatura domesticada: proteção e benevolência lhe são concedidas em

troca de fidelidade e serviços reflexos. Assim, para aquele que está preso ao poder

pessoal, se define um destino imóvel, que se fecha insensivelmente no conformismo12 "

(grifo nosso)
Conforme relatado, é fato que a colonização brasileira, fundada no monopólio da terra e

na escravidão, produziu três classes de população: o proprietário do latifúndio, os

escravos e o "homem livre". Este último, no entanto, era um elemento sem autonomia,

profundamente dependente das classes mais abastadas, visto que, somente através delas

é que se processava a sua integração na ordem social. Sob este aspecto, é interessante

notar que sua posição indefmida - nem proprietário nem proletário -, dependente dos

favores e concessões dos homens ricos e poderosos, evidenciava um espécie de

11 FRANCO, Maria Sylvia de Carvalho. Homens livres na ordem escravocrata. São Paulo: Instituto de
Estudos Brasileiros,1969.P.61-110.
12 FRANCO, Maria Sylvia de Carvalho. Homens livres na ordem escravocrata São Paulo: Instituto de
Estudos Brasileiros, 1969. P. 91 92



relacionamento, no qual o outro, isto é, o senhor de terras, era quem ditava as

orientações e direções que deveriam prevalecer.

Também encontramos menção a este segmento intermediário da população colonial na

obra de Gilberto FREYRE, que é por ele descrito como uma "grande massa de gente

livre, mas miserável", constituída de caboclos, caipiras, matutos, agregados, sertanejos

pobres, a qual "se apresenta no estado de miséria fisica e de inércia improdutiva" 13 • O

próprio FREYRE ao reproduzir em sua obra, comentário de Joaquim Nabuco a respeito

destes indivíduos, nos dá uma medida exata da sua (destes indivíduos) condição na

sociedade daquele período: "São milhões, [...] que se acham nessa condição

intermediária, que não é o escravo, mas também não é cidadão. 14"

Do lado dos poderosos, este compromisso de reciprocidade também tem a sua

contraprestação, na forma da proteção que este segmento - mais abastado - estende

sobre esta totalidade de indivíduos livres e pobres. Sela-se portanto um acordo, que

estabelece que ambos os grupos estão ligados por favores recíprocos, gerando-se desta

maneira, um processo de dependência, marcado todavia, por relações assimétricas, uma

vez que as classes dominantes, que se encontram em um dos pólos da relação, são

aquelas que coordenam e ditam o ritmo da dinâmica social1s
•

Ainda no que se refere ao trabalho de M. S. de Carvalho FRANCO, vale atentar

também para as suas reflexões a respeito dos serviços públicos nos séculos XVIII e

XIX, sobretudo quando a referida estudiosa relata que os mesmos, freqüentemente

funcionavam orientados pelos vínculos do servidor com o seu meio social. Em outras

palavras, segundo a autora, várias medidas adotadas revelavam que a conduta do

funcionário público estava, muitas vezes, vinculada aos interesses dos grupos sociais de

que participava. Por conta disso, não nos parece incorreto concluir que, a influência das

relações pessoais na vida social e política brasileira, bem como a dissonância entre a lei

e a prática social, freqüentemente observadas na nossa história, são características

atreladas ao nosso modus faciendi desde os primórdios da nação brasileira. Para

fundamentar esta nossa percepção, apresentamos a seguir alguns trechos do trabalho de

M. S. de Carvalho FRANCO.

13 Cf obra de FREYRE, já mencionada anteriormente, p. 34 e 35.
14 Frase reproduzida na obra de Gilberto FREYRE, Casa Grande & Senzala: a formação da família
brasileira sob o regime da economia patriarcal, atribuída pelo autor a Joaquim Nabuco. Para maiores
detalhes, consultar a referida obra, p.35.
15 Cf obra de M. S. de Carvalho FRANCO, já mencionada anteriormente, p. 73, 78
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... a organização e o funcionamentodos serviços públicos tinham sua legitimidade
garantida formalmente por uma codificação escrita, não se assentando sobre um
fundamentoconsuetudinário.Não obstante, pode-se observar, através da atitude e do
comportamento do pessoal que integrava os quadros municipais, quão pouco
efetivamentese procedia por meio desses regulamentos expressos, indo-sea pontode
negligenciar,por omissãoou perdados arquivos,o registrodosatosdo legislativo."(grifo
nosso)

.... verifica-seque a decisãoem cada caso concreto, orientava-se preponderantemente
pelos valores ou pela situação de interesses a que os agentes do governo estavam
imediatamentevinculados17 (grifonosso)

Com base no exposto, é nossa crença que qualquer estudo que tenha como "pano de

fundo" a evolução da ética e da cidadania no Brasil deverá considerar obrigatoriamente,

os princípios formais e informais que presidiram a articulação da sociedade brasileira,

com vistas a entender: a) as condições que permitiram e legitimaram o exercício do

poder personalizado; b) as lógicas que orientaram o "tráfico de influências", sustentado

pelas teias de relacionamento. De fato, caso as singularidades desta trajetória não sejam

levadas em conta ou analisadas criteriosamente, corre-se o risco de se traçar um quadro

incompleto, posto que não contemplará, dentre outras características, a dissociação

freqüente que prevaleceu entre o discurso moral ou legal (baseado no idioma liberal-

universalista) e a prática social efetiva (sintonizada com a lógica das lealdades

relacionais).
Adicionalmente, é fundamental reconhecer os impactos deste jogo duplo, nos desvios,

nas restrições e nas variações que a noção de cidadania e de ética experimentaram (e

ainda experimentam) em nossas terras, assumindo inclusive, algumas feições

particulares.
Em resumo, no que se refere à visão de DaMATTA, este nos revela uma sociedade

dotada de éticas múltiplas e diferenciadas, várias fontes de cidadania, que se refletem

em uma variedade de códigos de comportamento, que, segundo o autor, não estão em

competição, muito pelo contrário, operam simultaneamente, são complementares entre

si, e aplicáveis ora ao mundo público, ora à esfera privada. 18

Para tentar superar todas estas contradições e paradoxos, o referido autor lança uma

sugestão, a saber, uma reforma ética, que deverá começar com um exame profundo e

honesto de nossas práticas. Só assim, a partir do reconhecimento de que é necessário

16 Cf. obra de Maria Sylvia de Carvalho FRANCO, já mencionada anteriormente, p.118.
17 Cf. obra de Maria Sylvia de Carvalho FRANCO ,já mencionada anteriormente, p. 120.
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"iluminar", i.e., tomar mais transparentes alguns acordos - o que pressupõe uma elevada

dose de coragem, além de análises rigorosas e sistemáticas dos dilemas e meandros da

sociedade brasileira, com o objetivo de promover um discussão profunda -, poderemos

almejar a construção de um sistema social justo, no qual a desigualdade não seja a

tônica. Caso contrário, isto é, se insistirmos em não questionar determinadas práticas

sociais, aceitando-as como "naturais", continuaremos a reproduzir aquilo que o próprio

DaMA TTA denomina de "estudos da sociedade brasileira e latino-americana que serão

puramente normativos ou inteiramente formalizantes" 19, pois resultarão da análise de

uma realidade distorcida e fragmentada

Prosseguindo nossa pesquisa sobre a trajetória da expansão da cidadania e das práticas

éticas no Brasil, percebemos também que seria interessante examinar alguns aspectos

peculiares da evolução política de nosso país.

Assim, com o suporte da obra de Caio Prado JÚNIOR, e analisando nossa ordem social

desde o período colonial, observamos que no decorrer do primeiro século e meio,

formou-se aqui uma sociedade agrária - oligárquica e escravocrata - de estrutura social

extremamente simples, que se constituía basicamente em duas classes. De um lado,

existia o reduzido grupo de proprietários rurais que monopolizavam os meios de

subsistência, subordinando todo o restante da população que vivia em estado de total

dependência e subserviência; de outro lado, localizava-se a grande massa de explorados

e oprimidos, formada de trabalhadores do campo, escravos e semi-livres. 20

Neste contexto, o poder político da colônia encontrava-se de fato, na figura do

proprietário rural, do latifundiário, que o exercia através das administrações municipais.

Deste modo, nas palavras de Caio Prado JÚNIOR, verifica-se que o estado colonial, até

meados do seco XVII, apresenta-se "como instrumento de classe desses proprietários'Y',

que embaralhavam seus interesses pessoais com os interesses do Estado, confundindo as

fronteiras entre o público e o privado. A metrópole, por seu lado, assistia a tudo isso de

forma passiva, na medida em que, no final, seus objetivos coincidiam com os deste

18 DaMA TI A, Roberto. A casa & a rua: Espaço, cidadania, mulher e morte no Brasil. São Paulo: Editora
Brasiliense S.A, 1985. p.75-76 e 88.
19 Para maiores detalhes ler: DAMATIA, Roberto. A casa & a rua: Espaço, cidadania, mulher e morte no
Brasil. São Paulo: Editora Brasiliense S.A, 1985. P.80. Adicionalmente, consultar: DAMATTA, Roberto.
Um indivíduo sem rosto. In: Brasileiro: Cidadão? São Paulo: Cultural Editores Associados, 1992.p.3- 32.
20 JÚNIOR, Caio Prado. Evolução Política do Brasil e outros Estudos. 4' Edição. São Paulo: Editora
Brasiliense, 1963. p. 28.
21 JÚNIOR, Caio Prado. Evolução Política do Brasil e outros Estudos. 4' Edição. São Paulo: Editora
Brasiliense, 1963. p. 30
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grupo. Sumarizando, neste período, é evidente que a colônia usufruía de uma grande

autonomia, conduzindo-se com notável independência em relação à metrópole.

De acordo com FREYRE, esta independência deveu-se principalmente, ao fato de a

colonização brasileira ter se iniciado, não pelas mãos do Estado colonizador, mas pelas

do agente particular22• Assim, tendo como base a escravidão - inicialmente do indígena,

e depois do negro vindo da África -, a propriedade latifundiária prosperou no Brasil,

fruto da corajosa iniciativa privada, com um mínimo de interferência da metrópole, e

num ambiente em que tampouco existia um sistema regular de administração. O

resultado lógico desta combinação de elementos é a já referida liberdade de ação da

colônia, observada sobretudo na primeira fase da colonização, conforme nos mostra o

trecho a seguir, retirado da obra já mencionada do referido autor: "Por sua vez, o

mecanismo da administração colonial, a princípio com tendências feudais, sem

aquela adstringência do espanhol, antes frouxo e bambo, deixando à vontade as

colônias e em muitos respeitos os donatários ...23
" (grifonosso)

Este cenário de relativa simplicidade da estrutura social, tomou-se um pouco mais

complexo, segundo Caio Prado JÚNIOR, a partir da segunda metade do século XVII,

pois, ao lado da economia agrícola, desenvolveu-se o comércio e o crédito, que deram

origem a uma rica burguesia mercantil. Este grupo é composto quase que

majoritariamente de naturais do Reino, imigrantes portugueses recém-vindos de

Portugal (muitos dos quais mais tarde vão derivar para as minas), e não inclui os

brasileiros, que são sistematicamente afastados das atividades mercantis (condição esta

que se perpetuará até a Independência).
Nessa fase, a autoridade política da metrópole sobre a colônia se consolidou, sendo isto

um reflexo da ingerência maior que a primeira começou a exercer em relação à segunda,

especialmente nos assuntos econômicos coloniais. De fato, o deslocamento do poder

político das mãos dos proprietários rurais - a antiga classe dominante - para a Coroa

Portuguesa, ocorre paralelamente ao processo de perda gradual da nossa autonomia

local em favor da metrópole.24

Posteriormente, com a vinda da Corte portuguesa para o Brasil em 1808, iniciou-se um

processo de emancipação política do nosso país, cujas bases são lançadas pelo próprio

22 Cf. obra de FREYRE, já mencionada, ver p.17-24.
23 Cf. obra de FREYRE, já mencionada, ver p. 30. Isto não implica aderirmos a hipótese, de existência do
feudalismo no Brasil, que, no século passado, polarizou discussões apaixonadas entre intelectuais em

nosso país.
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governo metropolitano, que se transladou para a colônia, fugindo das ameaças de

Napoleã025• Contudo, é interessante notar que este movimento na esfera política não

contribuiu para promover nenhuma alteração significativa na estrutura social, que

permaneceu mais ou menos intacta, sobretudo no que tange à dimensão da desigualdade

(imensa) entre as classes mais abastadas e a grande massa da população. Vale dizer

ainda que esta situação se perpetuará durante todo o período da Monarquia (Primeiro e

Segundo reinados), que continuou marcado por um sistema de profundas diferenças

sociais, que impuseram um ínfimo padrão de vida material e um desprezível estatuto

moral à maioria da população. Nesse particular, há que se comentai também o

preconceito de natureza étnica, que se evidenciou na posição deprimente do negro na

escala social - inicialmente na situação de escravo, e mesmo depois, na condição de

liberdade -, e em menor escala, do indígena, sendo que ambos os grupos constituíam o

segmento majoritário da população.
Na seqüência, é importante destacar ainda algumas características ambíguas que

marcaram o cenário político do Brasil, no período do Império, quando coexistiam

partidos políticos, voto, eleições, apesar de os direitos sociais e políticos estarem

restritos a um grupo seleto e reduzido de brasileiros. A própria Constituição Brasileira

de 1824, apesar de, segundo Robert SCHWARZ26
, ter buscado inspiração na Declaração

dos Direitos do Homens - 1789, consagrou um sistema de desigualdade e exclusão,

quando associou o direito de votar e de ser votado, à exigência de que o indivíduo

auferisse determinado patamar mínimo de rendimentos'Í. Desta forma, nossa primeira

Carta Magna, ao mesmo tempo em que veiculava princípios liberais", contribuía para

24 JÚNIOR, Caio Prado. Evolução Política do Brasil e outros Estudos. 4' Edição. São Paulo: Editora
Brasiliense, 1963. p. 28, 36-41.
25 JÚNIOR. Caio Prado. Evolução Política do Brasil e outros Estudos. 4' Edição. São Paulo: Editora
Brasiliense, 1963. p. 42-56
26 SCHW ARZ, Roberto. Ao vencedor as batatas: forma literária e processo social nos inícios do romance
brasileiro. São Paulo: Duas Cidades, 1977. 169p. Cap: As idéias fora do lugar. p.14.
27 Quanto à Constituição Política do Império do Brasíl- 1824, consultar os artigos selecionados a seguir,
que mencionam os pré-requisitos - relativos à exigência de um patamar mínimo de renda - para o
exercício do voto. Ler : art. 45,4°; art.92, 3°, 5°; art. 94, l°, art. 95, l°.
28 No que tange à filosofia do liberalismo, vale lembrar que esta se desenvolveu inicialmente na
Inglaterra, nos séculos XVII-XVIII, servindo de fundamento à burguesia ascendente, na sua luta contra a
monarquia, a igreja e os senhores feudais. Resumidamente, pode-se dizer que o liberalismo é uma teoria
política e social, que defende o governo representativo, a liberdade de imprensa, de expressão, de religião,
a abolição dos privilégios de classe, o uso de recursos do Estado para preservar a qualidade de vida dos
indivíduos, além do livre mercado internacional. Para ilustrar, vale resgatar os ensinamentos de LOCKE,
um dos maiores filósofos do Liberalismo (por muitos também chamado de o teórico da Revolução Inglesa
de 1688), quando o mesmo reafirma que o governo emana da comunidade, subordina-se à lei e objetiva o I

bem comum. Desta forma, LOCKE procurou traçar os limites ao governo, reforçando a idéia de que o
consentimento expresso dos governados é a única fonte do poder político legítimo. Assim, no dizer do
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legitimar uma engrenagem que impedia, às classes inferiores, o exercício dos direitos

políticos, e não se embaraçou diante da questão do escravo negro, que era considerado

instrumento vocalis (instrumento que fala), ou seja, uma "coisa", segundo nos relata

Fernando Henrique CARDOSO.29

Roberto SCHWARZ comenta também em seu ensaio, as disparidades entre a sociedade

escravista no Brasil e os princípios do Liberalismo Europeu. O referido autor pondera

que, de fato, na Europa, o trabalho livre, a igualdade perante a lei, e outras

características decorrentes da adoção de políticas liberais, eram idéias em ascensão -

sobretudo no final do século XVIll - que tinham sua correspondência nas práticas

sociais. Já no Brasil, essas concepções - mesmo quando incorporadas ao discurso

oficial, com o propósito de demonstrar que estávamos alinhados com a modernidade -

soavam falsas, pois não refletiam a nossa realidade socíal'". A esse respeito, recorremos

a um trecho de SCHWARZ que traduz com fidelidade o espírito da época: ''Neste

contexto, portanto, as ideologias não descrevem sequer falsamente a realidade [...].

Neste sentido dizíamos que o teste da realidade e da coerência não parecia, aqui,

decisivo, sem prejuízo de estar sempre presente como exigência reconhecida, evocada

ou suspensa conforme a círcunstância.i'"

referido autor: " ...0 que dá início e constitui realmente qualquer sociedade política nada mais é senão o
assentimento de qualquer número de homens livres capazes de maioria para se unírem e incorporarem a
tal sociedade. E isto e somente isto deu ou poderia dar origem a qualquer governo legítimo no mundo."
(p. 62). Ao referir-se ao poder legislativo, ele reafirmou - com a finalidade de assegurar que o mesmo
seria exercido para o bem da sociedade e com vistas a coibír os privilégios de classe - que os legisladores
" ...têm de governar por meio de leis estabelecidas e promulgadas, que não poderão variar em casos
particulares, instituindo a mesma regra para ricos e pobres, para favoritos na corte ou camponeses no
arado. [...] Tais leis não devem ser destinadas a qualquer outro :fim senão o bem do povo."(p.90). Além
disso, LOCKE era defensor da liberdade, pregando, expressamente, a favor da tolerância religiosa. A esse
respeito ler: LOCKE, John, Segundo tratado sobre o governo. São Paulo: Ibrasa, 1963. P.62 e 90.
Adicionalmente, consultar: :MELLO, Leonel ltaussu Almeida. John Locke e o individualismo liberal. In:
WEFFORT, Francisco C. (org). Os clássicos da Política. 10' edição. São Paulo: Editora Ática. 1998.
cap.4, p.81-110.
Posteriormente, isto é, no século XIX e início do século XX, a filosofia do liberalismo sofreu algumas
alterações, visto que incorporou o sufrágio universal, e passou a aceitar uma certa interferência do Estado
na seara econômica, com o objetivo de assegurar um padrão de vida mínimo de vida aos indivíduos,
visando assim, eliminar as disparidades.
29 CARDOSO, Fernando Henrique. Inesperado processo de formação política In: BRASILEIRO:
CIDADÃO? 1, 1991, Curitiba, PR. Brasileiro.Cidadão? São Paulo: Cultural Editores Associados, 1992,
P.153-157. Maria Silvia de Carvalho FRANCO, também utiliza a mesma expressão - coisa - ao descrever
a posição do escravo nesta ordem social, acrescentando também que o mesmo existiu como "presença
ausente, constante e pesada". Para maiores detalhes consultar a obra da autora, já mencionada
anteriormente, pags. 7 e 91.
30 Consultar: SCHW ARZ, Roberto. Ao vencedor as batatas: forma literária e processo social nos inícios
do romance brasileiro. São Paulo: Duas Cidades, 1977. 169p. Cap: As idéias fora do lugar. P.l3-14.
31 SCHW ARZ, Roberto. Ao vencedor as batatas: forma literária e processo social nos inícios do romance
brasileíro. São Paulo: Duas Cidades, 1977. 169p. Cap: As idéias fora do lugar. P. 17-18.
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Com relação às incongruências entre as idéias liberais "importadas" por nossas

lideranças e a realidade vigente, comentadas por SCHWARZ, vale dizer que essa visão

já apareceu em Sérgio Buarque de HOLANDA quando este teceu considerações a

respeito da maneira como "acomodamos" alguns destes lemas e idéias, ditos modernos,

destacando os descompassos entre estes ideários e as práticas sociais prevalecentes.

"Na verdade, a ideologia impessoal do liberalismo democrático jamais se
naturalizou entre nós.[....] A democracia no Brasil foi sempre um lamentável mal-
entendido. Uma aristocracia rural e semifeudal importou-a e tratou de acomodá-la, onde
fosse possível, aos direitos ou privilégios, os mesmos privilégios que tinham sido, no
Velho Mundo, alvo da luta da burguesia contra os aristocratas"," (grifo nosso)

"As palavras mágicas Liberdade, Igualdade e Fraternidade sofreram a interpretação
que pareceu ajustar-se melhor aos nossos velhos padrões patriarcais e coloniais, e as
mudanças que inspiraram foram antes de aparato do que de substância.33"(grifo
nosso)

Para ilustrar estas incongruências, vale destacar também um trecho de Casa Grande &

Senzala, em que Gilberto FREYRE, ao comentar algumas crônicas locais, menciona a

existência de partidos políticos, cujos integrantes interagiam lado a lado, sem o menor

constrangimento, com a massa de escravos: "No tempo do Império, com a rivalidade

entre os partidos, os negros das senzalas tanto quanto os brancos das casas-grandes,

dividiam-se em 'liberais' e 'conservadores' e participavam das rixas eleitorais dos

brancos, esfaqueando-se, navalhando-se e brigando a cacete'f" (grifo nosso)

Descrevemos até agora, de uma forma bastante simplificada, alguns momentos da

evolução política e social do Estado Brasileiro - da época colonial até o período

Imperial -, um cenário caracterizado por contradições e disparidades, e no qual não se

vislumbra a prevalência de práticas que visassem construir um sistema mais igualitário.

Percebe-se também, a manipulação freqüente de que foi alvo o aparelho estatal, por

parte das classes dominantes, com vistas a fazer valer seus interesses e privilégios,

muitas vezes por meio de leis que promoviam e facilitavam a exploração e a

desigualdade. Em decorrência disso, é visível que o restante da população, que era na

realidade a grande maioria, permanecia à margem do sistema, constituindo-se assim em

um enorme contingente de excluídos, sujeitos a toda sorte de opressões.

32 HOLANDA, S. Buarque de. Raizes do Brasil. 26' edição. São Paulo: Companhia das Letras, 1995,
p.160.
33 Ler obra de S. Buarque de HOLANDA, já mencionada, p. 178
34 Cf. obra de FREYRE, já mencionada, p. 343. .~
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A partir da trajetória apresentada, entendemos que a noção de cidadão brasileiro

começou a existir - ainda que de forma incipiente -, apenas no final deste período. De

fato, parece-nos que a cidadania no Brasil,nasce vinculada à possibilidade do exercício

de direitos políticos, cuja expressão maior é o direito de votar e ser votado, que é

estendido primeiramente, apenas a uma pequena parcela de indivíduos que compõem os

segmentos mais abastados. É uma espécie de cidadania seletiva, que pressupõe a

exclusão da grande maioria da população do processo político, e coexiste com a quase-

ausência de direitos civis e sociais, que também são negados a este grupo majoritário.

Só para se ter uma idéia das feições particulares que o clamor da cidadania assumiu em

solo brasileiro, vale atentar para o fato de que, no período posterior - a República - o

direito ao voto continuará restrito a uma parcela ínfima da sociedade. Em verdade, até

1930, de acordo com Fernando Henrique CARDOSO, não mais que 3% da população

teve acesso ao voto".

Em relação ao conceito de cidadania, cabe ainda introduzir aqui, algumas reflexões de

um dos mais eminentes teóricos desta temática, MARSHALL 36, com vistas a traçar um

paralelo com a situação brasileira, tendo como objetivo final, ampliar a compreensão da

trajetória da cidadania no nosso país.

Assim, está claro para este estudioso, que a evolução da cidadania na Inglaterra,

apresentou uma espécie de seqüência, que se confundiu com a histórica da ampliação de

direitos, revelada brevemente a seguir. De fato, conforme ele observa, inicialmente

surgiram os direitos civis (sec.Xvlll), compostos pelos direitos necessários à liberdade

individual- liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, pensamento e fé, o direito à

propriedade e de concluir contratos válidos e o direito à justiça. Em suma: eram os

direitos de organização e os direitos voltados para a área da sociedade. Em momento

posterior, emergiram de direitos políticos (sec. XIX), que traduziam o direito do

indivíduo de participar no exercício do poder político, votando ou sendo votado. Só por

último é que vieram os direitos sociais (sec. XX), que são aqueles que se referem ao

direito do indivíduo de usufruir de um mínimo de bem-estar sócio-econômico,

35 CARDOSO, Fernando Henrique. Inesperado processo de formação política. In: BRASILEIRO:
CIDADÃO? 1, 1991, Curitiba, PRoBrasileiro:Cidadão? São Paulo: Cultural Editores Associados, 1992,
p.155.
36 MARSHALL, T.H. Cidadania, classe social e status Rio de Janeiro: Zahar Editores. 1967. p. 63-67
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procurando-se assim garantir a todo e qualquer ser humano, as condiçõesmateriais

necessárias ao exercício de uma vida digna.37

Tendo como base esta visão seqüencial, que é reflexo da trajetória histórica da cidadania

também em alguns outros países da Europa ocidental e nos Estados Unidos, Fernando

Henrique CARDOSO, chama atenção para o fato de que no Brasil, o processo de

emancipação da cidadania ocorreu de forma diversa e um pouco mais complexa". Com

efeito, em plena monarquia, já havia em nossas terras, a noção do cidadão que votava.

Contudo, conforme observamos anteriormente, o grupo de indivíduos que exercia

direitos políticos, representava uma reduzida minoria, e se utilizava destes direitos para

geralmente, consolidar os seus interesses e aspirações. Quanto à imensa parcela da

população, esta se encontrava alijada do exercício, não só dos seus direitos políticos,

como também dos direitos civis e dos direitos sociais.

A esse respeito, vale a pena atentar para um fragmento da obra Raízes do Brasil, de

Sérgio Buarque de HOLANDA, que ao descrever nosso sistema legal, expõe as

estratégias de exclusão e desigualdade que caracterizaram boa parte da nossa história:

"As constituições feitas para não serem cumpridas, as leis existentes para serem

violadas, tudo em proveito de indivíduos e oligarquias, são fenômeno corrente em toda

a história da América do Sul39
."

Fernand BRAUDEL, em sua obra A history of civilizations, publicada em 1963, também

se refere a esse descompasso entre as leis e as práticas, no Brasil, bem como aos

contrastes sociais marcantes que apontam para a existência de bolsões de prosperidade,

rodeados por uma parcela, majoritária de indivíduos, cujos rendimentos muitas vezes,

não atingem os padrões mínimos para garantir um vida digna. Para conferir sua opinião,

extraímos um trecho de seu livro, que transcrevemos:

Everything conspires, therefore, to isolate and ignore that poverty-stricken world and leave
it to its own devices. Officiallabour laws are often the most liberal imaginable: but there is
an enormous gap between the letter of the law and what happens in practice. Trade
unions exist but they have nothing in common with those in the industrialized countries,
except for the name; they are not even organized on a national basis. In a word, the ,I
working class is poor, uneducated, disorganized, often iliterate and often a prey to an

37 De acordocomMARSHALL,estesperíodosdevemser encaradoscomumcertaflexibilidade,visto
que há umentrelaçamentoentreeles,sobretudono quese refereaosdoisúltimos.Paramaioresdetalhes,
consultarobrado referidoautor,mencionadaanteriormente,p. 66.
38 CARDOSO,FernandoHenrique.Inesperadoprocessode formaçãopolítica.In:BRASILEIRO:
CIDADÃO? 1, 1991, Curitiba,PR Brasileiro:Cidadão? SãoPaulo:CulturalEditoresAssociados,1992,
p.153-155.
39 A esse respeitolerobrade S.B.deHOLANDA.p. 182.
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emotionaland romanticform of politics (of which peronism was an example)" (grifo
nosso)

Por conta disso, não é dificil reconhecer, que a noção de cidadão, entre nós, nasce com

algumas deformações, que vão deixar marcas profundas na nossa história e se perpetuar

até os dias atuais, uma vez que é manifesto que parte considerável da população

brasileira ainda não usufrui de cidadania, na acepção mais ampla deste termo. De fato,

em um país que foi, na maior parte do tempo, terra de senhores e escravos, e no qual o

aparelho estatal e o quadro normativo freqüentemente funcionaram vinculados aos

interesses das classes dominantes, não é tarefa fácil empreender qualquer tentativa de

transformação vertical que vise revogar ou impor restrições a elementos oriundos da

velha ordem patriarcal.
Assim, com base na leitura destes estudiosos, percebemos que a cidadania aqui em

nosso país, foi acoplada de forma diversa daquela que ocorreu em sociedades como a

inglesa, francesa e a norte-americana (excetuando-se a parte sul dos Estados Unidos da

América), talvez porque as condições históricas, sociais e políticas aqui vigentes eram

distintas, e por isso não permitiram que os efeitos universais e niveladores da noção de

cidadania se manifestassem de forma integral.

Os resultados destes desvios se evidenciam, por exemplo, quando constatamos que

amplos contingentes da nossa população ainda permanecem excluídos do sistema, pela

falta de condições culturais e materiais de exercer seus direitos civis e sociais, mesmo

considerando o fato de que estes grupos detêm direitos políticos.

Ainda com relação a esta temática - cidadania e ética -, e com vistas a enriquecer nossa

visão sobre o processo evolutivo da cidadania no Brasil, para poder, a partir daí,

assimilar com mais facilidade o cenário atual, recorremos também a Wanderley

Guilherme dos SANTOS, que sugere que a noção de cidadania regulada é conceito-

chave para entender a política econômica-social pós-1930. Para este autor, a partir

deste período, emerge uma forma de cidadania, reconhecida pelo Estado e definida em

norma legal, que está ligada a um sistema de estratificação ocupacional, ao invés de

40 Traduzindo: "Tudo conspira, portanto, para isolar e ignorar aquele mundo devastado pela pobreza e
deixá-lo entregue à sua própria sorte. As leis trabalhistas oficiais são freqüentemente as mais liberais
imagináveis: mas existe uma enorme distância entre a letra da lei e aquilo que ocorre na prática.
Sindicatos existem, mas não têm nada em comum com aqueles estabelecidos em países industrializados,
exceto pelo nome; eles não são sequer organizados em bases nacionais. Em resumo, a classe trabalhadora
é pobre, iletrada, desorganizada, analfabeta e com freqüência, uma presa para formas de políticas
emocionais e românticas (das quais o peronismo foi um exemplo)"
A esse respeito ler: BRAUDEL, Fernand. A history 01civilizations. New York: Penguin. 1993. 600p.
Cap: Latin American, the Other New World. p.451.
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estar associada a um código de valores políticos. O resultado prático desta orientação é

o acesso que determinadas categorias ocupacionais passam a ter a certos direitos

universais (como férias e direitos a pertencer a um sindicato), que estão associados à

idéia geral do trabalhador-cidadão. Em outras palavras, de acordo com este conceito de

cidadania, eram considerados cidadãos ''todos aqueles membros da comunidade que se

encontram localizados em qualquer uma das ocupações reconhecidas e definidas em

lei", o que revela que neste estágio da nossa evolução, a cidadania estava associada à

profissão, e os direitos do cidadão reduzidos aos direitos relativos à posição que o

indivíduo ocupava no processo produtivo. Consequentemente, neste momento da nossa

história, somente usufruía de um status de cidadão, ou seja, era considerado membro

integral da comunidade, aquele indivíduo que tinha atividade profissional reconhecida

pela lei. O restante da população - isto é, os indivíduos que exerciam atividades que não

tinham sido reguladas por lei, ou que estavam no mercado de trabalho informal

(subempregados, empregados instáveis, ou até mesmo desempregados) - era

considerada ''pré-cidadã'', e portanto, estava à margem do processo. 41 Em outro dizer,

até bem pouco tempo, era o Estado, através de suas elites dominantes, que decidia quem

seria ou não agraciado com o status de cidadão - tendo como parâmetro a atividade

profissional >, patrocinando desta forma, uma política de exclusão de grande parte da

população do processo político e da evolução da esfera econômica. Os efeitos desta

atuação são manifestos e podem ser sentidos na atualidade de forma concreta, em face

da magnitude da injustiça na distribuição de bens e valores sociais e na estrutura

altamente perversa de distribuição de renda entre a população brasileira.

Adicionalmente, e com a finalidade de aumentar as nossas possibilidades de

interpretação da evolução da ética e da cidadania na sociedade brasileira, fazem-se

necessários também, alguns breves comentários sobre o processo de formação de grupos

de interesse com caráter horizontal. De fato, desde os nossos primórdios são visíveis os

obstáculos encontrados por estes grupos para se constituírem e se articularem, sobretudo

quando a ampliação dos direitos em discussão iria implicar na extensão de alguns

beneficios, já usufruídos por uma minoria - geralmente as elites dominantes - a uma

parcela maior de indivíduos.f

41 Para maiores detalhes ler : SANTOS, Wanderley Guilherme dos Santos. Cidadania e Justiça: a política
social na ordem brasileira. Rio de Janeiro: Editora Campus. 1979. P.71-79.
42 Uma discussão interessante sobre a falta de tradição de participação dos brasileiros em associações
voluntárias, pode ser encontrada no trabalho de: TASCHNER GiseIa Proteção do Consumidor: um
estudo comparativo. São Paulo: NPP - Núcleo de Pesquisas e Publicações. Série Relatórios de Pesquisa.
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Na verdade, a compreensão dos desafios que enfrentam aqueles que no Brasil buscam

construir uma sociedade mais igualitária, passa sem dúvida pela percepção das

dificuldades vividas, no passado, por alguns grupos que tentaram se estruturar enquanto

forças representantes da coletividade, visando a expandir os efeitos niveladores da

cidadania

Sob este aspecto, se considerarmos as teses defendidas por Sérgio Buarque de

HOLANDA, observamos que a nossa predisposição para o culto da personalidade,

quase sempre esteve associada a nossa reverência e reconhecimento àqueles indivíduos

que demonstravam não depender dos demais.Assim, edificou-se entre nós, uma cultura

que enaltece a auto-suficiência, não estimula a união em tomo de interesses sociais mais

amplos, que pode muito bem ser traduzida pelo fragmento da obra de HOLANDA,

transcrito a seguir: "Para eles [portugueses e espanhóis] o índice do valor de um homem

infere-se, antes de tudo, da extensão em que não precise depender dos demais, em

que não necessite de ninguém, em que se baste. Cada qual é filho de si mesmo, de seu

esforço próprio, de suas virtudes..." 43

Com efeito, Buarque de HOLANDA identifica a existência de uma forma de associação

entre os indivíduos, que denomina "espírito de facção", que a bem dizer, não significa a

negação do sentimento de solidariedade. Entretanto, esta solidariedade não é uma

solidariedade impessoal. Ao contrário, ela é "seletiva" e se constrói vinculada a

sentimentos originados nos círculos mais restritos (recinto doméstico ou entre

amigosj'". Para melhor ilustrar esta concepção, reproduzimos na seqüência, uma

reflexão extraída de Raízes do Brasil: As facções são constituídas à semelhança das

famílias, precisamente das famílias de estilo patriarcal, onde os vínculos biológicos e

afetivos que unem ao chefe os descendentes, colaterais e afins, além da famulagem e

dos agregados de toda sorte, hão de preponderar sobre as demais consíderações'f.

(grifo nosso)

Relatório n.o1. 1995. P.36 -39. A referida autora ao analisar esta questão - tendo como foco de interesse
o desenvolvimento do movimento dos conswnidores no Brasil- destaca as dificuldades existentes para a
criação de associações, sobretudo durante a vigência do período autoritário 1964-1985, quando se
eliminou a maioria dos canais institucionais de encaminhamento de reivindicações.
43 A esse respeito, consultar obra de Sérgio Buarque de HOLANDA, já mencionada, p. 32.
44 A esse respeito, consultar obra de S.B. de HOLANDA,já mencionada, p.32, 39 e 79, 80.
45 A esse respeito consultar obra de S. B. de HOLANDA, já mencionada, p. 79.
Além disso, vale a pena atentar para a força das teias de relacionamento na ordem social brasileira, traço
este, presente desde o início da nossa formação social, e que já abordamos em passagens anteriores, ao
mencionarmos Roberto DaMA TT A, Maria Sylvia de Carvalho FRANCO e Gilberto FREYRE.
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Desta forma, percebe-se, com base nas reflexões do referido autor, que a falta de coesão

em nossa vida social é um traço presente na nossa. história desde os primórdios da

formação social brasileira. Esta conclusão pode ser amparada por vários trechos de seu

livro, dentre os quais aquele que mencionamos a seguir:

" Os elementos anárquicos sempre frutificaram aqui facilmente, com a cumplicidade ou a
indolência displicente das instituições e costumes. As iniciativas [para a constituição de
associações, ou outras formas de organização que implicassem solidariedade] mesmo quando
se quiseram construtivas, foram continuamente no sentido de separar os homens, não de os
unir. Os decretos dos governos nasceram em primeiro lugar da necessidade de se conterem e
de se refrearem as paixões particulares momentâneas, só raras vezes da pretensão de se
associarem permanentemente as forças ativas?".

Confirma-se portanto que, freqüentemente triunfou entre nós a tese da primazia das

conveniências particulares sobre os interesses de ordem coletiva. Por conta disso, não é

dificil imaginar a resistência a orientações e comportamentos que implicassem em

solidariedade e reivindicassem formas de relacionamento próprios de sociedades mais

igualitárias."

O próprio projeto de desenvolvimento adotado no contexto do governo autoritário,

implantado em 1964, reforçou algumas destas disparidades, ajudando assim a imprimir

o retrato de uma sociedade em que a modernidade e a afluência não se difundiram para

toda a população. A esse respeito, vale atentar para as considerações de Gisela

TASCHNER, em passagem que destacamos a seguir:

Então tínhamos aqui que lidar com problemas que em outros países tinham sido
equacionados após a revolução industrial e com o desenvolvimento (em graus e de
maneiras diversas) de um Estado de Bem Estar a partir do segundo pós-guerra. Ao lado de
'bolsões de modernidade' e de um segmento da população que se via face a todos os
beneficios e aos novos problemas decorrentes dessa modernização, conviviam questões
não resolvidas (algumas agravadas) como a miséria absoluta, significativa porcentagem de

46 Consultar obra de Sérgio Buarque de HOLANDA, já mencionada, p.33.
47 Um estudo mais recente, produzido por AMADO e BRASIL, também salienta a tendência personalista
das culturas latinas, nas quais se inclui o Brasil. De fato, estes autores mencionam também algumas outras
caracteristicas relativas à maneira como as organizações empresariais brasileiras são gerenciadas, tais
como: a) a inclinação à visão imediatista e foco em resultados de curto prazo; b) decisões centralizadas
nos níveis hierárquicos superiores; c) um sistema de controle predominantemente punitivo, dissociado de
um processo de feedback. Vale dizer que apesar deste estudo ter sido conduzido com o objetivo de
entender como funcionam as engrenagens empresariais brasileiras, ele reflete sobre traços marcantes da
cultura nacional, razão pela qual recomendamos sua leitura. A esse respeito ler: AMADO, Gilles, Harold
v. Brasil. Organizaüonal Behaviors and Cultural Context: The Brazilian "jeitinho". Intemational
Studies ofManagement & Organizations, vol. 21, no. 3. P.38-41.
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analfabetos e de pessoas com baixa escolarização, graves problemas de saúde pública (alta
taxa de mortalidade infantil, desnutrição), de habitação."

É neste contexto - isto é, em uma sociedade marcada desde a sua fundação, por

profundas desigualdades sociais, políticas e econômicas - que se insere o

desenvolvimento da cidadania no Brasil, um empreendimento ainda em vias de

construção, que traz implícito o desejo por maior justiça social.

Na verdade, a extensão do status de cidadão para além das classes dominantes, ou em

outras palavras, o impacto da ampliação da cidadania, incorporando segmentos mais

amplos da população, ainda é visto por certos grupos que compõem nossas elites, como

uma ameaça, pois ao mesmo tempo em que significaria o progresso em direção a

políticas mais igualitárias, poderia sugerir também, a possibilidade de perda de

privilégios por parte destes grupos mais influentes.

Neste sentido, cabe lembrar que apenas recentemente, em 1985, fechou-se o último

ciclo do autoritarismo no Brasil, quando o Presidente Sarney, primeiro governante civil

depois do Regime Militar de 1964, assumiu a presidência (substituindo Tancredo

Neves, que morreu sem ter sido empossado). Entretanto, naquele momento, o Brasil

ainda enfrentava o grande desafio de promover um reforma constitucional que

começava com a revogação de uma legislação autoritária. Entre 1985 e 1986, a eleição

direta para a Presidência da República foi restabelecida, o voto dos analfabetos e o voto

dos maiores de 16 anos, aprovados, os partidos políticos legalizados, assim como as

intervenções nos sindicatos. Em novembro de 1985, realizaram-se as eleições diretas

para 201 prefeituras, incluindo-se aí as capitais dos estados e territórios. No ano

seguinte, junto com os governadores estaduais, foi eleito o Congresso Nacional,

responsável pela elaboração da nova Constituição que foi promulgada em 1988. Esta

constituição ampliou e fortaleceu os direitos individuais e as liberdades públicas - que

haviam sofrido restrições durante a Ditadura Militar - garantindo-se a inviolabilidade

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, e à propriedade. Além disso,

esta nova Carta Magna reafirmou a educação fundamental como obrigatória, universal e

gratuíta'", enfatizou a necessidade de defesa do meio ambiente, determinou ao poder

público o dever de preservar documentos, obras e outros bens de valor histórico,

48Cf.obra de TASCHNER, Proteção do Consumidor: um estudo comparativo. São Paulo: NPP - Núcleo
de Pesquisas e Publicações. Série Relatórios de Pesquisa. Relatório n.'l. 1995. p. 37-38.
49Cabe mencionar que a Constituição Federal de 1969 já havia estabelecido, em seu art. 176, parágrafo
3°, inciso 11,a obrigatoriedade e gratuidade do ensino público para todos, dos sete aos 14 anos, nos
estabelecimentos oficiais. A esse respeito, consultar a referida Constituição.
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artístico e cultural, bem como sítios arqueológicos, definindo também, diretrizes de

proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, que privilegiam o

equilíbrio e a transparência nas relações de consumo.

Deste modo, não é dificil inferir, com base nos estudos e fatos aqui apresentados, o

quanto é recente o processo de retomo à ordem democrática no Brasil, restando ainda ao

país, a tarefa de superar os graves problemas sociais e econômicos.50

Uma breve análise sobre alguns indicadores sociais de 1999 divulgados pelo IBGE -

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revela por exemplo, que o

Brasil é um país onde há ainda grandes desigualdades econômicas, regionais, sociais e

raciais, e no qual os 40% mais pobres ganham em média menos de U$ 70 por mês 51.

Com efeito, apesar do significativo crescimento econômico que a economia brasileira

experimentou nas últimas décadas, ainda estamos incluídos no rol dos países que

apresentam grandes desigualdades sócio-econômicas. Um exemplo desta disparidade é

percebido ao se observar que os 50% mais pobres tiveram, entre 1960-1990, sua

participação na renda nacional reduzida de 18% para 12%52.

Outro indicador que merece destaque é a taxa de analfabetismo no país que, em 1999,

era de 13,3%, sendo que em algumas regiões - Nordeste -, as taxas chegavam a 26,6%,

enquanto que nas regiões Sul e Sudeste (mais desenvolvidas), as estatísticas apontavam

7.8%53.

50 O'DONNELL, em seu texto Democracia Delegativa, descreve e comenta algumas características
comuns a um grupo de democracias recém-instaladas (Argentina, Brasil, Peru, Equador e Bolívia),
denominando-as de democracias delegativas. Segundo este autor, estas democracias delegaiivas apesar
de não serem consideradas democracias consolidadas ou institucionalizadas, podem ser duradouras. Elas
se fundamentam em uma premissa básica, que expressa que o vencedor de uma eleição presidencial "é
autorizado a governar o país como lhe parecer conveniente e, na medida em que as relações de poder
existentes permitam, até o final de seu mandato." A priori, o presidente encarna a nação, é o principal
fiador do interesse nacional, e o que ele faz no governo não precisa estar alinhado com o que ele declarou
ou se comprometeu durante a sua campanha eleitoral. Em outras palavras, ao presidente é permitido um
alto grau de autonomia, grau que lhe foi conferido por uma maioria que o autorizou a ser o intérprete dos
altos interesses da nação. Nessa visão, instituições como Congresso e o Judiciário são percebidas com
certo descaso, e a idéia de prestar contas - accountability - a essas e outras instituições, ou mesmo a
outros tipos de organização privadas ou semipúblicas, aparece como um inconveniente, visto que ao
presidente, foi conferida plena autoridade. Para maiores detalhes ver: O'DONNELL, Guillermo.
Democracia Delegativa ? Novos Estudos CEBRAP 31, out, 1991, S. Paulo, p. 25-27; 30-33.
51 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilias 1999 - PNAD/1999 (elaborada pela Fundação IBGE-
Fundação Brasileira de Geografia Estatística)
52 As referidas informações foram coletados em um trabalho da OPAS - Organização Pan-Americana da
Saúde, intitulado "Saúde no Brasil", realizado em 1998. Os dados mencionados são oriundos da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios 1995 - PNADI1995 (elaborada pela Fundação IBGE - Fundação
Brasileira de Geografia Estatística)
53 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 1999 - PNAD/1999 (elaborada pela Fundação IBGE -
Fundação Brasileira de Geografia Estatística)
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Contudo, apesar dos índices acima relatados não serem satisfatórios, há sinais de que

pode estar em curso uma alteração deste panorama, sobretudo se observarmos os

números relativos à última década. Só para ilustrar, entre 1991-1995, a proporção de

crianças de 7 a 14 anos que não freqüentavam a escola decresceu de 16% para 10%, em

termos nacionais". Outros dados obtidos na Pesquisa Nacional por Amostra de

Domicílios 1999, elaborada pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia Estatística,

indicam que as taxas de analfabetismo entre pessoas que têm 10 anos de idade ou mais

regrediram de 13.7% em 1996, para 12,3% em 1999. No grupo de pessoas entre 10 e 14

anos, a redução foi de 8.3% em 1996, para 5.5% em 1999 55.

Ainda no que se refere à questão educacional, segundo o livro "Qualidade do

Crescimento" lançado em 2000, pelo BIRD - Banco Internacional de Reconstrução e

Desenvolvimento (conhecido como Banco Mundial), o Brasil está entre os países com

mais elevado grau de desigualdade no acesso à instrução. Todavia, apesar das

avaliações acima mencionadas revelarem que o panorama atual da educação ainda deixa

muito a desejar, uma outra pesquisa, intitulada "Educação Secundária no Brasil:

Chegou a Hora", publicada também no ano 2000, concluiu que, nas últimas décadas, os

indicadores da educação básica no Brasil mostraram um avanço significativo. Só para

termos uma idéia, no início dos anos 80, um brasileiro médio tinha menos de 4 anos de

escolaridade, somente metade da população brasileira concluía o primário (séries 1-4) e

17%, o secundário (séries 5-8). Em contrapartida, a partir do final dos anos 90, a

população já registrava uma escolaridade média de 6,5 anos, o acesso a educação

primária passou a ser quase universal (i.e., aproximadamente 90% das crianças que

ingressam na escola completam o ciclo primário - séries 1-4), e 33% dos brasileiros já

concluem o ciclo relativo à educação secundária. Não obstante estes avanços

significativos, os pesquisadores que conduziram o trabalho ressaltam que há ainda

alguns grandes vilões, como o alto índice de repetência e baixa taxa de conclusão no

ensino secundário, e reforçam ao final, que um dos nossos principais desafios nesta área

continua a ser o de promover a igualdade de oportunidades na educação no Brasil,

especialmente na educação secundária. 56

S4 Dados obtidos em trabalho publicado pela OPAS- Organização Pan-Americana da Saúde, em 1998,
conforme já mencionamos em nota de rodapé anterior, n.41.
ss Fundação IBGE. Diretoria de Pesquisas. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 1996 - PNAD
1996; Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 1999 -PNAD 1999.
56 Grande parte das informações acima mencionadas foi obtida no site do Grupo Banco Mundial, cujo

endereço eletrônico é http://www.obancomundial.orgl. No referido site, também se encontra
disponibilizada a pesquisa "Educação Secundária no Brasil: Chegou a Hora" realizada sob a coordenação
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Tudo isso reflete claramente a fragilidade da cidadania no Brasil - cidadania esta que

experimenta um processo de expansão -, evidenciando inclusive algumas das

engrenagens perversas responsáveis pela produção das disparidades sócio-econômicas,

não somente entre os diversos extratos da população, mas também entre as regiões e

estados brasileiros (especialmente se considerarmos algumas áreas menos desenvolvidas

do Norte e do Nordeste).

Quanto às práticas ilícitas, dados divulgados pela ONO Transparência Internacional",

responsável pela elaboração de um ranking de corrupção mundial, revelaram que em

1999, o Brasil apareceu na 45" posição do referido ranking, ao lado do Malawi,

Zimbawe e Marrocos. Segundo Fernando Antunes, membro do Comitê da

Transparência Brasil, nosso país está na metade do caminho - entre a Dinamarca, país

mais honesto, que obteve nota 10, e Camarões, (99
0

colocado), considerado o mais

corrupto -, e sua posição atual ainda não lhe permite "passar no exame". Apesar de

reconhecermos que esta colocação não é nada confortável, veremos a seguir, que o

conjunto de dados de 1995 até 1999 parece indicar que estamos caminhando em direção

a um patamar ético mais elevado.

Índice de Percepção de Corrupção OPC) - Transparency Intemational

Ano Nota

1995

1996

1997

1998

1999

2,7

2,96

3,56

4,0

4,1

Fonte: Transparency Intemational (TI).

de Alberto Rodríguez e Carlos A. Herrán, com o apoio do Banco Mundial, do Banco Interamericano de
Desenvolvimento, e de autoridades dos governos federal e estaduais brasileiras. Adicionalmente,
servimo-nos de algumas informações contidas em artigo publicado no jornal Folha de São Paulo. Para
tanto ler: ESCÓSSIA, Fernanda da, GRllLO, Cristina. Rico ganha o mesmo que 50 pobres. Folha de São
Paulo, São Paulo, 29 abro 2.000, 3° Caderno, p.l.
57 A Transparência Internacional (TI) tem sede em Berlim, e é uma organização não-governamental de
combate à corrupção. Desde 1995, essa organização divulga anualmente" The transparency Intenational
Corruption Perception Index", uma espécie de ranking referente aos atos de corrupção, mencionando os
países em que são praticados tais atos, além de atribuir-lhes uma ''nota''. Os dados (estudos, pesquisas,
relatórios) utilizados pela entidade para a elaboração do seu índice de corrupção mundial são fornecidos
pelos próprios governos e pelos organismos de financiamento externos e compilados por organizações
como o World Economic Intelligence Unit, Gallup, International, Freedom House e Wall Street Journal,
entre outros. Adicionalmente, também são incluídos nas pesquisas o resultado da avaliação de entrevistas
realizadas com empresários, tanto nacionais como internacionais, o que demonstra que o mencionado
índice é composto de vários fatores. No Brasil, a Transparência, Consciência & Cidadania (TCC) é
organização filiada à Transparency Internacional e foi fundada em 1996.
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David Fleischer - presidente da Transparência, Consciência & Cidadania - concorda

com esta avaliação, lembrando que a sociedade brasileira está evoluindo quanto ao grau

de conscientização em relação aos danos advindos de práticas ilícitas. Ele atribuiu este

avanço a vários fatores, dentre eles, à liberdade de imprensa, que permitiu à sociedade

brasileira o acesso a informações que anteriormente lhe eram negadas. Também

comentou a importância da atuação firme de algumas instituições (como por exemplo, o

Ministério Público) para a continuidade do processo de consolidação de práticas éticas,

reafirmando inclusive que a participação da sociedade civil (através de associações,

ONG' s, entre outras entidades representativas da coletividade) pode contribuir de forma

decisiva para a diminuição dos índices de corrupção. Além disso mencionou que a

reforma tributária poderá auxiliar muito a inibir práticas inidôneas. Contudo, apesar das

perspectivas positivas, Fleischner reafirma a necessidade de se editarem leis mais

rígidas - que permitam a punição efetiva dos autores de atos de corrupção -, chamando

atenção, ao final, para os graves impactos advindos de atos ilícitos, os quais interferem

na qualidade do crescimento de uma nação, diminuindo seu ritmo de desenvolvimento,

reduzindo sua competitividade internacional, especialmente em relação à possibilidade

de obtenção de investimentos e financiamentos no mercado mundial.58

Ainda no que se refere à corrupção, na opinião do BIRD, este item é tão crucial, que

interfere até mesmo na mortalidade infantil. Segundo Vinod TROMAS, principal

responsável pela pesquisa "Qualidade do Crescimento", alguns países poderiam

inclusive duplicar sua renda per capita se melhorassem qualitativamente seus sistemas

jurídicos e se comberessem a corrupção/"

Um caso típico e recente de atitude que reflete postura no mínimo duvidosa e antiética,

aconteceu no próprio Ministério de Esportes e Turismo em setembro de 2000. O titular

do cargo de ministro, segundo notícia publicada no Jornal Folha de São Paulo,

58 Parte dos dados aqui mencionados foi obtida a partir da entrevista de David Fleisher - presidente da
ONG Transparência, Consciência & Cidadania -, intitulada "A corrupção está diminuindo no Brasil",
publicada na Revista do Ministério Público, São Paulo, n.4, pp. 9-15. ano 2. 1999. Adicionalmente,
coletamos em jornais e revistas, matérias relativas ao assunto. A esse respeito, ler:
UM índice movido a escândalos. Época São Paulo. Ano. 2, n.76, 1 novo 1999, p.23;
YANAKIEW, Mônica. ONG divulga lista de maiores corruptos e corruptores do ano. O Estado de São
Paulo. São Paulo. 27 out. 1999. Internacional, p.A 12.;
PRESSÃO contra a propina no Brasil. O Globo. Rio de Janeiro. 28 out. 1999. O País. p. 8;
CORRUPÇÃO - Brasil é 45° em ranking de 99 países. Zero Hora. Rio Grande do Sul. 27 out. 1999.
Política. P.6.
59 Informações obtidas em reportagem "Brasil é reprovado em qualidade de vida", publicada na Folha
de São Paulo, São Paulo, 26 set. 2000, Caderno Dinheiro, p. B 9.
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prometeu "facilitar" a liberaçãode recursos para obras no reduto eleitoral de sua esposa,

caso a mesma fosse eleita prefeita'", Antes disso, no mês de maio de 2000, outras

acusações de irregularidades também recaíram sobre a EMBRATUR - Instituto

Brasileiro de Turismo, referentes aos custos da montagem do pavilhão brasileiro para a

Expo 2000, realizada em Hannover - Alemanha, visando à promoção turística,

comercial e cultural do Brasil.61

Todos este indicadores e fatos aqui mencionados, além de muitos outros não relatados,

dão uma medida do momento de transição em que o país se encontra, em direção a uma

patamar ético mais elevado, ao mesmo tempo em que atestam que não é tarefa fácil

eliminar do corpo de uma nação, as marcas de longos anos de tradição autoritária e

despótica.
Os próprios constituintes ao elaborarem a atual Carta Magna (vigente há apenas treze

anos), devem ter considerado a nossa fragilidade nesta seara, tanto que fizeram questão

de que constasse no texto constitucional, explicitamente, que a moralidade

administrativa passava a integrar o cerne de qualquer ato estatal, sendo considerada

também, elemento indispensável à sua validade e eficácia. Desta forma, pela primeira

vez em uma Constituição Brasileira, a moralidade ganhou status de princípio,

juntamente com a legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência'",

A partir do exposto, vê-se a intenção do legislador de explicitar exaustivamente e com

linguagem direta e objetiva, os padrões, valores e comportamentos éticos eleitos para

referenciar a conduta dos indivíduosem sociedade, visando a incentivar a disseminação

de atitudes alinhadas com estes preceitos, reduzindo-se assim, as chances de

interpretações e atuações a:rbitráriasou discricionárias. 63

Paralelamente, podemos também inferir que este procedimento revela a tentativa de

estimular a construção de um lastro de confiança do cidadão com o sistema, através do

aumento da sua percepção de que começa realmente a vigorar um "senso de justiça". 64

60 PEIXOTO, Paulo Ministro usa cargo para eleger sua mulher. Folha de São Paulo, São Paulo, 27 set.
2000, Folha Eleições, p. A 6.
61 A esse respeito, ler: ROSSI, Clóvis. Estande brasileiro sai R$ 2,1 mi mais caro. Folha de São Paulo,
São Paulo, 31 mai. 2.000, Caderno Brasil, p. A 8.
62 Conforme art.37, caput, da Constituição Federal de 1988.
63 Nesta mesma linha, acreditamos que a elaboração de códigos de ética pode ser de valiosa importância,
devido ao papel relevante que eles desempenham para a institucionalização dos padrões éticos desejáveis.
Além disso, eles, códigos de ética, ao fixar parâmetros e normas para a atuação social, contribuem
também para reduzir a dimensão subjetiva e estimulam a reflexão dos indivíduos sobre quais atitudes
devem ser adotadas, em face dos casos concretos que vivenciam quotidianamente.
64 Como exemplo de procedimento comprometido com a erradicação da corrupção ,vale comentar a
pesquisa que o Banco Mundial vai realizar em conjunto com a Prefeitura de São Paulo, no início do ano
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Entretanto, gostaríamos de ressaltar que não estamos aqui afirmando que a simples

existência de um sistema normativo exemplar é suficiente para que ocorra a proliferação

espontânea de práticas éticas e responsáveis. Com efeito, os códigos de ética e outros

diplomas legais podem ser considerados como um primeiro passo na tentativa de

construir um ambiente mais ético. 6S Já a formação da convicção de que uma atuação

comprometida com princípios éticos gera beneficios para toda a coletividade só

ocorrerá, a partir da observação da consistência ética dos comportamentos das

lideranças do país 66.

Em outras palavras, reconhecemos que um quadro normativo que contenha preceitos

obrigatórios, com vistas a nortear as práticas sociais e preveja sanções rigorosas para

coibir as práticas ilícitas, pode se constituir em um referencial importante para fomentar

a boa ordem entre os cidadãos, a estabilidade do conjunto social, bem como sinalizar a

emergência de uma nova orientação. Contudo, a experiência tem nos mostrado, que ele

- por si só - não consegue influir sobre o destino de um povo. Assim, inspirados nos

ensinamentos de Roberto DaMATTA, Maria Sylvia de Carvalho FRANCO, S. Buarque

de HOLANDA, Roberto SCHARWZ, dentre outros, parece-nos que para aumentar a

credibilidade do sistema, é fundamental também, que as práticas sociais - sobretudo das

lideranças da sociedade - reflitam aquilo que é determinado no quadro normativo, com

vistas a: a) evidenciar a coerência entre lei e "ação"; b) desencorajar as ''teias de

relacionamentos" utilizadas para facilitar a "navegação social" de determinados grupos;

c) desestimular a possibilidade de existência de "várias éticas" e códigos de

comportamento, "adaptáveis" ora a uma, ora a outra circunstância.

Com base nas considerações expressas até o momento, é inegável o grande desafio que

ainda temos pela frente, com vistas a consolidar um padrão de atuação ético mais

de 2002 sobre corrupção nos serviços públicos fornecidos à população. A investigação será totalmente
financiada pelo BIRD e sua execução foi acertada com a prefeitura, demonstrando a predisposição de
muitos líderes políticos de contribuir para a eliminação ou mesmo redução dos atuais patamares de
corrupção existentes no país. Para maiores detalhes consultar: TRAUMANN, Thomas. Bird vai estudar
corrupção em SP. Folha de São Paulo. São Paulo, 16 novo2000. Caderno Brasil. P. A 1L
65 Para STEVENS e BROWNELL, os preceitos éticos expressos em códigos de ética devem ser
incorporados como uma parte da cultura da sociedade, e são muito mais convincentes, quando
comunicados de forma não-verbal. Para maiores detalhes ver STEVENS Betsy, BROWNELL Judi. (
Ethics: Communicating Standards and Influencing Behaviour. Comell Hotel and Restauranõ.
Administration Quarterly. Cornell, voI. 41, no. 2, p. 39- 43, apri12000. "
66 ARRUDA, Maria Cecília Coutinho de, NAVRAN Frank. " Indicadores do clima ético nas empresas".
Revista de Administração de Empresas/ EASP / FGV, Brasil: São Paulo, v. 40, n. 3, p. 26-35, JullSet.
2000. Adicionalmente, ler: DaMATTA, Roberto. A casa e a rua: Espaço, cidadania, mulher e morte no
Brasil. São Paulo: Editora Brasiliense, 1985. P.67-76. Além desses autores, consultar: FRANCO, Maria
Sylvia de Carvalho. Homens livres na ordem escravocrata. São Paulo: Instituto de Estudos Brasileiros,
1969. P. 118 e 120.
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elevado e uniforme, em todos os setores da sociedade brasileira Entretanto, e apesar

destas dificuldades, não podemos deixar de reconhecer que nas últimas décadas

(sobretudo a partir de 1985) fizemos alguns avanços significativos no campo da ética,

que podem ser comprovados a priori, com a simples observação do surgimento recente

de algumas legislações moralizadoras e de códigos de ética aplicáveis a vários setores,

além da constatação de ações e procedimentos éticos de algumas lideranças nacionais.

Assim, por exemplo, no que tange à elaboração de leis que reforcem um compromisso

de perseguir padrões éticos elevados, podemos citar, o Código de ética profissional do

servidor público civil do poder executivo federal que data de 1994. A Carta de

Princípios Éticos para Referenciar a Conduta dos Agentes Públicos e Lideranças

Políticas Sociais e Comunitárias está ainda em fase final de elaboração, e também

reafirma o dever de: resistir à corrupção, zelar para a realização de um modelo de

desenvolvimento econômico socialmentejusto e sustentável, proteger o meio ambiente,

preservar o patrimônio e a diversidade cultural, defender o pluralismo de idéias e

tradições, bem como a universalização dos direitos sociais, civis e políticos, entre

outros".

Outra norma, a Lei de Responsabilidade Fiscal 68_ que fixa punições a administradores

públicos que transgredirem os limites de gastos orçamentários - , só foi aprovada pelo

Congresso em outubro de 2000, e contou, a princípio, com a hostilidade da grande

maioria dos prefeitos, que diziam ser impossível administrar com a nova legislação."

Contudo, no Estado de São Paulo, conforme a análise do TCE paulista - Tribunal de

Contas Estadual - relativa ao ano de 1999, divulgado pela Revista Veja, dos 336

municípios do Estado, nenhum apresentou desequilíbrio na folha de pagamento,

limitada a 60% das despesas correntes." Adicionalmente, o Tesouro Nacional ao

concluir trabalho de avaliação sobre o status das contas públicas nos estados-membros,

apresentou previsão de que, provavelmente, todos eles devem apresentar superávit

primário em 2001. Esta situação, se confirmada, entrará para a história fiscal do país,

67 Para maiores detalhes, consultar os referidos códigos.
68 Esta lei pune práticas consideradas aceitáveis, até bem pouco tempo atrás, com relação à condução do
Estado, tais como: gastar mais do que se arrecada, aumentar despesas sem compensá-Ias com cortes.
69 Para mais informações sobre Lei de Responsabilidade Fiscal ler artigo "Irresponsabilidade agora é
crime" - Revista VEJA, São Paulo, 18 out. 2000, p. 50-52.
70 Para maiores detalhes consultar artigo entitulado: "Prefeituras: Melhor do que se imaginava". Revista
Veja. São Paulo, 14 fev. 2001. P. 29.
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uma vez que este será o primeiro ano em que as receitas terão superado as despesas não

fmanceiras nas contas dos governos estaduais. 71

Há ainda que se ressaltar alguns avanços recentes, observados na esfera das práticas

políticas, que refletem a busca por maior transparência, como por exemplo, a apuração

das acusações de irregularidades ou das denúncias de corrupção que resultaram em

afastamento e/ou punição de algumas lideranças que vão, desde o impeachment do

Presidente Collor, até casos como a CPI do orçamento, a renúncia de políticos do porte

do senador Antonio Carlos Magalhães e do ex-presidente do Senado Federal, Jader

Barbalho, ou cassação de senadores detentores de expressivo poder econômico como o
senador Luiz Estevão. 72

Esses relatos aqui mencionados, e tantos outros aos quais não nos referimos, sugerem

que se por um lado, ainda existe muito que se fazer com vistas a tornar o Brasil uma

nação menos corrupta, por outro, há indícios de que está em curso um processo de

amadurecimento da sociedade e de fortalecimento de várias instituições (Ministério

Público, Princípio da Liberdade de Imprensa, entre outros), fatos estes que no final

sinalizam, não só um aumento da taxa de risco dos infratores, mas também uma

diminuição da tolerância da coletividade em relação à corrupção e às posturas anti-

éticas.

Em outro dizer, com base nas evidências apresentadas até o momento, temos a

impressão que cresce a rejeição da sociedade e de algumas instituições ao exercício do

poder personalizado e ao ''tráfico de influências", apesar de reconhecermos que a

atuação alinhada com princípios éticos universais não é ainda uma prática generalizada

em nossa sociedade.

Na área do Consumidor, verificamos que também são novas as legislações que visam

protegê-lo. Assim, mesmo constatando que algumas entidades neste setor já existiam

antes do retomo do país à ordem democrática, percebemos que foi a partir de 1985 que

ocorreu um avanço significativo do movimento dos consumidores. Neste mesmo ano,

por exemplo, aprovou-se a lei 7347/85, conhecida como Lei da Ação Civil Pública73,

71 A esse respeito consultar: ALLAN, Ricardo. Estados se ajustam e têm superávit inédito. Valor
Econômico, São Paulo, 30 juI. 2001. P.Al.
72 Para maiores detalhes consultar: AMARAL, Luiz Henrique. O Brasil no caminho da mudança Revista
Veja. São Paulo, lago. 2001. P. 43.
73 Para maiores detalhes ver: DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. I' edição. São Paulo: Saraiva,
1998, VoI. 1, p.37. Adicionalmente consultar o art. 5°da Lei 7347, de 24 de julho de 1985, também
denominada Lei da Ação Civil Pública. Além disso, ler o art. 129, Ill, da Constituição Federal de 1988,
que se refere à referida lei.
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que promoveu a ampliação dos legitimados ativos que poderiam ingressar em juízo para

defender o patrimônio público e social, o meio ambiente, o consumidor, ou ainda,

quaisquer interesses difusos e coletivos, pleiteando não apenas a fixação da

responsabilidade dos infratores, mas também a reparação pelos danos causados por eles.

Anteriormente a essa lei, a União, Estados e Municípios podiam ingressar em juízo

pleiteando interesses da coletividade. O cidadão comum também podia fazê-lo através

da Ação Popular. Contudo, com a edição desta norma legal, houve uma expansão da

tutela dos interesses acima discriminados, incluindo-se também o Ministério Público, as

autarquias, as empresas públicas, fundações, sociedade de economia mista ou

associações, o que resultou em um aumento da proteção do consumidor e do meio

ambiente.
O próprio Código de Proteção e Defesa do Consumidor'" data de 1991, e resultou da

mobilização e pressão de diversas associações civis e entidades públicas que

demandavam um balizamento mais formal e efetivo, com a finalidade de aumentar o

nível de proteção do cidadão-consumidor, preservando-o das práticas abusivas que não

levavam em conta a observância a preceitos éticos. Sem dúvida, esta lei estimulou o

desenvolvimento de um nova consciência no brasileiro, fortalecendo a sua convicção de

que, como cidadão, ele tem alguns direitos que não podem ser desrespeitados nem

mesmo pelos mais poderosos, sejam eles detentores de poder econômico ou político."

Com efeito, os resultados das duas últimas pesquisas - "Percepção e Tendências do

Consumidor Brasileiro" realizadas pelo Instituto Ethos de Empresas e

Responsabilidade Social, nos anos de 2000 e 2001,76também demonstram que há sinais

74 O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, vigora desde 11 de março de 1991. Ele também é
denominado Lei n." 8078 de 11 de setembro de 1990. O referido código regulamenta as relações de
consumo em todo o território nacional, estabelecendo direitos e obrigações para consumidores e
fornecedores. Tem como fundamento o preceito constitucional que determina ser um direito do cidadão a
sua defesa enquanto consumidor. É uma lei pública e de ineteresse social. Em outro dizer, sua aplicação é
obrigatória para todos, não sendo permitido que as partes possam entrar em acordo alterando qualquer
uma das suas disposições. A esse respeito ler a mencionada lei. Adicionalmente, ler: Código de Defesa do
Consumidor - Guia Prático do Professor, editado pelo Procon/S.Paulo.
7S Vale a pena reproduzir uma trecho do artigo" O Brasil no caminho da mudança", publicado na Revista
VEJA, de 1" de agosto de 2001, que comprova que o Código de Defesa do Consumidor, contribuiu para a
disseminação da noção de cidadania: " .... Há vinte anos, a indústria e o comércio punham na praça, os
artigos que bem entendiam - e quem não gostasse que fosse procurar em outro lugar. Atualmente, as
empresas não têm muita escolha. Ou se preocupam em garantir a satisfação da clientela ou podem fechar
as portas. Não é por outra razão que as firmas investiram bilhões de dólares na criação de centrais de
atendimento ao consumidor. Quando os clientes ficam zangados, fazem barulho e aterrorizam quem os
decepcionou" . Para maiores detalhes ver p.43, da já referida publicação
76 A primeira pesquisa - Percepção e Tendências do Consumidor Brasileiro - realizada pelo Instituto
Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, ocorreu em 2000. Foram entrevistadas 1002 pessoas, com
idades de 18 a 74 anos, no mês de maio de 2000, nas áreas metropolitanas das regiões Sul (Curitiba e
Porto Alegre), Norte (Belém), Nordeste (Fortaleza, Recife, Salvador), Centro Oeste ( Brasília e Goiânia) e
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de mudanças no comportamento do "consumidor médio". Na verdade, parece que uma

parcela destes consumidores começa a avaliar a atuação das organizações empresariais,

com base em critérios mais amplos, que vão além da simples apreciação da sua

performance no mercado, sugerindo que o padrão de exigência do consumidor brasileiro

pode estar se alterando.

Assim, ao serem questionados sobre quais as coisas que consideravam mais importantes

para julgar se uma empresa é boa ou ruim, 63% dos respondentes da pesquisa realizada

em 2001 declararam que o tratamento dispensado aos funcionários e a ética nos

negócios eram as referências mais importantes na avaliação de uma empresa. Embora

este critério já fosse preponderante em 2000, com 51% das menções, percebe-se que ele

cresce de forma significativa em 2001. Vale dizer ainda, que este item envolve a

avaliação de questões como a qualidade de emprego, saúde e segurança dos

funcionários, não-emprego de mão-de-obra infantil, obediência às leis, honestidade e

ética empresarial, bem como a não-participação em suborno ou em práticas de

corrupção.

No que se refere à noção de responsabilidade social num sentido mais amplo, ou seja, à

valorização da atuação das organizações empresariais junto à comunidade, como por

exemplo, envolvimento com projetos comunitários, respeito ao meio ambiente,

patrocínio de projetos ambientais, respeito à cultura e tradições locais, etc, verificamos

que não existe ainda uma expectativa generalizada, entre os consumidores, de que as

empresas atuem nestas áreas. Todavia, é possível visualizar, a possibilidade de

crescimento da relevância destes critérios para o consumidor, nos próximos anos, se

tomarmos como base, a evolução positiva dos mesmos no período 2001 versus 2000. De

Sudeste (S. Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro). As entrevistas foram pessoais e domiciliares. A
segmentação foi feita por sexo, faixa-etária, escolaridade, renda, região, e também pelas características
dos entrevistados, que são classificados como: líderes de opinião, debatedores informados, ouvintes ou
não participantes. Quanto a segunda pesquisa, o trabalho de campo foi realizado em janeiro de 2001, mas
os resultados só seriam divulgados no dia 5 de outubro de 2001. Nesta segunda pesquisa também foram
seguidos os mesmos parâmetros da primeira quanto à idade, tamanho da amostra, regiões pesquisadas,
etc. A meta principal destas pesquisas era detectar como os consumidores brasileiros percebem a
responsabilidade social das empresas, quais suas expectativas em relação a esse aspecto e como ela
repercute em suas atitudes. Adicionalmente, em virtude da noção de responsabilidade social empresarial
se tratar de conceito novo, a pesquisa também serviu para indicar como esta temática vem sendo
compreendida. Para maiores informações, sugerimos a consulta de ambas as pesquisas:
INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL (Brasil). Pesquisa de
Percepção e Tendências do Consumidor Brasileiro - 2000. São Paulo, 2000, 4Op.
INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL (Brasil).. Pesquisa de

Percepção e Tendências do Consumidor Brasileiro - 2001. São Paulo, 2001, 48p.
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fato, em 2000, 6% consideravam importante a atuação das empresas em projetos desta

natureza, ao passo que em 2001, o índice aumenta para 9% .

Uma outra pergunta, cujas respostas revelam resultados interessantes, refere-se ao ~

que os consumidores esperam que as empresas desempenhem. Neste particular, a

comparação entre os resultados obtidos em 2001 e 2000, sugere que há um aumento dos

anseios dos consumidores, no sentido de que as empresas atuem de forma a transpor os

limites do seu papel tradicional - i.e., gerar lucro e empregos, pagar impostos, cumprir

as leis entre outros. Desse modo, se no ano de 2000, 54% dos entrevistados esperavam

que as empresas agissem de maneira a ir além daquilo que está circunscrito ao seu papel

tradicional, já em 2001, este índice sobe para 66%, o que pode indicar um incremento

da sensibilidade do consumidor, que deseja uma maior interferência social por parte das

organizações empresariais.

Contudo, quando analisamos a atuação efetiva do consumidor, frente a uma organização

empresarial que ele considere pouco responsável, percebemos por exemplo, que a

punição não faz parte das atitudes que grande parte dos entrevistados adotaria. Com

relação a este item, vale mencionar que, em 2001, apenas 16% dos respondentes

revelaram que puniram efetivamente as empresas que consideraram não-responsáveis

socialmente, o que significa dizer que apenas parcela reduzida dos consumidores

insatisfeitos transformaram seu descontentamento em ações práticas.

Reconhecemos certamente, que a maioria destes índices aqui apresentados (se não todos

eles) está aquém dos patamares de alguns países do Primeiro Mundo nesta área, tais

como Alemanha, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Entretanto, vislumbramos - com

base nos dados revelados pelo referido estudo, bem como em outros indicadores

mencionados no decorrer deste trabalho - perspectivas de um movimento consistente de

ampliação da conscientização do cidadão brasileiro com relação a seus direitos.

É importante destacar também que algumas das conclusões aqui expostas sobre as

referidas pesquisas - que segundo já relatamos, foram conduzidas pelo Instituto Ethos

de Empresas e Responsabilidade Social - não refletem o mesmo nível de otimismo

esboçado no relatório original da entidade. Isto ocorre porque, na nossa opinião, para

procedermos a uma analise mais precisa do quadro evolutivo, entendemos ser preciso

reunir uma série histórica mais ampla, que vá além dos dois anos (2000 e 2001) já

compilados. Todavia, admitimos que existem indícios favoráveis que podem sugerir que

foi deflagrado um processo de aprimoramento da consciência crítica do consumidor

médio brasileiro.
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Além disso, é necessário atentar que sendo este fenômeno - ampliação da

conscientização do consumidor brasileiro em relação a seus direitos - bastante novo em

nosso país, o mesmo está sujeito a oscilações, i.e., recuos e avanços, naturais em um

contexto onde se verifica um aprendizado coletivo.

No caso do Brasil, é fundamental que se relembre também que este processo sofre

influências das peculiaridades da nossa trajetória política e social, rica em antagonismos

e dualidades, conforme já mencionamos no início deste capítulo. Um exemplo

manifesto das referidas especificidades é observado quando se analisa o sistema

normativo brasileiro, e se verifica a existência, no decorrer de sua história, de diversas

leis que tentaram repetidamente, refletir o credo liberal-igualitário, ainda que as

práticas, com freqüência, negassem estes valores. Adicionalmente, vale atentar para a

força do "tráfíco de influências" - sustentado pelas redes de relacionamento -, que

freqüentemente legitimou padrões de comportamento, baseados em "éticas variadas" -

"flexíveis" de acordo com as circunstâncias e os grupos envolvidos -, e constatar que

algumas práticas indesejáveis ainda não foram totalmente descartadas do nosso

horizonte cotidiano". De fato, ao se falar em processo de ampliação da consciência do

cidadão brasileiro, é importante que se leve em conta que as mudanças recentes

ocorridas no quadro normativo brasileiro 78 - que sinalizam que pode estar em curso um

processo que visa à construção de uma sociedade mais igualitária - talvez não sejam

suficientes para apagar da memória da coletividade, as marcas de um passado não tão

distante, no qual : a) o Estado nem sempre se notabilizou pelo empenho em promover a

alteração significativa na distribuição de bens e valores sociais79; b) as conveniências

particulares muitas vezes triunfaram sobre os interesses de ordem coletiva,

evidenciando o grande poder de articulação das classes dominantes, vis-à-vis os grupos

sociais menos favorecidos'",

77 A esse respeito, consultar as obras de DaMATTA, Maria Sylvia de Carvalho FRANCO e Sérgio
Buarque de HOLANDA, já mencionadas anteriormente neste trabalho.
78 Aqui estamos falando não somente da atual Constituição Federal, que data de 1988, mas de outras leis e
códigos que surgiram a partir do período de Redemocratização, alguns inclusive mencionados no decorrer
deste trabalho. ,
79 Cabe mencionar que o Estado de Direito - que tem como pedras de toque: supremacia da Constituição, /
superioridade da lei, garantia dos direitos individuais, separação dos Poderes - nem sempre prevaleceu na '
história política brasileira Em outras palavras, vale lembrar que em vários períodos da trajetória do
Brasil, estivemos privados de alguns dos elementos acima referidos, definidores do Estado de Direito. A
esse respeito ver: SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de Direito Público. São Paulo: Malheiros
Editores, 1993. P.39. .
80 A esse respeito, ler obra de Sérgio Buarque de HOLANDA, já mencionada anteriormente.
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Sumarizando, a postura passiva de uma grande parcela dos consumidores, apontada pela

referida pesquisa, precisa ser pensada no âmbito de: a) urna tendência para evitar o

conflito, desviando-se assim, do enfrentamento direto, característica esta inerente a

sociedades marcadas por aquilo que HOFSTEDE chama de alta distância de poder e

inclinadas a repelir incertezas, perfil este do qual o Brasil se aproxima"; b) possível

inexistência de um lastro sólido de confiança entre o cidadão e o sistema, o que significa

dizer que é provável que ainda vigore a desconfiança de que, em certas circunstâncias,

diante da força das ''teias de relacionamento", as leis correm o risco de não serem

aplicadas'",

Neste sentido, e no que se refere a esta última alternativa, vale considerar a opinião

expressa por urna parcela dos consumidores entrevistados na pesquisa acima

mencionada, que verbalizaram claramente sua sensação de fragilidade diante de

empresas ''tão grandes e poderosas", sugerindo não só seu sentimento de impotência

diante destas organizações, mas também sua descrença com relação às chances de

sucesso de suas demandas, diante do poder de grupos mais articulados e ínfluentes'".

4.2 Turismo no Brasil: algumas práticas e seus impactos no meio ambiente, no

patrimônio histórico e cultural.

Por conta de tudo o que expusemos, não é difícil antever as dificuldades existentes

também no setor Turístico brasileiro, especialmente no que se refere a estimular

comportamentos éticos e responsáveis. Esta reflexão se reveste de relevância

significativa, sobretudo em face do contexto econômico atual, no qual o Turismo ocupa

o terceiro lugar na balança comercial externa do país", além de ter passado do 43" lugar

(posição que ocupava em 1995) para o 29° lugar entre os destinos mais procurados no

ano de 2000, de acordo com as estatísticas da OMT - Organização Mundial do

81 Para maiores detalhes, consultar estudo de Geert HOFSTEDE, no qual o autor relata os resultados de
sua pesquisa, que investigou condicionamentos culturais e característicos nacionais em 40 países.
HOFSTEDE, Geert Culture and Organizations. New York: MacGraw-Hill, 1991, p. 379. Observar que a
menção a essas dimensões de HOFSTEDE não significa qualquer inclinação nossa para reduzir a
complexidade das culturas a tais dimensões.
82 Para melhor entender o verdadeiro significado das ''teias de relacionamento" na sociedade brasileira, ler
as obras de DaMA TA, Maria Sylvia de Carvalho FRANCO e Sergio Buarque de HOLANDA,
mencionadas neste trabalho, que abordam, cada uma ao seu modo, o peso das relações pessoais e a
importância das redes de relacionamento na ordem social brasileira.
83 A esse respeito, ler as duas pesquisas conduzidas pelo Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade
Social, relativas aos anos de 2000 e 2001, p.23 da referida pesquisa
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Turism085• Com efeito, diante das oportunidades de crescimento econômico associadas

ao desenvolvimento das atividades turísticas, alertamos para os riscos de as mesmas

passarem a ser encaradas como alternativas inquestionáveis, que devam ser

obrigatoriamente acolhidas, sem que se considerem os eventuais danos ou riscos que

podem abrigar.

Assim, apesar das perspectivas promissoras de expansão do setor 86, observamos que

ainda são muitas as práticas turísticas duvidosas contra o meio ambiente, o patrimônio

histórico e cultural, que podem até comprometer o futuro dessa atividade no Brasil no

médio/longo prazo.

Um exemplo de prática turística duvidosa que conspira contra a identidade cultural,

parece-nos o caso citado por Adyr B. RODRIGUES. Ao se referir ao empreendimento

turístico King /sland Lodge - localizado a 850 km de Manaus, numa ilha em São

Gabriel da Cachoeira -, a autora comenta que o mencionado complexo turístico é

considerado por muitos, como o responsável pela "ascensão" desta localidade à

84 A esse respeito, ler artigo de: PASTOR, Luiza. Turismo já é o terceiro item na balança comercial
externa O Estado de São Paulo, São Paulo, 15 mai. 2000, Caderno Economia, p.B4.
8S Para maiores detalhes ler: EXPLOSÃO do Turismo. Exame. São Paulo, 07 mar. 2000. P.43-45.
Adicionalmente, vale lembrar que apesar das perspectivas favoráveis, a partir dos anos 90, o fluxo de
turistas brasileiros que viajam para outros países vêm se mostrando maior que o número de turistas
estrangeiros que entram no nosso país, o que resulta em um desequilíbrio da conta turismo do Balanço de
pagamentos. Contudo segundo LAGE e MILONE, este efeito poderia ser revertido, via a utilização de
estratégias publicitárias e políticas de preços de empresas privadas e públicas, com a finalidade de
estimular viagens domésticas pelas variadas regiões do Brasil. Para maiores detalhes ver obra de: LAGE,
Beatriz H. G. MILONE, Paulo C. Turismo: teoria e prática São Paulo: Editora Atlas, 2000. 375p. Capo1:
Fundamentos Econômicos do Turismo, p. 37.
Cruzando-se estas informações.com pesquisa da Embratur /1997, que sinaliza aquilo que os turistas
estrangeiros menos gostaram quando estiveram aqui (segurança - 32%, limpeza - 24%, transporte
público - 9%, sinalização - 6%, prostituição - 6%), somos levados a crer que, a melhoria de alguns
destes itens acima referidos, poderia estimular/aumentar o interesse dos estrangeiros em visitar o Brasil, o
que contribuiria para atenuar o saldo deficitário brasileiro. Para tanto, ler: QUADRO: o novo perfil do
turista estrangeiro no Brasil. Folha de São Paulo. 19 dez. 1998.Folha Dinheiro, p. 2.
86 No Brasil, o Governo Federal vem procurando, especialmente a partir da década de 90, incentivar e
promover o turismo como fonte de renda, de geração de emprego e de desenvolvimento sócio-econômico
do país, reconhecendo o efeito multiplicador produzido pelas sucessão de despesas decorrentes dos gastos
do turista, que beneficiam setores ligados direta e indiretamente ao fenômeno turístico. Com efeito,
segundo dados do IBGE, o setor turístico impacta 52 segmentos diferentes da economia, empregando em
sua cadeia, desde a mão de obra mais qualificada, até as de menor qualificação, tanto no emprego formal
quanto no informal. Adicionalmente, vale mencionar que o governo brasileiro, através da Política
Nacional de Turismo, também tem enfocado o turismo como um instrumento capaz de: incentivar o
desenvolvimento mais harmônico do país, diminuir as desigualdades regionais e promover a transferência
de renda das regiões mais ricas, para aquelas manos desenvolvidas. Para maiores detalhes, consultar:
MINISTÉRIO DO ESPORTE E TURISMO - EMBRA TUR. Política Nacional de Turismo. Principais
Diretrizes, Estratégias e Programas, Brasília, 1996 - 1999.P.5-11
De fato, o turismo já é o terceiro item da balança comercial brasileira, registrando ingressos da ordem de
US$ 4 bilhões em 1999, movimentando 20 bilhões de dólares, em negócios diretos, e 40 bilhões de
dólares entre negócios diretos e indiretos. Para maiores detalhes ver: EXPLOSÃO do Turismo. Exame.
São Paulo, 07, mar. 2000. P. 43-45.
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"modernidade", em função de a sociedade local adotar atualmente, o dólar como urna

opção adicional de moeda corrente, e o inglês como "idioma oficial".87

De fato, se este relato é representativo da mentalidade de uma parcela do setor turístico

brasileiro, então ele sugere que não há ainda no nosso país, uma percepção clara e

generalizada quanto à possibilidade de que projetos turísticos conduzidos

desordenadamente, ameacem a identidade cultural de certas populações,

comprometendo até mesmo a autenticidade da ''vivência'' turística. Em outro dizer, se a

hipótese acima se confirmar, muitas comunidades turísticas devem se encontrar em

situação de grande :fragilidade,dada a sua incapacidade de avaliar os riscos que correm

os seus patrimônios culturais e ambientais, diante das pressões econômicas que

emergem na esteira do desenvolvimento do Turismo.

Contudo, apesar das numerosas estórias de descaso, reproduzidas pelos meIOSde

comunicação, com relação às questões ambientais no Brasil (muitas delas ocasionadas

pelo turismo conduzido de forma inadequada), já se vislumbra em algumas localidades,

a percepção da importância da interdependência entre a sustentabilidade dos seus

recursos ambientais e a consolidação do turismo. Este é, por exemplo, o caso da Ilha

João da Cunha - Santa Catarina, na qual passaram a ser aplicados alguns controles

prévios com a finalidade de promover o uso sustentável da área. Reconhecendo que a

natureza é um fator turístico que não pode ser ampliado, avaliaram-se as singularidades

do espaço, determinando-se a partir daí, o número ideal de visitantes que a ilha deve

acolher. Desta maneira, buscou-se preservar a originalidade e atratividade do local para

as gerações futuras, sem que com isso se inviabilizasse o movimento turístico atual. A

experiência desenvolvida nesta região foi considerada tão bem sucedida, que vem sendo

utilizada como referência em outras regiões do Brasil, como a Centro-Oeste, que

apresenta praias fluviais e cavernas magníficas."

A ilha de Fernando de Noronha é outro exemplo de sítio turístico que convive com

normas de proteção ambiental tais como, a imposição de urna taxa de preservação

ambiental a ser paga diariamente pelos visitantes, e que aumenta progressivamente, na

medida que o turista decide permanecer mais tempo na ilha. Tenta-se inibir a

87 RODRIGUES, Balastreri Adyr. Turismo e Espaço: Rumo a um conhecimento transdiciplinar. São
Paulo: Editora Hucitec, 1999, 2' edição. P 30.
88 A esse respeito, ler: RUSCHMANN, Doris van de Meene. A experiência do Turismo ecológico no
Brasil: um novo nicho de mercado ou um esforço para atingir a sustentabilidade. Turismo - Visão e
Ação. Brasil, Itajaí, N.5, p. 84 e 85, out-1999/mar-2000, ano 2.
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permanência muito longa de grandes grupos de turistas, objetivando-se proteger o

ecossistema local.89

Verificou-se também que em 30 de junho e em 1 de julho de 2001, o Conselho Nacional

de Meio Ambiente (Conama), através de sua Câmara Técnica da Mata Atlântica,

realizou audiência pública em Fernando de Noronha, com a finalidade de ouvir as partes

interessadas nas questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável do arquipélago.

O administrador local e sua equipe apresentaram as ações estratégicas do Governo de

Pernambuco em Fernando de Noronha, os modelos de capacidade de carga e do

ecoturismo, bem como o anteprojeto da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Além disso,

estiveram presentes os representantes da Assembléia Legislativa, Ordem dos

Advogados, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente de Pernambuco,

Ministério do Meio Ambiente, ONG's do Sudeste e do Nordeste, WWF e Assembléia

Popular Noronhense. Esta última - Assembléia Popular Noronhense - entregou ao

referido conselho (Conama) um dossiê com denúncias de destruição do meio ambiente.

Nesta reunião foram apresentadas moções que propuseram a imediata realização de um

plano de manejo do Parque Marinho e de sua área de proteção pelo IBAMA, e

condicionam a implantação de equipamentos turísticos à prévia elaboração de Plano

Diretor, ao estudo de impacto ambiental, bem como ao alinhamento dos eventuais

projetos ao plano de manejo'",

Segundo notícia veiculada no jornal Estado de São Paulo, esta decisão de submeter a

edificação de hotéis no arquipélago ao cumprimento dos requisitos acima mencionados

frustrou os planos do Governo de Pernambuco, que tentava aprovar a construção no

local de três hotéis de luxo. Aliás, a proposta de abertura de novos investimentos em

hotelaria no arquipélago consta do referido anteprojeto de Lei Estadual de Uso e

Ocupação do Solo que o Governo pernambucano submeterá, em breve, à Assembléia

Legislativa. Contudo, de acordo com o referido jornal, o Ministério do Meio Ambiente,

.através de seu porta-voz, esclareceuque mesmo que a lei seja aprovada, o licenciamento

ambiental de qualquer empreendimento no arquipélago continuará de competência "

exclusiva do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis.

(IBAMA). De fato, alguns membros do Conselho Nacional do Meio Ambiente

89 Para maiores informações, consultar: Noronha on line. site comercial. 21 out. 2000. Endereço
eletrônico: http://www.femandodenoronha.com.br/
90 Para maiores detalhes, consultar as deliberações adotadas pela Câmara Técnica de Mata Atlântica do
CONAMAI Conselho Nacional do Meio Ambiente, relativas a questões de desenvolvimento sustentável
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(Conama) temem que a expansão do turismo em Fernando de Noronha coloque em risco

a fauna e a flora locais, que com certeza não suportariam um boom turístico como o que

ocorreu em Cancún (México)."

Outro exemplo recente de administração mais criteriosa de atração turística, segundo

notícia veiculada no jornal Folha de São Paulo, refere-se ao projeto de preservação do

patrimônio ambiental implementado no Parque Nacional do Iguaçu, que introduziu

algumas medidas protetoras, tais como: proibiu a entrada de veículos particulares e

ônibus de excursão, com o intuito de diminuir a emissão de poluentes e o índice de

atropelamentos de animais. Assim, tendo como base as informações divulgadas no

referido veículo de comunicação, a partir de agora, dentro do parque haverá ônibus

especiais, movidos por combustível menos poluente, com motoristas treinados para

evitar choques e abalroamentos de animais. O projeto causou controvérsias pois os

agentes de turismo locais não gostaram da idéia de que os turistas (seus clientes) terão

que descer de seus ônibus para ingressar em outros veículos do parque. Eles, agentes de

turismo, alegaram que os estrangeiros costumam exigir transporte privativo quando

adquirem um pacote turístico. Por outro lado, alguns ambientalistas também reagiram

contrariamente às novas normas, pois vêem com maus olhos alguns dos projetos de

revitalização do parque, propostos para entrar em funcionamento no ano de 2001 (por

exemplo: questiona-se o critério de elaboração das novas trilhas que serão oferecidas

como atração). 92 Todavia, mesmo com toda discussão e debate em tomo do tema,

percebemos que já começa a haver urna mobilização de vários grupos em tomo destas

questões, situação esta que inexistia, se considerarmos o passado recente do nosso país.

No que tange ao "turismo com base no legado cultural", ou seja, aquele que tem como

principal atrativo o patrimônio cultural, também se tem debatido sobre os seus saldos

positivo e negativo para os sítios turísticos. De fato, consideramos que o

desenvolvimento deste tipo de Turismo não é incompatível com a preservação dos

nossos valores culturais, uma vez que acreditamos que é possível desenvolver-se

atividades turísticas sem que com isso seja necessário desfigurar comunidades, degradar
~

o meio ambiente ou destruir nosso patrimônio histórico e cultural. Neste sentido,

concordamos com Eduardo YAGIZI, quando este sugere que cultura, em uma acepção

do arquipélago de Fernando de Noronha. Esses assuntos foram debatidos em reuniões - audiências
públicas - que ocorreram em Fernando de Noronha, em 30/06/2001 e 01/07/2001.
91 Consultar: SATO, Sandra. Conama aprova medida para preservar Fernando de Noronha. O Estado de
São Paulo. São Paulo, 13 ju1.2001. Folha Geral, P.AS.
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mais ampla, é um conceito que não deve se restringir a abordar apenas as manifestações

artesanais, musicais ou teatrais, mas buscar permear toda a vida dos indivíduos,

incorporando reflexões sobre "o modo como o homem ou o grupo respondem aos

desafios do meio ...93".

Considerando-se o que comentamos até o momento, não resta dúvida de que o turismo

pode se transformar em poderoso instrumento de promoção da cidadania a novos

patamares, que reafirmem não somente a nossa identidade, mas também e

fundamentalmente, a superioridade dos interesses públicos sobre os particulares. Em

suma: pensamos ser possível relacionar questões de cidadania com o turismo, sem que

com isso tenhamos que renunciar à exploração econômica das atividades turísticas.

Com efeito, o turismo pode ser tanto uma excelente fonte de geração de divisas e

empregos, quanto uma via para reafirmação da nossa memória social, cultural e

histórica, estimulando o orgulho dos indivíduos pelo seu território, ajudando assim, a

combater inclusive, o lado negativo da globalização, através da valorização das culturas

locais e regionais.

A esse respeito, é relevante tecer algumas considerações sobre a globalização e seus

efeitos no turismo brasileiro, na medida em que percebemos que é cada vez mais visível

o entrelaçamento das forças do turismo com as influências decorrentes do movimento

globalizador. Todavia, alertamos que o exame que procederemos do referido fenômeno

não se destina a produzir uma análise exaustiva do mesmo, visto que aqui, nossa

abordagem terá apenas o escopo de construir uma ponte que nos facilite pensar o

turismo, no Brasil, nos dias de hoje, i.e., em meio ao processo de globalização.

Para tanto, ao refletirmos sobre o contexto atual globalizante, vislumbramos que estão

em curso algumas transformações radicais, sobretudo nas últimas décadas, que têm

ajudado a esculpir uma nova realidade que não está suficientemente codificada e

reconhecida, e na qual se encontra presente, ainda que de forma subjacente, a idéia de

ruptura. O próprio Zygmunt BAUMAN, ao discorrer sobre globalização, deixa implícita

esta idéia, definindo este fenômeno da seguinte maneira: "O significado mais profundo

transmitido pela idéia da globalização é o caráter indeterminado, indisciplinado e de

92 Para maiores detalhes ver : VALLE, Maristela do. Iguaçu proíbe carros e dá lugar a trilhas. Folha de
São Paulo. São Paulo, 19 jun. 2000. Folha Turismo. P. GIL
93 YAGIZI, Eduardo. Turismo: uma esperança condicional/I' edição. São Paulo: Global, 1999, p. 103,
155).
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autopropulsão dos assuntos mundiais; a ausência de um centro, de um painel de

controle, de uma comissão diretora, de um gabinete administrativo"." (grifo nosso).

Nessa nova ordem mundial que se inaugura, nenhum Estado, desfruta de total

autonomia, ou seja, a interdependência entre as nações é notória. Todavia, como mostra

IANNI:

É claro que os atores são diversos e desiguais quanto à sua força, sua posição
estratégica, sua amplitude de atuação, seu monopólio de técnicas de poder. O Grupo das
7 nações dominantes ( Estados Unidos, Japão, Alemanha, Inglaterra, França, Itália e
Canadá) inegavelmente dispõe de meios e modos para influenciar diretrizes não só de
Estados dependentes, periféricos, como também organizações bi e multilaterais como a
ONU, o FMI, a OIT, a WTA entre outras." (grifo nosso).

Esse desequilíbrio de forças manifesta-se nas dificuldades que as nações mais

fragilizadas enfrentam para a afirmação das suas diferenças culturais e sociais, bem

como das suas orientações políticas e econômicas, as quais aparecem ao senso comum,

como uma espécie de recusa à modernidade. 96

Uma das inconsistências mais evidentes deste novo modelo decorre da verificação de

que nem todos os Estados nacionais poderão usufruir, na mesma magnitude, dos efeitos

positivos da globalízação". Na verdade, a constatação de que um grande número de

94 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as conseqüências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 1999.

P.67
95 IANNI, Octavio. Teorias da globalização. S' edição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999. P.8S.
96 Há várias formas de interpretar a tão anunciada "emergência de um estilo global". Segundo
NAISBIIT, quanto mais homogêneo tomam-se os estilos de vida, tanto mais os indivíduos tentarão
preservar seus valores essenciais tais como: religião, idioma, arte, e literatura. Para ele, esta tendência de
adoção de um padrão internacional semelhante é tão profunda e forte quanto a contratendência do
nacionalismo cultural e lingüístico, e apesar de ambos parecerem movimentos contraditórios, estão
intimamente relacionados. (para maiores detalhes ver NAISBIIT, John, ABURDENE, Patricia.
Megatrends 2000. Ten new directions for the 1990's. New York: William Morrowo & Co., 1990 pag 120)
Em nossa opinião, a questão parece ser um pouco mais complexa. De fato, as influências incidem de
forma profundamente desigual sobre os diversos Estados nacionais, uma vez que os mais poderosos -
aqueles em que geralmente se observa a existência de uma sociedade civil atuante, e em que a cidadania é
extensiva a amplas parcelas da sociedade - reúnem melhores condições para, não só aumentar sua
ascendência e domínio sobre os demais, mas também para promover uma espécie de "filtragem" quanto
às influências e parâmetros a serem incorporados.
Quanto aos demais - a grande maioria de Estados nacionais ''periféricos'' -, que não possuem uma
sociedade civil tão organizada e ativa, os resultados destas influências podem ser extremamente nefastos,
visto que concorreram para aprofundar desigualdades, alimentar forças dissociativas e antagônicas, e·
inclusive estimular a dissolução dos traços distintivos e da identidade destes povos. Paralelamente, nestes
países, pode ocorrer que só os grupos mais bem articulados e organizados tenham acesso aos beneficios
advindos deste movimento de homogeneização, ficando o restante dos indivíduos excluídos do processo.
97 Segundo BAUMAN. a globalização nada têm a ver com uma das temáticas que mais dominaram o
pensamento moderno inicial e clássico a saber: a idéia de ''universalização''. De fato, a universalização
transmitia a esperança de reduzir as distâncias sociais e econômicas entre os homens, e tencionava \" j
expandir o bem e as oportunidades de uma vida melhor para o maior número possível de indivíduos.
Indiretamente, acenava-se com a possibilidade de se aperfeiçoarem os direitos políticos dos cidadãos, e
em decorrência, permitir a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Infelizmente, na opinião
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nações - que tenta se articular neste novo contexto mundial - não dispõe de uma ordem

social e política estável que tenha como base os Direitos Humanos, revela a

inexistência, ao menos nestas nações, de uma sociedade civil atuante. Assim, claro está,

que a ausência de coesão social pode dificultar a constituição de forças internas, capazes

de promover uma espécie de "filtragem", selecionando aquilo que efetivamente é

passível de globalização, ou seja, deliberando sobre quais padrões socio-culturais do

grupo deveriam ser preservados, e quais experiências internacionais poderiam ser

incorporadas. Em suma, nesta nova ordem mundial, nem todos os "partícipes" têm o

suporte de uma sociedade civil diligente, que nestas circunstâncias, teria a faculdade de

agir, ora escolhendo as alternativas consideradas mais adequadas ao seu projeto de

evolução, ora recusando as opções tidas como arbitrárias ou que colidissem com os

interesses da comunidade de cidadãos que representa"

Este panorama esboça com clareza, os potenciais conflitos existentes na atualidade,

entre, de um lado, as tendências uniformizadoras (da globalização), e de outro, a atração

pelo diferente, a fascinação por experiências culturais únicas, sendo estas, dentre outras,

algumas das principais motivações do turismo. Adicionalmente, cabe lembrar também

que as tais tendências homogeneizadoras, podem implicar na negação da importância do

pluralismo, da diversidade, do direito às diferenças, o que significa relegar a um

segundo plano uma série de questões sociais e morais. No que se refere à temática -

direito à diferença - esta discussão nos remete a alguns conteúdos presentes na obra de

Tocqueville, Democracia na América. Neste trabalho, o autor se detém sobre uma das

questões cruciais da história da civilização ocidental que pode ser resumida pela

indagação: Quais seriam os limites que deveriam ser considerados na busca da

igualdade, de modo que a mesma [busca da igualdade ] não .ameaçasse a liberdade

política dos cidadãos? Tocqueville responde esta pergunta alertando para a tendência a

uma igualdade homogeneizante, e chama a atenção para os riscos de que esta [tendência

a uma igualdade homogeneizante] se constitua em uma ameaça à líberdade'". Nas

deste autor, muito pouco desse conteúdo permaneceu no significado de globalização. Neste novo
contexto, observa-se que o mercado ganha status de agente capaz de conferir e regular democracia e
cidadania. BAUMAN, Zygmunt. GlobaJização: as conseqüências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
1999. P. 67.
98 A esse respeito, vale comentar que até mesmo Peter DRUCKER nos alerta que o livre mercado
funciona somente onde existe uma sociedade civil atuante, que impeça que os mais fortes ajam em seu
próprio interesse e mantenham a grande maioria à margem do processo. Nos dizeres desse autor: "O Livre
Mercado não cria uma sociedade atuante - ele a pressupõe". DRUCKER, Peter. Administrando em
tempos de grandes mudanças. 2" edição. São Paulo: Pioneira. 1995. p. 212-218.
99 Para maiores detalhes verificar em: TOCQUEVILLE, Alexis de. Democracia na América. (edição
condensada por Ricardo D. Heffner) São Paulo: Editora Nacional. 1969. P.130-142; 219-225.
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palavras deste autor: "Mas sustento que, a fim de combater os males que a igualdade

pode produzir, só há um remédio eficaz, ou seja, a liberdade política. 100"

Nesta mesma linha de reflexões, podemos mencionar o artigo de Gisela TASCHNER, A

viagem das idéias: globalização e proteção do consumidor no Brasil, no qual a autora

pondera sobre as implicações da migração de idéias e práticas de uma cultura nacional a

outra, utilizando para isso, a análise de uma problemática específica: a proteção do

consumidor. Ainda que as considerações da referida estudiosa, no trabalho acima citado,

estejam direcionadas prioritariamente, para a área de administração - entendemos que

as mesmas, por analogia, podem ser ampliadas para outros campos. Por conta disso,

vale a pena atentar para as suas ponderações a respeito dos obstáculos que emergem na

esteira da globalização, e que no final, contribuem para estimular questionamentos a

respeito daquilo que efetivamente deve ser globalizado. Com efeito, na visão de

TASCHNER, nosso maior desafio, diante das forças globalizadoras, consiste em

"perceber como características locais particulares se articulam com o movimento geral

dado pela globalização" 101. Somente a partir daí, inferimos, é possível construir um

modelo latino coerente, que até pode ser enriquecido com experiências e "know-how"

internacional, mas que sem dúvida deverá cuidar de preservar os nossos característicos e

especificidades. Neste particular, vale relembrar um trecho do artigo recente de Ulrich

BECK, publicado no jornal americano Financiai Times e reproduzido no periódico

brasileiro Folha de São Paulo, que procura refletir sobre alguns dos paradoxos da

globalização:"A globalização é um processo ambíguo que não pode retroceder [....] Mas

precisamos combinar integração econômica com política cosmopolita. A dignidade

humana, a identidade cultural e a diferença devem ser consideradas mais seriamente no

futuro.102"

De fato, a leitura dos autores acima mencionados nos induz à reflexão de que o

fortalecimento da sociedade civil brasileira - que pressupõe dentre outras coisas, a

expansão dos fundamentos da cidadania para todos os segmentos excluídos -, poderá vir

a criar condições mais favoráveis para o nosso processo de inserção na globalização.

Em outro dizer, esse processo, se conduzido nos termos acima propostos, talvez nos

permita assumir um papel menos passivo diante do movimento globalizante,

100 Conforme obra de TOCQUEVILLE, anteriormente referida, p. 229.
101 Para maiores detalhes ler: TASCHNER, Gisela. A Viagem das idéias: Globalização e proteção do
consumidor no Brasil. Artigo apresentado no ENANP AD 2000 - 24 o Encontro da ANP AD,
Florianópolis, Santa Catarina.
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viabilizando não só a preservação de elementos nucleares formadores de nossa

identidade, mas contribuindo também para ampliar nossas possibilidades de acesso aos

benefícios advindos desta nova configuração mundial.

Posto isto, fica mais fácil tentar relacionar a globalização com as atividades turísticas,

uma vez que se divisa que este fenômeno consagra, através do turismo, uma tendência

progressiva para a integração das diversas escalas geográficas, descortinando ao mesmo

tempo, uma série de oportunidades, bem como uma variedade de problemas,

dependendo das circunstâncias e dos contextos analisados 103.

Na verdade, por este prisma, o turismo pode ser percebido como uma das formas mais

penetrantes de globalização, uma vez que os movimentos turísticos da atualidade

alcançam os lugares mais remotos do globo, estimulam a circulação de objetos,

imagens, signos e idéias oriundos das culturas mais diversas, tornam possível a

interface entre pessoas procedentes de regiões longínquas e distintas, bem como a

disseminação de seus estilos de vida, influenciando, no final, o desenvolvimento das

economias das comunidades inseridas neste processo, visto que muitas dessas regiões

têm no turismo, a sua fonte principal de recursos. Além disso, nos dias de hoje, vale

lembrar ainda que estas interações se manifestam de forma mais intensa e acelerada,

dadas as facilidades propiciadas pelas novas tecnologias, que aportaram, dentre outras

coisas, uma velocidade e rapidez nunca vistas anteriormente. Assim, diante da

exposição das diversas comunidades a fluxos turísticos cada vez mais freqüentes, é

possível prever a ocorrência de uma multiplicidade de impactos e tensões, que irão

variar em função dos tipos de sociedades envolvidas.

A partir das questões acima veiculadas, reconhecemos a relevância de se refletir sobre

os perigos de o turismo desencadear movimentos que encorajem a homogeneização

(seja ela cultural, estética, política, etc...), ou em outras palavras, que incitem a imitação

de padrões desconectados dos valores regionais, e que tenham como efeitos finais, o

desestímulo dos indivíduos quanto às suas lealdades locais - entendidas aqui como suas

tradições, valores, crenças, idioma, entre outros - fomentando assim, um processo de

ruptura destes grupos com o seu passado e sua histórial04
•

102 A esse respeito ler: BECK, Ulrich. Terror e Estado mínimo são o Chernobyl da globalização. Folha de
São Paulo, São Paulo, 8 novo 2001. Folha Dinheiro. p. B 4.
\03 SILVA, Sylvio Bandeira de Mello. Atração Global, Estratégias Locais e Turismo. In: Coriolano, Luzia
Neide M. T. Turismo com Ética. Fortaleza: Editora da UECE, 1998, p.l00.
104 Ver exemplo mencionado por Adyr B. Rodrigues, relatado no decorrer deste trabalho, p. 30. Além
disso, vale atentar para o alerta de E. COHEN, que em seu trabalho Rethinking the Sociology ofTourism
condena a tendência, de alguns estudiosos, de conceber a dinâmica do turismo como um processo linear,

128



Neste sentido, é fundamental também atentar para a emergência de uma nova

orientação, que concorre para estimular um processo de exclusão, na medida em que

sugere uma alternativa à lógica tradicional de ocupação dos espaços e atua de maneira a

desqualificar as experiências do "lugar". Desta forma, busca-se desprestigiar as

experiências que contribuem para a construção da identidade das comunidades (raízes

históricas e culturais) e para a consolidação do complexo de ligações e relações (de

colaboração, de solidariedade, de disputa, de conflito) que nele (lugar) se manifestam.

Conseqüentemente, tampouco se valorizam os estímulos à edificação de uma cidadania

ampla e ao fortalecimento da sociedade civi1.1oS Por esta ótica, desprezam-se as

memórias passadas e as vivências presentes dos indivíduos e da coletividade, que

poderiam emprestar "peso e profundidade ao lugar", além de lhe conferir também

"densidade especial". Adicionalmente, por esse prisma, o lugar deixa de ter a conotação

de espaço onde se concentram as atividades humanas significativas, responsáveis por

conferir-lhe uma aura, e passa a ser "apenas a interseção de duas linhas num mapa."I06

Anne-Marie BROUDEHOUX também faz reflexões sobre a importância do lugar no

processo de formação das identidades sócio-culturais das comunidades. De acordo com

a autora, a associação das pessoas com suas regiões de origem constitui um recurso vital

para a formação destas identidades, pois reforça nos indivíduos sua percepção de que

possuem um ponto de referência para se orientarem no mundo. Para ela, a história local

e a memória coletiva incorporada nas paredes, nas ruas e em outros monumentos da

cidade, têm um papel central na construção dos imaginários individual e coletivo. Por

conta disso, ela acredita. que qualquer alteração nestes locais deve respeitar certos

critérios, caso contrário, pode se impactar de forma profundamente negativa os

mencionados imaginários. Com base nestas ponderações, a referida estudiosa critica

severamente alguns projetos de melhoramentos e embelezamento do Rio de Janeiro,

conduzidos na década de 90, com vistas a promover e projetar a cidade no cenário

mundial, e que tencionavam estimular o crescimento dos fluxos turísticos em sua

direção. Segundo BROUDEHOUX, com o intuito de construir uma "visão familiar"

desconsiderando o fato de que o turismo é um fenômeno multi-dimensional, pluralista e eclético. Cf. obra
já referida do autor, p. 18-19.
105 Uma discussão interessante sobre este assunto pode ser encontrada em: SPINK, Peter. O lugar do
lugar na análise organizacional. In: ENCONTRO DE ESTUDOS ORGANIZACIONAIS DA
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO,
1, 2000. Curitiba, PR. Anais. Curitiba: Grupo de Estudos Organizacionais, 2000.
106 A esse respeito, consultar: SACHS, Wolfgang. Um só Mundo. In: SACHS, Wolfgang (org).
Dicionário do Desenvolvimento. Petropólis, RJ: Vozes, 2000, p 364 - 366.
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para a audiência internacional do Primeiro Mundo, projetou-se uma imagem de

prosperidade e modernidade, desconectada da realidade cotidiana da cidade, ou seja,

distante da experiência vivida diariamente pela vasta maioria dos residentes. Desta

forma, alguns espaços que eram tradicionalmente utilizados pela populações mais

pobres foram retomados pelo Poder Público, proibindo-se que estes segmentos sociais

menos favorecidos realizassem ali suas já tradicionais atividades informais,

responsáveis pelo seu sustento. Simultaneamente, promoveu-se a reconstrução e a

pavimentação de algumas calçadas, nas quais foram aplicados desenhos e figuras, que

segundo anunciavam, representavam características centrais da identidade da cidade.

Estas e outras modificações resultaram de um esforço empreendido pelas elites políticas

e econômicas que, à época governavam o Rio de Janeiro, numa tentativa de ''fantasiar a

cidade", pretendendo aproximá-la dos padrões do "mundo desenvolvido". Todavia, de

acordo com a autora, estas intervenções pouco influíram na harmonização social e

melhoria da qualidade de vida da maioria da população, concorrendo, em oposição, para

acirrar os ânimos dos grupos mais carentes. Não é à toa que observamos, por exemplo,

que neste mesmo período ocorreram uma série de distúrbios nas praias do Rio de

Janeiro, denominados arrastões, que podem ser descritos como assaltos liderados por

grupos oriundos dos subúrbios pobres e das favelas. Ao final, a referida estudiosa

conclui que essa experiência vivida pela cidade do Rio de Janeiro é um claro indicador

de que, no Turismo, soluções superficiais, que não buscam equacionar também as

questões locais, são muitas vezes insustentáveis. Na sua opinião, camuflar os problemas

sociais brasileiros, através de manobras "cosméticas", negando-se paralelamente,

representação a certos segmentos da população, pode inclusive fomentar a instabilidade

social e macular a imagem que a comunidade internacional tem do nosso país."lo7.

O caso acima ilustra de forma exemplar as possibilidades dos desdobramentos negativos

do Turismo que se orienta com base exclusivamente em objetivos econômicos

imediatos, evidenciando os riscos de insucesso ou exacerbação de conflitos, decorrentes

da condução de projetos turísticos que não estejam sintonizados com as problemáticas

mais relevantes das populações anfitriãs. tOS

107 BROUDEHOUX, Anne-Marie. Image Making, City Marketing, and the Aesthetization ofSocial
Inequality in Rio de Janeiro. In: ALZA YY AD, Nezar. Consuming Tradition, Manufacturing Heritage.
London, New York: Routledge, 2001, chap.l0, p. 273-297.
108 Mike ROBINSON menciona em seu artigo o relato de M BOYLE e de G. HUGHES sobre o processo
de remodelação urbana de Glasgow - Inglaterra, que contribuiu também para a alteração da imagem da
cidade, permitindo que a mesma fosse eleita "Cidade da Cultura" em 1980, na Europa. Estes autores,
segundo ROBINSON, revelaram que a remodelagem da referida cidade decorreu em meio a tensões e
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Em contrapartida, há estudiosos que acreditam que o turismo pode ser um instrumento

que estimule a coesão social e reforce a identidade cultural de uma comunidade. Este é

o caso relatado por FRIEDMAN109 (citado por Mike ROBINSON), que nos revela que

os povos Ainu, do Norte do Japão, ao serem expostos aos fluxos turísticos, vivenciaram

um processo consciente de reconstrução e consolidação da identidade Ainu. Na

realidade, deduzimos, inspirados pelo trabalho de Mike ROBINSON que os perigos

advindos do "efeito homogeneizante" do turismo podem ser minorados, quando se tratar

de sociedades cujas identidades sócio-culturais tenham enraizarnento profundo de

tradições e valores, os quais vêm se afirmando, sem rupturas, desde um passado

distante.

No que se refere à questão da disseminação de referenciais, também visualizamos a

possibilidade de impactos positivos, em alguns contextos, devido à migração de valores

provenientes de Países do Primeiro MundollO para os países periféricos. Assim, no que

tange à área da Qualidade,parece-nos razoável supor que nas regiões onde o Turismo se

encontra em um estágio mais desenvolvido, tanto turistas como empreendedores do

setor turístico se habituaram a critérios mais rigorosos, e por isso, não estão dispostos a

aceitar serviços e produtos turísticos que não se enquadrem nos parâmetros de qualidade

com os quais estão habituados. Diante deste cenário, e considerando o caso do Brasil, é

provável que a nossa interação com este grupos, ou seja, o fornecimento de serviços

turísticos para eles, demande de nossa parte, um esforço para atingir critérios mais

exigentes de qualidade, que inclusive podem reclamar padrões éticos mais elevados,

com os quais estes grupos já estão fanúliarizados. Por conta disso, vislumbramos que a

intensificação destes relacionamentos pode estimular um incremento da qualidade do

Turismo Brasileiro, com o objetivo, a priori, de atender as demandas de turistas

conflitos, que reuniram de um lado, os grupos de planejadores e promotores da cidade, e de outro, os
trabalhadores e comunidades, que se consideraram excluídos das experiências culturalmente mais
elaboradas que eram oferecidas aos turistas. A esse respeito, ler: ROBINSON, Mike. Tourism
Encounters: Inter-and-Intra-Cultural Conflicts and the World's Largest Industry. In: ALZA YY AO, Nezar.
Consuming Tradition; Manifacturing Heritage. London, New York: Routledge, 2001, chap. 2, p. 51.
Quanto à menção de ROBINSON à obra de BOYLE e HUGHES, ler: BOYLE, M., HUGHES, G. "The
Politics of'the Real': Discourses from the Left on Glasgow's Role as European City ofCulture 1990,"
Area; vol. 23, 1991, pp. 217-228.
109 A esse respeito, ler obra de Mike ROBINSON já mencionada anteriormente, p. 51. Quanto ao estudo
de FRlEDMAN, mencionado por Robinson, consultar: FRIEDMAN, J. Cultural Identity and Global
Processo London: Sage Publications, 1994, p.11 O.
110 Vale atentar que geralmente estes países de Primeiro Mundo aos quais nos referimos, contam com um
mercado consumidor mais maduro, o que pressupõe também a existência de uma cultura consumista e de
um aparelho estatal fiscalizador eficiente. Adicionalmente, também se observa uma sociedade civil mais
organizada e ativa, em que a cidadania é extensiva a amplas parcelas da população.
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provenientes de países do Primeiro Mundo, mas que no final, beneficiará também o

mercado interno.

Da nossa exposição, o mais importante a reter no momento é que o Turismo, no

contexto de globalização, pode ter papéis ambíguos, servindo em certas circunstâncias,

para encorajar a uniformidade e a estandardização, e em outras, para estimular a

sociodiversidade e a biodiversidade. Adicionalmente, com base no que já dissemos em

parágrafos anteriores, percebemos que pode haver circunstâncias, em que a

homogeneização de padrões de qualidade no turismo permita a ampliação dos

beneficios a serem usufruídos pelos consumidores-turistas, ou seja, conceda-lhes mais

prerrogativas e direitos.

Uma outra questão - que sem dúvida nos afeta enquanto nação que busca participar do

beneficios advindos do turismo - é abordada por Mike ROBINSON, que relata que 80

% dos viajantes internacionais são originários de não mais de 20 países. Segundo o

autor, esse quadro reflete um tendência no curto e médio prazo, à manutenção da

correlação das forças que comandam o turismo global111.

Roberto LANQUAR também discorre sobre este panorama que evidencia a dimensão

da desigualdade existente entre alguns grupos de nações que interagem no universo do

Turismo. Para ele há uma divisão geopolítica do turismo internacional que classifica os

países, em dois tipos: de um lado, os emissores, que são as nações mais ricas, situadas

na Europa, América do Norte, além do Japão, Austrália, Nova Zelândia, e de outro lado,

os países receptores. Na sua opinião, esta divisão reflete dentre outras coisas, o

surgimento de um novo tipo de colonialismo, que pode gerar alguns efeitos indesejáveis

sobre as comunidades hospedeiras, como por exemplo, o encorajamento de hábitos de

consumo inconvenientes e prejudiciais ao conjunto dos residentes do sítio turístico,

sobretudo quando houver desníveis de renda significativos entre os habitantes das

localidades e os visitantes112.

Inferimos, com base nestas observações, que o acesso a tal mobilidade global é

beneficio usufruído, em geral, pelos habitantes do Primeiro Mundo, que vivem

comprovadamente, uma realidade cada vez mais cosmopolita e extraterritorial. O

restante dos indivíduos - principalmente aqueles que habitam países na periferia - são

deslocados pouco a pouco para a margem do sistema, e assistem a tudo sem poder

esboçar nenhuma reação, nem mesmo influir na condução do processo. Reforça-se

111 A esse respeito, ler obra de Mike ROBINSON já mencionada anteriormente, p. 54.
112 A esse respeito, consultar a obra de LANQUAR já mencionada anteriormente, p.III-116.
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assim, o movimento de exclusão gradativa deste grupo de países periféricos do contexto

do setor turístico internacional, evidenciando-se sua total fragilidade e impotência,

quando se trata de influenciar qualquer tomada de decisão.' 13

Em suma, parece-nos que o turismo em tempos de globalização é coordenado quase que

com exclusividade, pelo seleto grupo de países do Primeiro Mundo. Tudo isto,

obviamente disfarçado por um discurso que preconiza que a conquista da possibilidade

de exposição a formas de vida transnacionais seria franqueada a todos", ou seja, que os

protagonistas menores, segundo NAISBITT, também teriam oportunidade de participar

do processo.IIS

Neste sentido, identificamos inclusive uma certa convergência das críticas formulados

por Ulrich BECK com aquelas elaboradas por Zygmunt BAUMAN, que também

ironiza a falácia do "acesso à mobilidade global, de grandes segmentos da população

mundial,,1l6.Em verdade, diante do caráter assimétrico das relações entre países ricos e

pobres, parecem procedentes as colocações de ambos os estudiosos quando reconhecem

que as tais facilidades de mobilidade aplicam-se, a priori, e quase que exclusivamente,

ao grupo dos países detentores das economias mais avançadas.

Do ponto de vista do turismo e seu desenvolvimento, cabe assinalar também uma outra

inconsistência do discurso oficial, que sem dúvida, também nos afeta, a saber: a

tendência para a dissipação das fronteiras. Na nossa opinião, que coincide com a de

Jacques WAlNBERG, essa concepção que prega o desaparecimento progressivo das

fronteiras, contraria a essência dos movimentos turísticos, que sempre buscaram

enaltecer os aspectos positivos relativos à exposição a experiências e vivências

diferentes e diversificadas. De fato, acreditamos que é justamente a ocorrência das

fronteiras, distinguindo territórios diversos e evidenciando os seus traços singulares -

tais como: a história, a geografia, o idioma, os costumes, entre outros - uma das razões

113 Basta simplesmente atentar para o fato de que a maioria dos países periféricos tem uma participação
quase irrelevante nos beneficios e rendas gerados pelo setor turístico mundialmente. O Brasil, por
exemplo, arrecadou 4 bilhões em receitas cambiais advindas do turismo em 1999, um valor inexpressivo
se comparado com os 455 bilhões faturados pelo setor em termos mundiais, o que significa menos de 1%
do total. (Para maiores detalhes ver: EXPLOSÃO do Turismo. Exame. São Paulo, 07, mar. 2000. P.43-
45)
114 A esse respeito consultar: BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo: respostas à
~lobalização. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p.46 -47

15 A esse respeito ver: NAlSBITT, John. Paradoxo Global. Rio de Janeiro: Campus; São Paulo:
Publifolha, 1999. P. 115.
116 BAUMAN faz comentários neste sentido em seu livro Globalização: as conseqüências humanas.
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que estimulam o desejo de exploração, de deslocamento, em busca do diferente,

elementos estes que explicam em parte ,0 fenômeno do turismo.117

Desta forma, no que se refere à explosão do fenômeno turístico no Brasil, chamamos a

atenção (novamente) para os riscos da sua exploração desordenada, e tememos que o

destaque conferido a sua dimensão econômica possa obscurecer as motivações mais

nobres associadas ao setor. Reconhecemos no entanto, que o turismo se constitui nos

dias de hoje, em uma possibilidade de fonte de recursos valiosa, estimulando, em

termos mundiais, a circulação de valores que inclusive ultrapassam os faturados pela

própria indústria armamentista'Y. Segundo dados publicados da WTO - World Tourism

Organization, estima-se que o turismo mundial gere uma receita de 4,5 trilhões de

dólares por ano119• Quanto ao Brasil, de acordo com os números do IBGE - Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística, o setor turístico tem efeitos sobre 52 segmentos

diferentes da economia 120. Ainda no que se refere ao nosso país, os números, apesar de

modestos, revelam um futuro animador, visto que o país passou do 43° lugar (posição

que ocupava em 1995), para o 29° lugar, entre os destinos mais procurados no ano de

2000, de acordo com as estatísticas da Organização Mundial do Turismo - OMT. No

ano de 1999, por exemplo, recebemos 5,1 milhões de turistas, e os negócios do setor

chegaram a 20 bilhões de dólares (negócios diretos e indiretos), o equivalente a 4% do

PIB brasileiro. Em termos de receitas cambiais, o país arrecadou neste mesmo ano, 4

bilhões de dólares com turistas estrangeiros, vis-à-vis os 455 bilhões de dólares

faturados diretamente pelo setor, em termos mundiais, o que significa um pouco menos

de 1% do total 121.

Além disso, vale lembrar que o turismo hoje em dia é o terceiro item da balança

comercial externa do país. Até 2003, as expectativas são bastantes otimistas e indicam

117 Para maiores detalhes ver WAINBERG, Jacques. Anotações para uma teoria do Turismo: a industria
da diferença. In: Turismo: 9 propostas para um saber-fazer. GASTAL, Susana (org). Porto Alegre:
EDIPUCRS, 2000. P. 53, 55, 60.
118 De acordo com Margarita BARRETTO: " O turismo é, inegavelmente, a atividade econômica mais
importante do mundo. Movimenta, neste momento, em nível mundial, mais dinheiro que a indústria
armamentista; mas esses dados não podem ser trabalhados isoladamente." A esse respeito ler:
BARRETO, Margarita. Manual de Iniciação ao Estudo do Turismo. 8' edição. Campinas: Papirus, 1995,
p.92.
119 Ver: Tourism Highlights 2001, relatório que apresenta uma retrospectiva, além de tendências do setor
turístico mundial, publicado pela WTO - World Tourism Organization. Adicionalmente, ler reportagem:
EXPLOSÃO do Turismo. Exame. São Paulo, 07, mar. 2000. P. 43-45.
120 A esse respeito, consultar: MINISTÉRIO DO ESPORTE E TURISMO - EMBRA TUR Política
Nacional de Turismo. Principais Diretrizes, Estratégias e Programas, Brasília, 1996 - 1999, p.5-11.
l2lVer: Tourism Highlights 2001, relatório que apresenta uma retrospectiva, além de tendências do setor
turístico mundial, publicado pela WTO - World Tourism Organization. Adicionalmente, ler reportagem:
EXPLOSÃO do Turismo. Exame. São Paulo, 07, mar. 2000. P. 43-45.
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possibilidades de se faturar 5,5 bilhões de dólares122
• Alertamos entretanto que, apesar

da relevância destes indicadores econômicos, os mesmos não devem ser trabalhados

isoladamente, sem que se pondere sobre as implicações das atividades turísticas sobre as

comunidades, meio ambiente, etc.

Com efeito, vislumbramos que o turismo pode servir de instrumento para estimular o

nosso desenvolvimento econômico - através da geração de renda, empregos e de seus

efeitos multiplicadores. Contudo, salientamos também que acreditamos que esta

abordagem não é incompatível com a visão de que o setor pode ser uma valiosa

ferramenta para cultuar nossa memória histórica, consagrar nossa cultura, possibilitando

a todos nós, um sentimento de orgulho das nossas raízes. Para tanto, é preciso que os

princípios éticos orientem a exploração desta atividade, com o fim de evitar a

degradação de patrimônios históricos, culturais e ambientais brasileiros.

Por conta disso, insistimos em afirmar que a uniformidade, a estandardização, o culto ao

efêmero e ao volátil, não podem se constituir em referências norteadoras do turismo.

Entendendo que o turismo, ao contrário, deve ter como um dos seus objetivos a

propagação dos característicos únicos e singulares de cada local ou região, que vêm

sendo transmitidos por sucessivas gerações através dos tempos, sustentamos que todas

as ações públicas e privadas dentro do turismo devem estar imbuídas da intenção de

conservar e preservar as particularidades ambientais, históricas, culturais, religiosas etc,

de cada comunidade.
Assim, confirmamos aqui a nossa crença na força do turismo como instrumento capaz

de afirmar os valores socio-culturais de um povo, concorrendo também para a

disseminação do sentimento de cidadania.
Nesses termos, vislumbramos inclusive que a referida abordagem pode se entrelaçar

com o conceito de cidadania ativa ou democrática, elaborado por Maria Vitória

BENEVIDES123, que se inspira no modelo do cidadão-ativo. Esta cidadania se edifica,

com base em um tipo de cidadão mais participativo e consciente, que almeja a

igualdade, através da participação, da criação de novos direitos e de novos espaços. De

fato, a concepção acima, transportada para o turismo, pode ser materializada na figura

do turista, do empreendedor ou do profissional (público ou privado) engajado no setor,

122 PASTOR, Luiza. Turismo já é o terceiro item da balança externa. Estado de São Paulo. São Paulo, 15
mai. 2000. Caderno Economia. Seção: Negócios, p.B4.
123 Para maiores esclarecimentos sobre o conceito de cidadania democrática ou ativa, ver: BENEVIDES.
Maria Vitória. Democracia e cidadania. In: Participação popular nos governos locais. VILLAS-BOAS,
Renata (org). São Paulo: POUS, n. 14, p. 14. 1994.
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que conduz suas atividades de maneira a harmonizar as diversas dimensões (econômica,

social, cultural, política, etc) da prática turística. Desta forma, orientados pelo

mencionado modelo de cidadania e tendo clareza das suas responsabilidades, estes

agentes atuariam de acordo com princípios e valores éticos, buscando conjugar os

interesses voltados ao desenvolvimento econômico do setor, com os objetivos de

preservação ambiental, de eliminação das desigualdades socio-econômicas, de defesa da

nossa memória cultural, social, histórica, entre outros.

Em suma, cremos que a partir do melhor conhecimento da sua história, origens e

particularidades culturais, é possível ao indivíduo construir laços mais fortes e

duradouros com o lugar e com a comunidade aos quais ele pertence. Assim, tendo como

ponto de partida a constituição daquilo que Vera TELLES 124 denomina de "sentimento

de pertencimento" dos indivíduos de uma coletividade - sentimento este que se

consolida com o estreitamento dos laços destes indivíduos com seu meio, sua história,

suas tradições, costumes, valores, etc -, é que conseguimos vislumbrar possibilidades de

se vivenciar a verdadeira cidadania e de se estimular o turismo autêntico 125 ou o turismo

inspirado nos princípios preconizados pelo desenvolvimento sustentável.

124 Consultar TELLES, Vera. Sociedade Civil, direitos e espaços públicos. In: Participação popular nos
governos locais. VILLAS-BOAS, Renata (org). São Paulo: Polis, v. 4. 1994.P. 44.
125 Neste caso, vale atentar que estamos falando da autenticidade objetiva, segundo os critérios
comentados por N. WANG em seu artigo Rethinking authenticity in Tourism Experience. Seu trabalho
discute o significado da autenticidade no turismo, analisando, a priori, três abordagens, a saber: a)
objetiva; b) construtivista; c) existencial.
Na sua pesquisa, Wang afirma que a utilização cada vez mais freqüente, no turismo, do conceito de
autenticidade, tem evidenciado a limitação do mesmo para explicar algumas tipologias de turismo mais
recentes. De fato, formas de turismo tais como viagens para compras, ou que visam a satisfação ou
exercício de alguns hobbies como pescar, caçar, praticar de esportes, holidays em praias ou até mesmo
visitas à Disneylandia ou à casa de parentes e amigos, não se enquadram na definição tradicional de
autenticidade,mencionada por MacCANNELL, já citado anteriormente neste nosso trabalho.
Na seqüência, WANG afirma que acredita que a autenticidade existencial é uma opção de classificação
alternativa, que dispensa a discussão em tomo da autenticidade do objeto ou cenário visitado, e que pode
explicar um grande variedade de experiências turisticas.
Todavia, apesar destas observações, o autor ressalva que autenticidade, na sua acepção objetiva e
absoluta, continua a ser requisito importante quando se trata de viagens históricas, culturais ou que
tenham algum interesse étnico. Nestes casos, aplica-se o critério objetivo, que entende autenticidade
como a busca da tradição, do caráter genuíno, original e único nos objetos e cenários apreciados.
Quanto à autenticidade construtivista (também denominada simbólica) o autor explica que esta
classificação, refere-se ao resultado de construções sociais. Desta forma, objetos e cenários parecem
autênticos, por que são percebidos e interpretados' com base em determinados filtros, tais como
expectativas, valores, pontos de vistas, etc... Em outro dizer, nesta acepção, a percepção da autenticidade
é uma projeção dos sonhos, estereótipos, preferências, com relação aos objetos e cenários visitados, ou
seja, o que se aceita como realidade é na verdade o resultado de uma perspectiva. Para ilustrar melhor,
vale citar o exemplo mencionado pelo autor, que relata que um grupo de turistas ao visitar a Etiópia, não
está geralmente interessado em ver as crianças famintas ou doentes, mas sim em observar a figura do
nobre selvagem, ou até mesmo de algum outro tipo de ilusão ou invenção criada por seus processos
mentais.
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Assim, com base nas considerações acima, não podemos, em nenhuma hipótese, aceitar

que o turismo seja reduzido a reproduzir padrões estranhos a nossa realidade,

contribuindo como elemento alienador, sendo também utilizado como veículo para

desfigurar nosso patrimônio histórico, cultural e ambiental.

Na seqüência, voltamos a sustentar a posição de que o turismo pode, enquanto

atividade, estimular e divulgar os valores de uma comunidade, e em conseqüência,

ajudar a fortalecê-la através do enaltecimento dos seus aspectos mais nobres - história,

tradição, costumes -, sem que esta orientação se transforme em empecilho para a

exploração econômica dos atrativos turísticos, nem signifique a rejeição a projetos

turísticos lucrativos.

Nesta mesma linha de abordagem, jamais partilharemos da idéia de que o turismo

brasileiro seja tratado como um produto (ao qual se aplica a lei do mercado sem

limitações), desprovido de seus significados mais elevados, autênticos e originais, e

utilizado como veículo para decompor os traços únicos que nos diferenciam de outros

povos.

A partir do exposto, defendemos a posição que privilegia o desenvolvimento de um

turismo sustentado, ou seja, que afirma que seus beneficios sociais e ecológicos a longo

prazo devem ter prioridade sobre os lucros de curto prazo, evitando-se assim, que as

comunidades anfitriãs sejam privadas de suas referências socio-culturais tradicionais.

Esta orientação não evidencia, obviamente, uma renúncia à dimensão econômica da

atividade turística, mas pode impor certas limitações, sobretudo quando houver colisão

entre os interesses de particulares e os da comunidade.

Podemos mencionar alguns outros exemplos positivos de localidades no Brasil que ao

se tornarem atrações turísticas ou ao sofrerem um processo de realce da sua dimensão

turística, possibilitaram que se processassem simultaneamente, a reabilitação de seus

sítios históricos, construções e monumentos, transformando muitos deles em recurso

É neste ponto, que se evidenciam claramente as distinções entre os dois primeiros tipos de autenticidade -
objetiva e construtivista - e a autenticidade existencial, visto que esta última está relacionada com
sentimentos pessoais e subjetivos, enquanto que as duas primeiras têm como referenciais, os objetos e
cenários visitados. Assim, pode-se dizer que uma experiência turística é autêntica (do ponto de vista
existencial) por que as pessoas conseguem, através destas vivências, sentir-se liberadas de suas pressões e
tensões diárias, expressando suas emoções de maneira descontraída e espontânea. Deste modo, atinge-se
um estado especial do ser, em que é permitido manifestar-se de forma mais livre e verdadeira,
independente dos diferentes papéis sociais assumidos no dia-a-dia. Neste sentido, vale comentar também
as ponderações de J. URRY quando ele menciona que, em boa parte do turismo que se pratica, há uma
espécie de licença para um comportamento mais pemissivo, ''não sério" e descontraído, relativamente
livre de restrições. Para maiores informações, ler: WANG, Ning. Rethinking Authenticity in Tourism
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recreacional, proporcionando a valorização do seu patrimônio, paralelamente à

revitalização de atividades tradicionais locais que se encontravam em franco declínio.

Dentro deste mesmo espírito, vale a pena reproduzir aqui o comentário de Margarita

BARRETO, quando ela indaga sobre "o que teria sido o futuro das cidades históricas de

Minas Gerais se não tivessem sido transformadas em atrativo turístico".126

Entretanto, no que se refere a essas mesmas cidades históricas mineiras, é necessário

atentar também para algumas opiniões divergentes, como por exemplo a de Eduardo

YAGIZI, que denuncia este processo, alegando o " ... baixíssimo padrão de urbanização

que se deixou acontecer, indigno do esplendor que foram estas localidades ...",

acrescentando ainda que o que sobrou atualmente é "mero confinamento". Em sua

argumentação, ao mencionar a grande afluência de pessoas que, apesar de tudo,

visitam estas localidades, ele alega que uma das razões para este fluxo ser significativo

é sem dúvida, o baixo nível de exigência - sobretudo daquele grupo de brasileiros que

não tem possibilidade de viajar para o exterior -, aliado à pouca variedade de opções

turísticas. 127

Existem outros exemplos como o Pelourinho, em Salvador (Bahia), o centro histórico

do Recife, projetos nos quais capitais públicos e privados se uniram, permitindo a

recuperação das características históricas locais, transformando estes lugares em áreas

de lazer para os próprios habitantes da referidas cidades, além dos turistas.

De acordo com Margarita BARRETTO, um outro dado importante a ser considerado

refere-se ao fato de que, geralmente, o sucesso destes projetos está vinculado à

participação de vários segmentos da sociedade civil. Neste sentido, cabe mencionar o

ocorrido no centro de São Paulo, cuja associação "Viva o Centro" - da qual participam

pessoas fisicas, bancos e empresas - patrocinou e viabilizou projetos de valorização da

área central da cidade. Outro caso que merece ser comentado é o da Rua Bom Jesus

(Recife), na qual foi realizado um trabalho de convencimento dos proprietários de

lanchonetes, com a finalidade de mostrar-lhes os beneficios que os mesmos poderiam

vir a obter, caso investissem na reforma dos seus estabelecimentos.P!

É óbvio que alguns estudiosos divergem com relação a estes e outros projetos, alertando

para os impactos do turismo de massa na integridade do patrimônio histórico.

Experience. Annals 01 Tourism Research, Great Britain, vol. 26, n.2. 1999, p.349-370. Adicionalmente
ver Jonh URRY, obra já mencionada, p. 27.
126 Cf. obra de M. BARRETO já referida, p. 32.
127 Cf. obra de YAGIZI já referida, p. 77.
128 Cf. obra de M. BARRETO já referida p. 37.
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Adicionalmente, estes críticos alegam que uma parcela da população de baixa renda que

vivia nas áreas que se tornaram objeto de revitalização, foi geralmente deslocada de

maneira arbitrária para outras regiões, sendo portanto despojada de seus direitos de
cidadania.

Neste sentido, Eduardo YAGIZI se refere ao acontecido em algumas cidades históricas

do vale do Paraíba, cujos restos são, na sua opinião, verdadeiros "quadros de

desolação". Na seqüência, o autor menciona outras cidades, como Caxambu, São

Lourenço, Águas do Araxá, Poços de Caldas, Serra Negra, Águas de Lindóia, que

sofreram agressões ao seu patrimônio histórico e cultural. Nesta última - Águas de

Lindóia - verificou-se que o conhecido Hotel Glória, ainda existente nos dias atuais,

teve os adornos originais (arte estatuária) de seu complexo aquático destruídos, não só

por falta de sensibilidade daqueles que eram responsáveis pelo seu gerenciamento, mas

também por causa de visões imediatistas de empreendedores, fundadas na busca de.

lucros fáceis. Outra história de descaso com o patrimônio nacional refere-se a Atibaia,

que era considerada uma verdadeira pérola e chamada de Um paraíso quase possível na

terra (Amadeu Amaral). Contudo, sua derrocada se iniciou em 1960, com a edificação

de um alto prédio, sem critérios aceitáveis, ao lado da Matriz. Hoje em dia, de acordo

com YAGIZI, a cidade ainda é reconhecida pelo seu clima e belas paisagens, mas

poderia ter ido mais longe, se tivessem sido observados determinados parâmetros de

preservação 129.

Um relato triste, que se soma a tantos outros, refere-se à destruição do Parque Balneário

Hotel de Santos, localizado em meio a um parque de amendoeiras, cuja arquitetura era

reverenciada pelos que o conheceram, sobretudo por seus adornos deslumbrantes.

Entretanto, em meados dos anos 70, o referido parque foi vendido ao Santos Futebol

Clube, o qual, alegando dificuldades financeiras, negociou sua venda com um corretor,

que promoveu sua demolição para dar lugar à construção de um shopping center, de um

hotel e de vários prédios. 130

As experiências aqui relatadas demonstram que não é tarefa fácil implementar projetos

turísticos que tentam harmonizar desenvolvimento econômico com preservação do

patrimônio socio-cultural-ambiental das comunidades anfitriãs. Contudo, acreditamos

que caso se busque conjugar as diversas dimensões (econômicos, sociais, culturais,

ambientais, etc.) do turismo, as chances de sucesso dos empreendimentos aumentam

129 Cf. obra de YAGIZI já mencionada, p.76 e 89.
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significativamente, pois todos os grupos envolvidos sentem-se contemplados, e desta

forma, auxiliam na consecução dos referidos projetos.

A própria M. BARRETTO também destaca a possibilidade de efeitos positivos

advindos da recuperação de pontos turísticos, tais como: a) dinamização da economia

local; b) disseminação do prazer estético, através do embelezamento destas áreas. Além

disso, ela acrescenta que é possível resgatar e conservar a memória de uma coletividade,

através de cuidados com seu patrimônio, que, se preservado, pode contribuir para

facilitar a compreensão das comunidades quanto às suas origens, heranças histórica e

cultural. Em outro dizer, é provável que a condução criteriosa de um processo de

recuperação do patrimônio histórico e cultural de uma localidade encoraje a construção

e consolidação de um sentimento de ''pertencimento'' dos indivíduos a esta localidade.

Todavia, se este movimento de resgate da identidade de uma comunidade for distorcido,

poderá fomentar a pulverização dos seus traços culturais fundamentais, pela introdução

de valores culturais alheios aos da população, estimulando paulatinamente, a

substituição das atividades turísticas tradicionais, por atividades turísticas de caráter

alienante. Em decorrência disto, pode ocorrer a disseminação de uma sensação de

insegurança na comunidade, que concorrerá para provocar a diluição dos laços que

unem os indivíduos a um determinado local, bem como aos costumes, hábitos,

tradições, entre outros, associados a este lugar. A partir daí, criam-se todas as condições

que facilitam a dominação econômica e cultural exterior, a padronização dos gostos,

atitudes e comportamentos, em prejuízo do valores autênticos da região.

4.3. Turismo no Brasil e as relações de consumo no setor

Ainda no que se refere à observação de práticas anti-éticas no Turismo Brasileiro,

acreditamos que vale a pena fazermos algumas ponderações com relação à evolução das

relações de consumo no setor, buscando reunir elementos que nos permitam uma visão

mais completa do atual patamar ético vigente no seu interior. Dessa maneira, no âmbito

destas relações, tendo como base dados do Procon / S.Pl3l, artigos de jornais e revistas e

jurisprudências, constatamos a existência de uma variedade de práticas abusivas que

evidenciam desrespeito ao turista, e que incluem muito mais do que aumentos abusivos

130 Cf. obra de YAZIGI,já referida, p.76 e 77.
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de preços de produtos e serviços: descumprimento de contratos (sobretudo aqueles

relativos a pacotes turísticos), má prestação de serviço, propaganda enganosa, vício de

qualidade (serviço mal executado, inadequado, impróprio), desaparecimento de malas,

serviços que causaram danos pessoais ao turista, entre outras 132.

Destacamos que o exame conjunto destas informações foi fundamental para que

pudéssemos ter uma idéia mais precisa do estágio das relações de consumo do setor.

Com efeito, caso analisássemos isoladamente os dados do ProconlS.P., seria provável

que as investigações resultassem incompletas, visto que o total de queixas de

consumidores (relativas ao setor turístico) registradas no Procon /São Paulo, no período

de 1/12/94 a 16/11/99, somou apenas 987 registro SI 33 • Só para termos uma idéia, no que

se refere ao primeiro semestre de 2000, a referida instituição recebeu 144 reclamações

de consumidores de serviços turísticos, cifra que julgamos parecer menor do que os

conflitos realmente existentes!". Da mesma forma, de acordo com números mais atuais,

relativos ao período de Janeiro a Setembro de 2001, o total de reclamações registradas

131 ProconlSão Paulo - Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo, criada
em 1976. O ProconlS.Paulo foi o primeiro a ser criado no Brasil e se tomou modelo para órgãos
equivalentes que passaram a existir em outros estados a partir dos anos oitenta.
132 Cf. os relatórios abaixo mencionados: a) FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR 00 ESTADO DE SÃO PAULO - PROCON. Relatório de Dados Estatísticos de
Atendimento. 1/12/94 a 16/11/99. São Paulo, 1999. 5p. ; b) FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA
00 CONSUMIDOR DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROCON. Relatório de Dados Estatísticos de
Atendimento. JanlSet - 2001. São Paulo, 2001. 5p. Ver também os dois estudos realizados pelo Instituto
ETHOS de Empresas e Responsabilidade Social, referentes aos anos de 2000 e 2001, os quais já
mencionamos no decorrer deste trabalho. Quanto àjurisprudência, consultar:
TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. P. 217-233.
Para verificar algumas das notícias sobre o setor turístico divulgadas na imprensa, ler:
MEDEIROS, Fernanda, LOPES, Marcos R Falta de informações destrói viagens dos sonhos. Folha de
São Paulo, São Paulo, 28 ago. 2000, Economia, p. B 6.
NUNES, Eunice. Pesquise antes de comprar pacote de férias. Folha de São Paulo. São Paulo, 3 jul.
2000. Folha cotidiano. P. C6.
PASSAGEIRO que teve bagagem extraviada se queixa de companhia aérea. Folha de São Paulo, São
Paulo, 4 set, 2000. Folha Cotidiano. Seção: A cidade é sua. P.C8.
HADDAD, Zuleika Para passageiro, overbooking tem responsáveis. O Estado de S.Paulo, São Paulo, 13
set. 2000. Caderno Cidades, p.C 3.
"Overbooking dá direito à indenização". Consumidor S.A, São Paulo, out. 2000, n. 54, p. 7. Esta revista é
publicada mensalmente pelo IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
ROGAR, Sílvia. Socorro, mala sumida. Revista Veja. S. Paulo, 27 set. 2000, Seção: Aviação. p. 113.
MEIRELES, Clarisse, MORAES Rita, PROPATO, Valéria. É palhaçada! O brasileiro já não engole
sapos e procura o Procon. Revista ISTO É. São Paulo. 7 fev. 2001 p. 85-86.
ADVOGADO briga para receber reembolso. Folha de São Paulo. São Paulo, 23 jul. 200 I. Folha
Cotidiano, Seção: A cidade é sua, P.C6.
133 Ver FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
- PROCON. Relatório de Dados Estatísticos de Atendimento. 1/12194 a 16/11/99. São Paulo, 1999. 5p.
134 A maioria das reclamações relativas à aquisição de serviços turísticos registradas entre janeiro e maio
de 2000, ainda continuava a ser por má prestação de serviço e não cumprimento do prometido. Para
maiores detalhes, ler: NUNES, Eunice. Pesquise antes de comprar pacote de férias. Folha de São Paulo.
São Paulo, 3 jul. 2000. Folha cotidiano. P. C6.
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atingiu 455, o que por si só, também não constitui um número muito elevado".

Contudo, ao promovermos o cruzamento destas informações com aquelas coletadas na

mídia escrita (jornais e revistas), com os relatos de TEPEDIN0136
, bem como com os

resultados divulgados pelas pesquisas realizadas pelo Instituto ETHOS de

Responsabilidade Social em 2000 e 2001137
, foi possível "lançar alguma luz" sobre os

números registrados no Procon/S.P, permitindo-se no final, que procedêssemos a

avaliações mais realistas. Assim, com base nas enquetes promovidas pelo Instituto

ETHOS (2000/2001), observamos que a punição a empresas que são percebidas como

pouco responsáveis socialmente não faz parte das atitudes que grande parte dos

consumidores entrevistados pensam em ter com relação a essas organizações. De fato,

do total de consumidores entrevistados, apenas 13% puniram realmente alguma empresa

que avaliaram como socialmente irresponsável, i.e., somente este pequeno contingente

reagiu efetivamente no sentido de buscar aplicar uma sanção a organizações que

consideraram negligentes nesta seara, sendo que a metade destes 13%, manifestou sua

rejeição criticando essa(s) empresa(s) para amigos, parentes e conhecídos'i". Em outro

135 Dados obtidos a partir de: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO
ESTADO DE SÃO PAULO - PROCON. Relatório de Dados Estatísticos de Atendimento. Jan/Set -
2001. São Paulo, 2001. 5p. Conforme esse mesmo relatório, o total de 455 foi obtido a partir da somatória
das reclamações relacionadas com o setor, a saber: a) Transporte de passageiros - aéreo, rodoviário- ( 116
queixas); b)Hospedagem (43); c) Clubes/Time sharing (216); d) Agências de Viagens ( 80). Vale
mencionar ainda, que o setor de Serviços, no qual o Turismo está inserido, registrou no período Janeiro-
Setembro de 2001, um total de 19172 queixas. Este setor inclui: Telefonia, Tv's por assinatura, Escolas
Particulares, Fornecimento de energia elétrica, Cursos Livres, Academias (ginástica, esportes, natação),
Lavanderias/Tinturarias, Mudanças, Eventos (festas, bufê, formaturas), Pager, Estacionamentos, Serviço
de Água e Esgotos, Recolocação Profissional, Informática, (provedores de acesso à Internet), Oficina
(mecânica, retifica, fimilaria, pintura), etc.
136 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. P. 217-233.
Adicionalmente, ler (do mesmo autor): TEPEDINO, Gustavo. A responsabilidade civil nos contratos de
turismo. Revista de Direito do Consumidor. São Paulo. N.26, p. 83-95, abril/junho, 1998.
137 Os resultados dessas pesquisas já foram comentadas no decorrer deste trabalho.
138 Como visto, é provável que consumidores insatisfeitos, não reclamem diretamente para a empresa ou
para o Poder Público sobre o dano que lhes foi causado. Contudo, eles manifestam sua insatisfação para
outros indivíduos e podem influenciar estes potenciais consumidores a rejeitarem ou boicotarem
determinados produtos ou serviços produzidos por organizações consideradas inidôneas. ZEITHAML,
PARASURAMAN e BERRY abordam esta questão, ao referir-se a estudo realizado por uma empresa de
pesquisas denominada TARP, localizada em Washington D.e., que revelou que geralmente,
consumidores de serviços descontentes expressam sua insatisfação comentando com uma média de 9 a 10
pessoas sobre os maus serviços recebidos. Desta forma, é possível imaginar os danos que estes
consumidores lesados causam aos negócios dessas empresas que atuam ilicitamente, pois ao divulgarem
suas (das empresas) atitudes e comportamentos inadequados e abusivos, alertam outros indivíduos a não
consumirem os serviços destas organizações. Para maiores detalhes, consultar obra dos referidos autores,
citadas no decorrer do nosso trabalho, p. 54.
Adicionalmente, cabe relembrar as reflexões de LE BOEUF, citadas por AUGUSTYN e HO, cujo
trabalho mencionamos anteriormente. Neste particular, LE BOEUF comenta que consumidores de
serviços, quando satisfeitos, divulgam sua satisfação para 3 (três) pessoas. Todavia, se não apreciam o
serviço, disseminam sua opinião para aproximadamente 11 (onze) pessoas. A esse respeito ler o artigo de
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dizer, somente parcela reduzida de consumidores transformou sua insatisfação em ações

práticas, o que sugere um alto índice de passividade do consumidor brasileiro\39. Se

fizermos um exercício de analogia, e aplicarmos este percentual para o setor turístico,

verificamos que há possibilidades de que o número reduzido de queixas registradas no

Procon / S.P. seja reflexo da alta passividade de consumidor brasileiro, diante de

situações em que ele identifica irresponsabilidade das organizações empresariais

turísticas. Além disso, há que se considerar também um outro obstáculo a ser transposto

pelo consumidor-turista que é o fato de que, muitas vezes, ao descobrir que foi lesado,

ele se encontra distante do seu local de residência, isto é, está fora do seu habitat.

Conseqüentemente, é provável que ele, turista, só venha a ter oportunidade de registrar

oficialmente sua reclamação quando retomar a sua cidade, ou seja, algum tempo depois

de ocorrida a prática abusiva, tempo este que pode concorrer para mitigar sua vontade

de buscar ressarcimento.t"

Cabe ressaltar, no entanto, que apesar de o cenário acima descrito demonstrar que o

registro de queixas de consumidores turistas no ProconlS.P era pequeno - o que na

nossa visão não correspondia à realidade - observamos a ocorrência de algumas

alterações significativas no universo das relações de consumo no setor turístico,

sobretudo em São Paulo, que mencionaremos a seguir, por causa de sua relevância.

De fato, ainda que o número de reclamações registradas no PROCON-S.P não fosse

significativamente alto, percebeu-se que o valor pecuniário das sanções administrativas

que estavam sendo impostas aos fornecedores de serviços turísticos em São Paulo

AUGUSTYN e HO, ao qual já aludimos. Quanto à obra de LE BOEUF, consultar: LE BOEUF, M. How
to Win Customers and Keep Them for Life. C.A: Bekerly Press, 1987.
Além disso, considerar as discussões que Gisela TASCHNER e Mica NA VA desenvolvem em seus
trabalhos, a respeito da ampliação da consciência política dos consumidores, que já começam a ter noção
do impacto transformador de seus atos de consumo. As obras de ambas as autoras foram mencionadas no
primeiro capítulo e segundo capítulo desse trabalho.
139 Para maiores detalhes consultar as duas edições (2000 e 2001) da pesquisa "Percepção e Tendências
do Consumidor Brasileiro", realizadas pelo Instituto ETHOS de Empresas e Responsabilidade Social, às
quais já nos referimos previamente.
Adicionalmente, cabe considerar também, a tendência de evitar o confrontamento direto, característica
esta inerente a sociedades inclinadas a repelir incertezas, perfil este do qual o Brasil se aproxima, segundo
estudo de Hofstede. Ver HOFSTEDE, Geert Culture and Organizations. New York: MacGraw-HiIl,
1991, p. 379.
140 Um exemplo típico que nos permite inferir sobre as dificuldades com que o consumidor brasileiro
pode deparar para ter seus prejuízos ressarcidos, é o relato de um passageiro, registrado pelo Jornal Folha
de São Paulo, referente ao extravio de sua bagagem, quando retornava de uma viagem internacional.
Segundo este cidadão, para conseguir uma indenização (considerada por ele irrisória), teve que esperar 67
dias e fazer 37 ligações para a companhia aérea. De fato, acreditamos que muito poucos consumidores
brasileiros seriam tão obstinados e persistentes para conseguir ressarcimento de seus direitos. A esse
respeito, ler: PASSAGEIRO que teve bagagem extraviada se queixa de companhia aérea. Folha de São
Paulo, São Paulo, 4 set, 2000. Folha Cotidiano. Seção: A cidade é sua. P.C8
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(especialmente pelo Poder Judiciário) começou a aumentar, o que significava um

incremento do risco imposto àqueles empreendedores que cometessem abusos contra
turistas141•

Por conta deste novo contexto, no final dos anos 90, representantes da iniciativa privada

ligados ao setor em São Paulo decidiram procurar a Secretaria de Justiça e de Defesa da

Cidadania do Estado de São Paulo, buscando orientações. Posteriormente, estes

representantes foram encaminhados ao Procon/S.P, para discussões e debates com a

referida instituição, que culminaram com a instalação em 30 de junho de 1999 da

Câmara Técnica de Consumo - Prestação de Serviços Turísticosl42• Este fórum

surgiu com o objetivo de encontrar solução de conflitos de consumo relativos ao setor

de Serviços Turísticos - casos coletivos de reparação - pretendendo também, refletir em

conjunto sobre eventuais possibilidades ou necessidade de adoção de posturas

preventivas e educativas, desenvolver trabalhos, projetos e/ou atividades técnicas que

pudessem envolver o Procon - S.P. e os representantes do segmento turístico de São

Paulo. Assim, criou-se uma espécie de espaço público para a solução de conflitos de

consumo, constituído por diretores e técnicos do Procon/São Paulo e membros de

associações representativas do turismo paulista143. Alguns dos resultados decorrentes da

formação deste grupo se fizeram sentir apenas um ano depois da sua constituição,

quando do lançamento em agosto de 2000, da Ficha de Roteiro de Viagem, uma

tentativa de padronizar e organizar os formulários utilizados em pacotes turísticos, para

garantir o fornecimento de informaçõesprecisas sobre o que está sendo negociado. Esta

ficha tinha a finalidade de funcionar como uma espécie de contrato "enxuto", limitando

as responsabilidades e descrevendo com maior precisão aquilo que está sendo oferecido.

Segundo o Procon/S.P., antes disso, no Brasil, não existia nenhum tipo de norma,

141 Cf. entrevista realizada com Dr, Ricardo Morishita Wada, Diretor de Programas Especiais do Procon-
S.P, em 8.8.2000.
142 Cabe mencionar que atualmente existem três Câmaras Técnicas de Consumo, sendo que uma delas é a
Câmara Técnica de Consumo - Prestação de Serviços Turísticos, que foi a segunda câmara a ser
constituída pelo Procon-S.P. Adicionalmente vale destacar que o ProconlS.Paulo se declara sempre aberto
para discutir com os grupos e representantes de setores, quaisquer medidas e alternativas paramelhorar as
relações de consumo, desde que resguardado o pressuposto da hipossuficiência do consumidor, (ou seja,
vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo), norteador das relações de consumo, bem como
os dois preceitos basilares das relações de consumo: Princípio da Transparência e Princípio da
Informação. Da mesma forma, a entidade tem como filosofia estar disponível para analisar a possibilidade
de constituição de Câmaras Técnicas de Consumo, sobretudo quando identifique seriedade, compromisso
e interesse real dos grupos que solicitem este espaço, com a finalidade de equacionar os conflitos
existentes, de forma compartilhada. (Cf. relata Dr. Ricardo Morishita, Diretor de Programas Especiais do
Procon-S.P., em entrevista concedida à autora, em 8.8.2000 . )
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regulamentação, para que os detalhes fossem apresentados, e muitas empresas ficavam

perdidas sem saber como responder satisfatoriamente às dúvidas dos clientes,

confiando-se apenas nas informações fornecidas pelos folhetos promocionais.

Além do lançamento da Ficha de Roteiro de Viagem, o ProconlSP também resolveu

publicar, em agosto de 2000, uma Cartilha para orientar os. turistas, contendo

recomendações quanto a procedimentos que devem ser adotados em viagens, bem como

outras informações que visam a protegê-los dos abusos, quando da aquisição de serviços

turísticos. Esta Cartilha foi elaborada após dois anos de discussão entre o Procon

paulista, Sindicato das Empresas de Turismo de São Paulo (Sindetur - SP), Associação

Brasileira de Agências de Viagens (ABAV - S.P.) e Associação Brasileira das

Operadoras de Turismo (BRAZTOA)144.

Como resultados de 2001, vale atentar para a avaliação da Diretoria de Programas

Especiais do Procon-S.P., responsável pela coordenação dos trabalhos da Câmara

Técnica de Consumo de Serviços Turísticos, que sinaliza conclusões bastante positivas

referentes aos avanços efetuados pela referida câmara".

Em verdade, de acordo com o que nos foi relatado pelo Dr. Ricardo Morishita Wada,

dois fatos inusitados - o atentado terrorista sofrido pelos Estados Unidos em 11/09/2001

e a falência da Soletur146- colocaram o Turismo Paulista diante de uma prova, na qual

o setor se saiu muito bem, segundo a análise do Procon-S.Paulo.

Na primeira situação - isto é, no caso do evento terrorista. de 11 de setembro nos

Estados Unidos -, logo após o ocorrido, a Câmara Técnica de Consumo - Serviços

TurísticoslProcon-S.P convocou uma reunião extraordinária, para a qual foram

chamados todos os presidentes e assessores das entidades privadas associadas, com o

143Fazem parte deste grupo os presidentes do SINDETUR - Sindicato das Empresas de Turismo no
Estado de São Paulo, da ABA V - Associação Brasileira de Agências de Viagens! Seção de São Paulo, da
BRAZTOA - Associação Brasileira das Operadoras de Turismo.
144As informações relativas à Câmara Técnica de Consumo de Serviços Turisticos - ProconlSP, foram
obtidas a partir da análise de atas e deliberações do referido fórum, além de várias entrevistas concedidas
à autora no decorrer do ano de 2000 e 2001, pelo Dr, Ricardo Morishita Wada, da Diretoria Adjunta de
Programas Especiais e pelo Dr. Robson Campos, Advogado e Técnico do Procon. (Entrevistas concedidas
em: 8.8.2000; 7.12.2000; 23.5.2001; 20.9.2001; 14.11.2001.)
Adicionalmente, coletamos informações em artigo de jornal mencionado a seguir: MEDEIROS Fernanda,
LOPES, Marcos R Falta de informações destrói viagens dos sonhos. Folha de São Paulo, São Paulo, 28
ag. 2000, Caderno Economia, p.B 6.
145Entrevista realizada com o Dr, Ricardo Morishita Wada, Diretor Adjunto de Programas Especiais do
Procon - S.Paulo, que nos relatou sua avaliação da atuação da Câmara Técnica de Consumo - Serviços
Turísticos, 14.11. 2001.
146ASoletur é um misto de operadora e agência de viagens e disputava a liderança do mercado com a
CVC. Operava no mercado Brasileiro há mais de 37 anos. Para maiores detalhes ler: SECCO, Alexandre.
''Não vou fugir". Revista Veja São Paulo, 7 nov.200 1. p.119-120. Adicionalmente, ler a petição inicial
através da qual a Soletur solicita ao Poder Judiciário que seja decretada a sua falência.
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objetivo de avaliar os impactos do mencionado acontecimento para os consumidores,

bem como anunciar uma orientação, visando evitar ou diminuir os eventuais conflitos

que poderiam surgir. Vale dizer contudo, que nesta reunião estiveram presentes apenas

os representantes da BRAZTOA- Associação Brasileira das Operadoras de Turismo,

visto que os demais membros associados à câmara (SINDETURlS.P. - Sindicato das

Empresas de Turismo de São Paulo e ABAV/S.P. - Associação Brasileira de Agências

de Viagens), não puderam comparecer, pois estavam em encontros promovidos pelas

suas respectivas entidades, para escolha de novos representantes que estarão

coordenando estas entidades nos próximos anosl47•

Nessa ocasião, observou-se por parte dos empresários do setor de turismo de São Paulo,

representados na câmara pelos presidentes das suas já referidas entidades, uma atitude

louvável e diversa daquela que historicamente emergia em ocasiões similares. De fato,

em situações em que ocorria um desastre ou uma calamidade como a mencionada, o que

geralmente se percebia, no passado, era o total estado de desamparo a que ficavam

relegados os consumidores. Freqüentemente, nestas situações, as empresas alegavam

que estavam diante de um evento imprevisível, um caso fortuito, e em face disto, elas,

empresas, não tinham o que fazer, isentando-se assim, de responsabilidade.

Todavia, nesta reunião emergencial identificou-se uma alteração manifesta de posturas

por parte dos agentes privados. Com efeito, tendo em vista esta catástrofe, a primeira

orientação do Procon era que turistas brasileiros - que viajaram vinculados a pacotes

turísticos e estavam nos Estados Unidos, com passagem de retomo marcada dentro do

período em que os vôos comerciais estivessem suspensos - deveriam aguardar a

liberação do espaços aéreo norte americano e procurar seu agente de viagem ou guia de

viagens autorizado pela empresa, para que os mesmos tomassem as providências

necessárias, quanto a acomodações, alimentação básica e traslado, sem ônus para o

consumidor. Desta forma, o órgão entendia que os consumidores-turistas em viagem

que tivessem um vínculo contratual - que caracterizasse relação de consumo - com

agência ou operadora, não poderiam ficar desprotegidos. Os representantes das agências

e operadoras na Câmara Técnica de Consumo - Serviços Turísticos/ Procon-S.Paulo se

147Contudo, é importante destacar que as outras duas entidades (Sindetur - Sindicato das Empresas de
Turismo de São Paulo e ABA V - Associação Brasileira de Agências de Viagens), apesar de ausentes à
reunião, consentiram com as orientações da Câmara Técnica de Consumo - Serviços Turísticos do
Procon/S.P., aceitando assim, as deliberações deste fórum, relativas a atuação do setor diante dos
atentados terroristas ocorridos nos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001.
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prontificaram a seguir esta orientação, e realmente o fizeram, por meio de declarações

dos presidentes das entidades associadas ao referido fórum.

Igualmente, quanto a pessoas que se encontravam no Brasil, com viagem marcada para

os Estados Unidos dentro deste período em que ocorreu a tragédia, o Procon - S.Paulo

se manifestou recomendando-lhes que aguardassem a liberação do espaço aéreo norte

americano, ao mesmo tempo em que também as orientou a entrar em contato com a

companhia aérea ou a agência de viagem emissora da passagem contratada, com a

fmalidade de remarcar suas passagens, sem ônus para o consumidor e com preferência

na lista de espera. Na seqüência, declarou que os consumidores que quisessem,

poderiam cancelar suas viagens, caso as mesmas fossem para os Estados Unidos e o

espaço aéreo americano estivesse inoperante, tendo nestes casos, direito à devolução

total de quantias eventualmente antecipadas, sem pagamento de multas. Diante deste

posicionamento, as entidades associadas também atenderam, sem maiores

resistências148.

Quanto à falência da Soletur, novamente foi realizada uma sessão extraordinária - em

face de situação inesperada e de impacto relevante sobre o setor turístico brasileiro-,

com a presença de todos os presidentes das entidades privadas associadas à Câmara

Técnica de Consumo - Serviços TurísticoslProcon-S.Paulo. Neste contexto, já foi

possível observar, com satisfação, que não havia mais questionamento, nem mesmo

discussão, sobre qual o tipo de suporte deveria ser oferecido a quem estava em viagem,

prevalecendo a orientação anterior da Câmara (relativa ao atentado de 11/9/2001), que

previa a obrigatoriedade de assistência à turista que estivesse viajando, e vinculado à

agência ou operador de viagem, através de uma relação contratual.

Esta postura por si só, refletiu um avanço, ou em outro dizer, evidenciou que estava

começando a se firmar uma prática que traduzia um reconhecimento dos direitos dos

consumidores-turistas. Com efeito, tendo em vista este evento imprevisível, a Câmara

Técnica de Consumo - Serviços Turísticos / Procon-S.Paulo, através de sua atuação,

consolidou uma orientação que entende não ser admissível negar suporte ao turista

desamparado, sobretudo se ele chegou a realizar um contrato com um operador ou uma

agência de turismo.

148 Informações obtidas a partir de entrevista concedidas à autora pelo DT. Ricardo Morishita Wada,
Diretor Adjunto de Programas Especiais do Procon/ S. Paulo, em 14.11.2001. Adicionalmente,
consultamoso release liberado para a imprensa, em 13/9/2001, elaborado em conjunto pela BRAZTOA-
Associação Brasileira das Operadoras de Turismo - e pelo Procon/ S.Paulo, que buscava orientar o turista
brasileiro, no período do atentado terrorista ocorrido nos Estados Unidos em Il1setembro/2001.
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Vale ressaltar, segundo a visão da Diretoria de Programas Especiais do Procon-SPaulo,

que na formação desse acordo não houve resistência dos agentes privados presentes, os

quais não chegaram sequer a questionar se a orientação era demasiadamente pró-

consumidor. Este exercício evidenciou o papel importantíssimo que este fórum de

debates vem exercendo, como um espaço público de reflexão, no qual os agentes se

reúnem e tentam, a partir da análise de seus problemas e interesses, conjugar esforços na

busca de um consenso.

Assim, o referido fórum, apesar de seu caráter recente, já começa a funcionar como um

fomentador de políticas públicas no Turismo, que emergem de maneira natural, sem

uma finalidade punitiva, e com legitimidade, pois são fruto da reflexão e vontade dos

atores interessados de encaminhar os conflitos existentes entre consumidores-turistas e

empresários do turismo de São Paulo.

Adicionalmente, fizemos entrevistas com os dirigentes de duas das três entidades que

integram a Câmara Técnica de Serviços Turísticos: BRAZTOA 149 - Associação

Brasileira das Operadoras de Turismo e ABAV150 - Associação Brasileira de Agências

de Viagens/seção S.Paulo, com a finalidade de conhecer a avaliação desses empresários

a respeito dos trabalhos desenvolvidos pela referida câmara.

Nas entrevistas, os presidentes representantes dessas entidades declararam que uma das

suas intenções, ao se tornarem membros desse fórum, era a de esclarecer o

ProconlS.Paulo quanto ao funcionamento do setor, bem como explicar o processo de

interação entre os diversos elos da sua cadeia produtiva, destacando suas

especificidades. Nesse sentido, parece-nos que as duas entidades se mostram satisfeitas,

pois observam que atualmente, o ProconlS.Paulo tem uma compreensão maior das

peculiaridades inerentes às atividades turísticas, e pode, por conseguinte, auxiliá-los no

equacionamento dos problemas relativos ao segmento.

Eles também expressam uma certo desconforto com relação ao Código de Defesa do

consumidor, que no seu entender, não contempla muitas das características particulares

aos serviços turísticos. Na opinião desses empreendedores, esta lei foi elaborada tendo

em vista predominantemente, a indústria, por isso, ao ser aplicada ao turismo, apresenta

certas falhas e penaliza em demasia o fornecedor. Uma das orientações contidas no

mencionado código que desagrada a ambos os entrevistados diz respeito a

149 Entrevistamos o senhor IIya Hirsch, presidente da mencionada entidade, no dia 4 de dezembro de
2001, em S.Paulo.

148



responsabilidade solidária que todos os envolvidos na cadeia de produção e

comercialização têm perante o consumidor. Desta forma, se o consumidor comprar um

"pacote" turístico de uma agência, e ao chegar ao destino, o hotel no qual for hospedado

não estiver compatível com o padrão contratado, ele, consumidor poderá acionar

judicialmente, qualquer um dos fornecedores. Em outras palavras, de acordo com essa

lei, o consumidor-turista pode ingressar na Justiça, tanto contra a agência de viagens

como contra o próprio hotel. Estes - hotel ou agente de viagens - por sua vez, não

podem alegar que nada têm a ver com o equívoco. Terão que primeiro atender ao

consumidor, e só depois poderão resolver a questão entre Si151
• Em face dessa situação,

os dois - representante de agências e operadoras - mencionam, cada qual a sua maneira,

que são apenas intermediários, "meros corretores", e portanto, não podem ser

responsabilizados pelas falhas do restante dos elos da cadeia.

Perguntados sobre a Ficha Roteiro de Viagen, eles relatam que a mesma não é muito

utilizada, pois representa "mais uma burocracia", para um tipo de serviço que

geralmente, deve ser ágil, e no qual o tempo disponível não é muito grande, de modo a

permitir o preenchimento de documento tão extenso. Todavia, segundo nos relata a

Diretora Superintendente da ABAVI52, muitos dos itens contidos na citada ficha foram

incorporados nas condições gerais dos programas (isto é, nos folhetos informativos dos

"pacotes" oferecidos), de modo que, parece-nos que o consumidor está tendo acesso

atualmente, a mais informação e esclarecimentos do que anteriormente.

A primeira vista, poderíamos até pensar, com base em algumas das respostas obtidas,

que os avanços, no que tange ao aprimoramento de condutas do setor, não foram muito

significativos. Entretanto, ao perguntarmos para o representante da ABAV - Associação

Brasileira de Agentes de Viagens, qual foi o aprendizado que ele obteve a partir das

reuniões da Câmara Técnica de Consumo de serviços turísticos - ProconlS.Paulo, ele

não hesitou em afirmar que atualmente, as agências de viagens aprenderam a ser mais

cautelosas com relação a escolha dos seus parceiros comerciais'j". Além dos mais, de

ISO Entrevistamos o senhor Tasso Gadzanis, presidente da mencionada entidade, no dia 6 de dezembro de
2001, em São Paulo.
151 Para maiores detalhes consultar o Código de Defesa do Consumidor, art. 14, art. 18.
152 Entrevistamos a Sra. Isa Garbin, Diretora Superintendente da ABA V - Associação Brasileira de
Agências de Viagens, no dia 6 de dezembro de 2001, em S.Paulo.
153 Cabe comentar que o representante da BRAZTOA não partilha da mesma opinião emitida pelo
representante da ABA VlS.Paulo, afirmando que as operadoras já trabalham com parceiros idôneos e com
larga tradição no mercado. Todavia, no decorrer da nossa conversa ele nos relatou um acontecimento
referente a uma operadora que há algum tempo estava divulgando, em seus anúncios, um valor de dólar
muito inferior ao praticado no mercado, o que incitou uma convocação da mesma pela BRAZTOA, que a
alertou a não agir desta forma. Dessa forma, concluímos que há indícios de que se inicia um movimento
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acordo com suas colocações, parece-nos que as exigências dentro da própria cadeia

produtiva do turismo aumentaram, especialmente quanto à demanda por documentar os

contratos firmados entre os agentes. Por conta disso, e com o objetivo de evitar sanções

judiciais, muitos dos acordos verbais realizados entre fornecedores, passaram a ser

confirmados em forma escrita, atitude esta que pode contribuir para aumentar a precisão

das operações, e no final, beneficiar o consumidor154. Esta declaração do referido

representante, no nosso entendimento, se reveste de grande importância, uma vez que

são as agências que estão na "linha de frente", ou seja, são elas (agências de viagens)

que interagem com o consumidor, ao mesmo tempo em que lidam com as operadoras -

das quais adquirem os ''pacotes de viagens" - ou se relacionam com os outros elos (tais

como, companhias aéreas, hotelaria, etc...), fazendo a intermediação de serviços. Em

outro dizer, isto significa que elas certamente, têm um grande poder de influenciar os

procedimentos da cadeia produtiva, estimulando ou não, a modificação dos

comportamentos.
Desta forma, concluímos que apesar da mencionada resistência desses empresários com

relação ao Código de Defesa do Consumidor, há sinais de que as práticas no interior do

segmento do turismo, no Brasil, começam a se alterar. Essa impressão é reforçada pelos

comentários dos dois dirigentes a respeito dos eventos recentes que abalaram o

Turismo: o ataque terrorista de 11 de setembro e o caso da falência da Soletur155
• Neste

particular, é interessante notar que ambos (sobretudo o da ABAV) foram enfáticos em

afirmar que um dos cuidados que o segmento turístico adotou diante das duas situações

foi o de prestar assistência aos consumidores, e não deixar que casos de turistas

descontentes chegassem "aos ouvidos da imprensa". O representante da ABAV foi

ainda mais explícito. Disse que em face de tais ocorrências, os próprios agentes de

viagens se mobilizaram para conseguir que os seus clientes lesados fossem atendidos,

negociando com as companhias de viagens, hotéis, entre outros, convencendo-os a dar

seletivo na própria cadeia produtiva, que procura se preservar diante de integrantes que podem, a partir de
sua má atuação, macular a imagem do setor.
154 O próprio presidente da ABA V declarou que antigamente, uma grande parte dos negócios era firmada
apenas verbalmente. Hoje em dia, ao contrário, após confirmar reservas, os agentes de viagens
geralmente, têm cobrado de seus parceiros comerciais a emissão de um fax ou qualquer outro documento
que expresse, por escrito, o compromisso assumido. Cabe acrescentar, de acordo com a Diretora
Superintendente da ABA V, que a disseminação desse procedimento também foi estimulada pelas
maiores facilidades proporcionadas pelas novas comunicações, tais como, fax e internet.
155 A Soletur é um misto de operadora e agência de viagens e disputava a liderança no mercado com a
CVC. Operava no mercado brasileiro há mais de 37 anos e pediu falência em outubro de 2001. ISO



suporte aos turistas e arcar com os eventuais prejuízos, pois caso contrário, previam

sérios danos para a imagemdo setor.

Há também uma outra questão que pensamos ser importante destacar, que se refere à

transparência das informações prestadas por fornecedores a consumidores de serviços

turísticos, em seus materiais de divulgação. Inspirados em relatos feitos previamente'j",

acreditamos que existem algumas evidências de que está ocorrendo uma

disponibilização maior de informações ao consumidor-turista. Para ilustrar, esta

percepção, reproduzimosum exemplo citado pelo presidente da ABAV que nos contou

que no passado, algumas agências ao mencionarem seus preços em anúncios, incluíam

ao lado dos mesmos, a expressão CHD, que significava children, ou criança, em inglês.

Assim, diversos preços publicados referiam-se ao custo de viagem para criança. Isto,

segundo ele, não mais ocorre, pois já existe uma consciência maior quanto aos riscos de

sanção por causa de publicidadeenganosa ou abusiva157
•

Em suma: julgamos, a partir da interface que tivemos com esses executivos, que certos

ajustes começam a se processar no interior do setor turístico brasileiro, ajustes que

podem resultar em avanços na qualidade das relações de consumo, além de elevar o

patamar ético das práticasturísticas no Brasil.

Com relação ao pedido de autofalência da Soletur, vale a pena tecermos alguns

comentários a respeito da trajetória dessa empresa, com base em informações obtidas a

partir das: a) Petição Inicial ajuizada pela Soletur em 24 de outubro, através da qual a

referida empresa requer ao Poder Judiciário sua autofalência; b) Portaria n.47, de 25 de

outubro de 2001, editada pela Promotoria de Justiça e Proteção aos Interesses Difusos,

Coletivos e Individuais Homogêneos, que determina que seja instaurado Inquérito Civil

pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, visando apurar eventuais

irregularidades e ilegalidades, no que toca aos interesses dos consumidores; c) Parecer

oferecido pela Promotoria Pública examinando o pedido de falência da Soletur; d)

demais manifestações da peticionária - Soletur diante de parecer oferecido pela

Promotoria Pública; e) Sentença Judicial proferida pelo Juiz de Direito da 8" Vara de

Falências e Concordatas da Comarca da capital do Rio de Janeiro, referente ao pedido

de autofalência da Soletur158
•

156 Atentar para a opinião da Diretora Superintendente da ABA V, relativa à incorporação de parte dos
itens da Ficha Roteiro de Viagem, nos folhetos informativos de excursões ou ''pacotes'' turísticos.
157 Consultar o Código de Defesa do consumidor, art. 37, art. 38.
158 Para maiores detalhes consultar os referidos documentos.
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Dessa forma, tendo como ponto de partida os documentos acima relatados, sabe-se por

exemplo que a Soletur, fundada em 1964, era uma das maiores operadoras de turismo

do país no segmento nacional, sendo contudo, a maior no segmento internacional. Sua

história é o retrato de uma empresa bem sucedida, que conseguiu angariar prêmios do

Procon/Rio de Janeiro - Premio Destaque ProconIR.J - pela alta qualidade no

atendimento aos clientes e percentual mínimo de reclamações -, além de desenvolver ao

longo de sua vida empresarial, projetos de educação ambiental em parceria com o

Governo Federal e o IBAMA, tais como, "Viajar é preservar", que visava estimular o

viajante o respeito ao meio ambiente, e "Gralha Azul", que permitiu o reflorestamento

de uma área de 5 hectares na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul. Vale atentar

também, para o fato de que a referida organização chegou a operar com um contingente

de 700 funcionários diretos, trabalhando em cerca de 16 filiais e lojas espalhadas pelo

país, além de uma representação em Nova York (recentemente fechada devido ao

ataque terrorista de 11109/2001), atendendo entre 200.000 e 300.000 clientes por ano,

que adquiriam "pacotes de viagens" nacionais ou internacionais.

Todavia, esta história de sucesso começou a ser revertida, segundo a própria Soletur,

principalmente a partir dos últimos 3 (três) anos, em virtude de diversos fatores,

sobretudo de ordem econômica e financeira, que prejudicaram suas atividades, dentre

eles: a) políticas econômicas, que na sua visão eram fortemente recessivas; b) altas taxas

de juros; c) pressão fiscal acentuada; c) legislação prolixa e confusa; d)mega-

desvalorização do Real em 1999, bem como as oscilações ascendentes da moeda

americana, ocorridas posteriormente; e)aumento de 19% nos preços das passagens das

companhias aéreas internacionais em 1999; f)"Crise energética"; g)"Crise Argentina".

Por fim, e estando com sua saúde financeira combalida, a mencionada organização não

conseguiu suportar o último golpe, ou seja, os desdobramentos advindos do atentado

terrorista em 19/11/2001, acontecido em Nova York, e diante disso, se viu obrigada a

confessar a sua própria insolvência, requerendo assim, a decretação de sua quebra159
•

Neste sentido, cabe mencionarmos aqui também, alguns conteúdos do parecer oferecido

pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em face do pedido de falência da

Soletur. De fato, a promotora encarregada de opinar nesta ação relata em seu parecer -

tendo como base não só notícias amplamente veiculadas nos jornais e noticiários, mas

159 A esse respeito consultar a Petição Inicial que a Soletur ajuizou perante 8a Vara de Falências e
Concordatas da Comarca do Rio de Janeiro. Adicionalmente, recomendamos a leitura da Sentença
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também vários depoimentos de consumidores-turistas lesados em função da quebra da

Soletur, reduzidos a termo na DECON/Delegacia Especializada do Consumidor - que

existem fortes indícios de má-fé daadministração da empresa, que mesmo conhecedora

do seu lamentável estado de saúde financeira, continuou exercendo suas atividades,

promovendo venda de "pacotes turísticos" até a véspera do dia seu fechamento, ainda

que já soubesse que dentro em pouco não poderia honrar os compromissos que estava
assumindo 160.

o próprio juiz que proferiu a sentença que acolheu o pedido de falência da Soletur,

também acolheu o pedido da Promotoria, que entendendo haver vestígios de má-fé da

empresa, solicitou ao Poder Judiciário que declarasse a indisponibilidade dos bens dos

sócios e da organização empresarial ora falida, até que fossem apurados todos os fatos.

Adicionalmente, além de outras medidas, o juiz determinou que se oficiasse à Receita

Federal para que a mesma enviasse para o mencionado Juízo, as declarações de renda da

Soletur referentes aos 3 (três) últimos exercícios.

Diante do exposto, parece-nos que se por um lado, observamos avanços no que tange à

disseminação de práticas éticas no terreno das relações de consumo de serviços

turísticos no Brasil - e neste caso vale atentar, por exemplo, para os relatos da própria

Câmara Técnica de Consumo de Serviços TurísticoslProcon de São Paulo -,

infelizmente, por outro lado, ainda identificamos que elas - práticas anti-éticas - estão

longe de serem eliminadas do nosso cotidiano, conforme sugere o caso Soletur, o que

nos leva a crer que ainda temos uma longa trajetória, em busca da consolidação de um

padrão ético elevado, no que se refere à atuação das empresas de turismo no Brasil.

Urna outra questão inte~essante diz respeito ao overbooking'": Neste particular,

identificamos que foi assinado em setembro de 2000, um termo de compromisso - entre

representantes de entidades de defesa do consumidor e de fornecedores dos serviços de

aerotransporte de passageiros'f", com o intuito de desestimular, minimizar ou prevenir

judicial, proferida pelo Juiz de Direito do referido Juízo, referente ao pedido de autofalência da
mencionada empresa.
160 A esse respeito, recomendamos a leitura do parecer oferecido pela Promotoria do Estado do Rio de
Janeiro que analisa o pedido de falência da Soletur, julgando-o procedente, desde que fossem tomadas
algumas providenciadas visando a regularização de determinadas pendências.
161 O overbooking é uma palavra de origem inglesa que indica a idéia de número acima do que foi
relacionado. A palavra é utilizada mundialmente para indicar situação onde um passageiro é impedido de
viajar por conta do excesso de lotação no vôo, ou seja, quando a venda de passagens aéreas e a
aEresentação dos passageiros para embarque ocorrem em número superior ao dos lugares da aeronave.
1 2 Assinaram o referido Termo de compromisso as seguintes entidades e empresas: DPDC -
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor; DAC - Departamento de Aviação Civil; IDEC-
Instituto de Defesa do Consumidor; PROCON - Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor do
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essa prática, evitando problemas e prejuízos aos consumidores. Em resumo: o termo de

compromisso acima mencionado visa estabelecer regras comuns e precisas para

compensação dos consumidores, aplicáveis aos casos de overbooking, ou seja,

problemas de embarque em vôos previamente marcados e confirmados (inclusive com

"check in" no prazo estabelecido). A compensação, dentre outros interesses

resguardados no compromisso, prevê a possibilidade de oferecimento de valor crescente

para troca por outro vôo, ou crédito compensatório em dinheiro, em aquisição de outro

bilhete, em "up grade" (substituição por outro bilhete em classe superior de conforto),

ou para o pagamento de excesso de bagagem, dentre outras possibilidades. O acordo

dispõe sobre o transporte doméstico e internacional, tem validade de 1 (um) ano a partir

de f de dezembro, o que significa que seu prazo de vigência termina em 30 de

novembro de 2001, oportunidade na qual será renegociadol'",

Além disso, há um projeto de lei do senador Renan Calheiros, apresentado no

Congresso Nacional em junho de 2000, que prevê o pagamento pelas empresas aéreas,

de créditos compensatórios para os usuários, quando eles tiverem bilhetes válidos, mas

não conseguirem embarcar em razão dos vôos previstos estarem lotados.l'"

Os fatos e ações aqui relatados não sugerem a eliminação nem o fim das práticas

abusivas cometidas contra consumidores-turistas. Contudo, indicam que algumas coisas

podem estar mudando definitivamente na sociedade brasileira, que começa a diminuir a

sua tolerância com relação às práticas fraudulentas.

Um caso ilustrativo, que confirma este cenário de mutação, pode ser observado no

relato contido na reportagem publicada na revista Veja - setembro de 2000 -, sobre a

condenação pela Justiça brasileira de uma companhia aérea, obrigada a pagar uma

indenização milionária a uma passageira que, ao retornar ao Brasil de uma viagem

internacional, teve suas bagagens extraviadas pela referida companhia,. A multa a ser

desembolsada pela empresa aérea, no valor de R$ 300.000,00 (ou seja cerca de US$

160.400,00) é provavelmente a maior já fixada para esses casos no Brasil, e demonstra

Estado de São Paulo; BRASILCON - Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor; JURCAIB
- Junta de Representantes das Companhias Aéreas Internacionais do Brasil; SNEA - Sindicato Nacional
das Empresas Aeroviárias; VARIG, VASP, TRANSBRASIL, TAM, RIO-SUL, INTERBRASIL STAR
S.A., ITAPEMIRIM Transportes Aéreos S.A.; NORDESTE Linhas Aéreas Regionais S.A.;
PANTANAL; PASSAREDO; RLA; TAF; TAVAJ; TOTAL Linhas Aéreas S.A.; TRlP.
163 Para maiores detalhes, ler: HADDAD, Zuleika, Para passageiro, overbooking tem responsáveis. O
Estado de SPaulo, São Paulo, 13 set. 2000. Caderno Cidades, p.C 3. Ver também, artigo "Overbooking
dá direito à indenização". Consumidor SA , São Paulo, out. 2000, n. 54, p. 7. Esta revista é publicada
mensalmente pelo IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
164 Para maiores informações ler: CAVALCANTI, Simone. Projeto de lei prevê regras para overbooking.
O Estado de S Paulo, São Paulo, 8 jun. 2000. Caderno Economia. Seção: Negócios, p. B 9.
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que a Justiça brasileira não está considerando apenas a Convenção de Varsóvia, como

referência para o pagamento de indenizaçõesI65. Segundo o diretor jurídico da

Associação de Proteção e Assistência aos Direitos da Cidadania e do Consumidor

(Apadic), Antonio MALLET, responsável pela condução desta ação, a história desta

passageira não é diferente de tantas outras: "A justiça brasileira é que está encarando os

extravios de outra forma". 166

Gustavo TEPEDINO relata, em sua obra Temas de Direito Civil, que na jurisprudência

também começam a aflorar demandas em tomo de pacotes turísticos frustrados, cujas

sentenças fmais favorecem os consumidores, concedendo-lhes não apenas o

ressarcimento dos seus prejuízos materiais, mas em alguns casos, também dos danos

morais sofridos por eles (tensão, medo, humilhação, abalo psicológico, etc). Ele

menciona por exemplo, que a 6
3

Turma do Superior Tribunal de Justiça - em orientação

que se traduz em um leading case -, reformou a decisão de Corte inferior, para condenar

certa agência de turismo ao pagamento de bilhetes aéreos, diárias em hotel e ainda

perdas e danos (materiais e morais), com o objetivo de compensar distorções ocorridas

em excursão, na qual o hotel disponibilizado não correspondeu ao pactuado. Nesta

situação, a decisão incluiu expressamente o fornecimento de passagens aéreas, além de

outros itens, pois entendeu-se que a realização daquilo que fora contratado, só seria

possível, mediante a disponibilização dos bilhetes de avião. TEPEDINO cita também,

um caso, no âmbito do Juizado Especial, julgado pela Primeira Turma do Conselho

Recursal da Comarca do Rio de Janeiro, em que se condenou uma empresa de turismo

ao pagamento de danos morais, por causa do atraso de 14 horas no embarque da

excursão, sem que tenha havido, durante a espera, qualquer assistência por parte dos

organizadores.
Há uma outra experiência relatada pelo citado autor, observada na referida esfera dos

juizados especiais do Rio de Janeiro, que diz respeito a uma passageira impedida de

embarcar no avião que partiu de Miami para o Rio de Janeiro, apesar de a mesma ter

confirmado seu bilhete previamente (com marcação de assento), e mesmo já tendo

165 A Convenção de Varsóvia, assinada em 1929, fixa o pagamento de 20 dólares por quilo de bagagem
extraviada, o que dá em média US$ 400 por passageiro. Contudo, no direito brasileiro, vêm se
estabelecendo por vozes majoritárias, que em tema de responsabilidade do transportador aéreo, o Código
de Defesa do Consumidor revoga o Código Brasileiro da Aeronáutica (Lei 7505/86), bem como as
Convenções Internacionais ratificadas pelo Brasil, em tudo aquilo que estiver em desacordo com a
proteção dos direitos do consumidor, tutela essa que foi inserida na ordem pública interna e expressa na
Carta Magna Brasileira. A esse respeito consultar: TEPEDINO, Gustavo. A responsabilidade civil nos
contratos de turismo. Revista de Direito do Consumidor. São Paulo. N.26, p.91, abril/junho, 1998.
166 ROGAR, Sílvia. Socorro, mala sumida. Revista Veja. S. Paulo, 27 set. 2000, Seção: Aviação. p. 113.
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expedido sua bagagem, que se perdeu, causando-lhe transtornos. O Poder Judiciário

decidiu, em face de tal ocorrência, que a passageira teria direito a indenização por dano

material e imaterial. Situação similar, no que tange ao extravio de bagagem, foi

analisada pela i Turma do Supremo Tribunal Federal, que determinou que o passageiro

em questão, fosse recompensada por danos materiais, mas não exclui os danos morais,

destacando a supremacia da previsão constitucional do dano moral em relação a

responsabilidade tarifária, fixada pela Convenção de Varsóvia167
•

Ainda "bastante emblemático", segundo o dizer de TEPEDINO, é o caso relatado em

ação ordinária proposta por um grupo de turistas contra certa agência de turismo, que

vendeu pacote turístico de sete dias na Ilha de St. Martín, no Caribe, no período em que

segundo previsões da meteorologia, poderia ocorrer um furacão. Ocorrido realmente o

furacão, estes viajantes foram expostos a toda sorte tensões, inclusive a risco de vida.

Em face de tal situação, ao retomarem ao Brasil, os mesmos não se conformaram e

foram buscar junto ao Poder Judiciário, não apenas o ressarcimento dos seus danos

(materiais e morais), como também a adequada sanção para o agente turístico que os

expôs a esta dramática experiênciav".

Outro exemplo típico de desrespeito ao consumidor-turista, que foi corretamente

reprimido pelo Poder Judiciário, refere-se à indenização que uma empresa aérea

brasileira foi obrigada a pagar a três passageiras, que tiveram seu vôo cancelado sem

aviso prévio, na volta para o Brasil de uma viagem realizada à China e Coréia. Por

conta do cancelamento, as passageiras ficaram retidas em Seul mais dias do que haviam

planejado, sendo que a empresa não tentou, ao menos, incluí-las em outra companhia

aérea, nem pagou as despesas relativas a hotel e a alimentação durante este período. Ao

retomarem ao Brasil, elas ingressaram com uma ação na Justiça contra a mencionada

companhia aérea, e ganharam em segunda instância, uma indenização equivalente a 150

salários mínimos'f".

Vale ressaltar também que, paulatinamente, do lado das empresas, algumas já começam

a se antecipar ao Judiciário, reconhecendo suas falhas e tentando corrigi-las antes

mesmo que os indivíduos lesados recorram ao Poder Público. Este foi o caso relatado no

167 TEPEDINO, Gustavo. A responsabilidade civil nos contratos de turismo. Revista de Direito do
Consumidor. São Paulo. N.26, p.92 e 94, abril/junho, 1998. Para informações sobre Convenção de
Varsóvia, ler nota 156.
168A esse respeito ler: TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar,1999. P.234
-235.
169 Para maiores detalhes ver : MEIRELES, Clarisse, MORAES Rita, PROPATO, Valéria. É palhaçada!
O brasileiro já não engole sapos e procura o Procon. Revista ISTO É. São Paulo. 7 fev. 2001 p. 85-86.
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jornal Folha de São Paulo, por um consumidor-turista, que ao retornar de Recife para

Porto Alegre, teve que fazer escalas (não planejadas) e mudar de avião em dois

aeroportos - São Paulo e Brasília -, sem que a companhia prestasse a devida assistência

aos passageiros, que só depois de muita confusão foram acomodados em um hotel em

São Paulo. Segundo o relato reproduzido no referido diário, após a reclamação deste

consumidor, a companhia aérea responsável pelos inconvenientes, assumiu sua

incorreção, repreendeu os funcionários da empresa em ambas as cidades, em função de

os mesmos não terem fornecido o auxílio devido, e ofereceu ao passageiro que

reclamou, duas passagens gratuitas, como forma de ressarci-lo pelos inconvenientes.V''

Situação semelhante ocorreu com um grupo de amigos que adquiriu um pacote de

viagens de São Paulo a Porto Seguro parajunho de 2001. Eles tiveram problemas com

a conexão de vôo no retomo a São Paulo, e acabaram desembarcando no aeroporto de

Viracopos - Campinas (ao invés de São Paulo), de onde tiveram que contratar um

ônibus que os levasse para a capital paulista. Ao enviarem carta para a seção Cotidiano,

do jornal Folha de São Paulo, reclamando do ocorrido, obtiveram como resposta que a

operadora responsável pela viagem iria ressarci-los dos prejuízos e transtornos

decorrentes destas alterações.i"

Os acontecimentos acima relatados sugerem que algumas atitudes e valores que

balizaram o Turismo no Brasil até recentemente, começam a ser considerados

intoleráveis por um grupo de consumidores mais conscientes e esclarecidos, os quais em

certos casos, chegam a ingressar com ações no Poder Judiciário com o intuito de reaver

seus direitos desrespeitados. O Poder Judiciário, por sua vez, também vem se mostrando

mais sensível com relação a abusos desta natureza e, em determinadas circunstâncias,

tem aplicado sanções rigorosas.

4.4. Turismo sexual no Brasil

Ao lado dos aspectos referidos anteriormente, vale ainda comentar outras questões

polêmicas, relacionadas a práticas anti-éticas, que também afetam o Turismo Brasileiro,

como por exemplo, o caso pornoturismo.

170 ATRASO e confusão em vôo da TAM irritam viajante. Folha de São Paulo. São Paulo, 14 ago. 2000.
Folha Cotidiano, seção: A cidade é sua. P. C 8.
I7I ADVOGADO briga para receber reembolso. Folha de São Paulo. São Paulo, 23 jul. 2001. Folha
Cotidiano, Seção: A cidade é sua, P.C6.
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o Congresso Mundial sobre Exploração Sexual Infanto-Juvenil, realizado em

Estocolmo, em Agosto de 1996, foi um marco decisivo para que o Brasil, e sobretudo

para que a EMBRATUR - Instituto Brasileiro de Turismo, modificassem a forma de

divulgar o país no exterior. Neste evento, ambos foram duramente criticados por

estimularem (via campanhas publicitárias que utilizavam a imagem de mulheres usando

biquínis ou trajes sumários) e tolerarem (através de atitudes condescendentes, diante das

redes de relações que lucram com a prostituição, compostas de policiais, taxistas, hotéis,

restaurantes, ambulantes, etc) o turismo sexual, sobretudo o turismo sexual envolvendo

menores. Além disso, o Brasil passou a ser incluído na lista de países que faziam parte

da rota do turismo sexual no mundo, aparecendo como um paraíso mundial deste tipo de

turismo, ao lado da Tailândia, Filipinas, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, entre

outrosl72 173.

A partir dessas pressões, percebemos que a EMBRATUR passou a assumir oficialmente

o compromisso de alterar a estratégia de divulgação internacional do nosso país,

decidindo implementar medidas para erradicar o turismo sexual infanto-juvenil. 174

Todavia, antes de abordarmos esta temática, vale resgatar um pouco da nossa história, e

lembrar que a cristalização do "mito do Brasil sensual" - fundado na exaltação da

sexualidade da mulher brasileira - é fruto de uma política empreendida desde os nossos

primórdios, por órgãos oficiais brasileiros, bem como por entidades da iniciativa

privada, que tinham o objetivo de aumentar a exposição do país no cenário

172 Para maiores detalhes ver: DETON!, Márcia. No Brasil, cresce turismo sexual de brasileiros. Folha de
São Paulo. 20out. 2000. Mundo. P. A 14. Ler também: MAINARDI, Diogo. Sobre Turismo sexual.
Veja.21jul.1999.P.123
173 A ECPAT - End Children Prostitution, Pomography and Trafficking, baseada em Bangkok, denuncia
que, em diversas localidades turísticas, observou uma associação direta entre o crescimento do turismo e a
exploração sexual de crianças. Esta entidade comenta ainda que, existem entre 60.000 e 100.000 crianças
engajadas na indústria do sexo nas Philipinas. Já no Vietnam, crianças com menos de 18 anos
correspondem a aproximadamente 20% da ''força de trabalho" vinculada a esta triste atividade. No
Camboja, esta cifra atinge 31 % e envolve crianças com idades que variam de 13 a 17 anos.
Uma outra entidade internacional, ILO -International Labour Organization, estimou, em 1995, que havia
pelo menos 1 milhão de crianças asiáticas envolvidas em algum tipo de atividade relacionada à
exploração sexual forçada. Esta situação é especialmente alarmante em 7 (sete) países da Ásia: Korea,
Thailandia, Philipinas, Sri Lanka, Vietnam, Camboja e Nepal.
Em 1996, o MPCP - Movement to Prevent Child Prostitution notificou que nações como Sri Lanka,
Thailandia, Philipinas, Taiwan e Vietnam tomaram-se notórios destinos para pedófilos. Estimaram que
entre 10.000 e 15.000 garotos entre 6-14 anos foram vítimas deste sórdido comércio.
Para maiores informações consultar: RYAN, Chris, HALL, Michael. Sex Tourism: Marginal People and
Liminalities. U.S.A, London and Canada: Routledge, 2001, p.22-23; 126.
174 A esse respeito ler: QUENT AL, Ana Karin. Turismo sexual: o Brasil de olho. Folha de São Paulo. 16
abro 1998. Opinião. P. 3.
CIPOLA, Ari. FHC anuncia amanhã, antevéspera do 10°. aniversário do ECA, programa para combater a
exploração sexual. Folha de São Paulo. 10 jul. 2000. Cotidiano. P. C 6.
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internacional.175 Desta forma, não nos parece estranho que, como herança advinda da

insistente veiculação destes "atributos" brasileiros, ou melhor, das mulheres brasileiras,

nossa fama esteja associada à imagem de ''terra do samba, futebol, mulheres bonitas e

Carnaval". Em outras palavras, durante anos, décadas e talvez até mesmo séculos, a

cultura e a arte brasileiras foram, em muitas ocasiões, reduzidas a nossa vocação para a

"ginga e sensualidade". 176

A própria EMBRATUR também veiculou em épocas passadas campanhas publicitárias

vinculando à imagem do país, a de mulheres usando biquínis sumários - que reforçavam

o estereótipo de terra exótica -, e que contribuíram para incentivar, mesmo que de forma

indireta, a prática do turismo sexual.177

Nesse particular, vale destacar a importância do trabalho de C. RYAN e M. HALL, que

sugere a existência do nexo causal entre a utilização de certos elementos na propaganda

turística - que privilegiam o imaginário sexual - e a maior incidência desta modalidade

de turismo nas localidades que se utilizam destes tipos de recursos em suas estratégias

de comunicação. Estes autores argumentam que ao nível simbólico, a associação entre

turismo e prostituição pode ser construída através de imagens e simbolos sexualizados

usados pela indústria do turismo. Por conta disso, é possível que retratos de mulheres

vestidas em biquínis ou em trajes sumários venham a sugerir aos turistas, prazeres

relacionados à luxúria e à licenciosidade.

Ambos os estudiosos também observaram que em países onde não existe uma história

consolidada de respeito aos direitos individuais, é mais fácil a disseminação da crença

de que alguns grupos de indivíduos possam ser equiparados a mercadorias sexuais, e

assim, disponibilizem "seus serviços", que no final, contribuem para estimular a

economia local. Em determinadas nações, o turismo sexual é estimulado por uma rede

poderosa de agentes - governantes locais, companhias de viagem internacionais,

SILVA, Benedita. Repressão ao Turismo sexual infantil. Folha de São Paulo. 30 jan. 1997.
TendênciaslDebates. P. 1-3.
175 Vale lembrar aqui, apenas algumas das muitas iniciativas que insistiram em celebrizar nossa vocação
para o "rebolado". Assim, mencionamos a título de ilustração, as "Brasilianas", show que percorreu a
Europa nos anos 50, e as comemorações dos 700 anos da família Grimaldi em Mônaco, na qual o Brasil
se ''viu representado" por indefectíveis mulatas, que mostravam com maestria a sua "ginga". Para maiores
informações verificar no artigo escrito por : SEVERO. Helena. O país precisa perder o rebolado. Veja. 16
jul. 1997. Ponto de Vista. P. 19.
176 SEVERO. Helena. O país precisa perder o rebolado. Veja. 16 jul. 1997. Ponto de Vista. P .19.
177 DETONI, Márcia. No Brasil, cresce turismo sexual de brasileiros. Folha de São Paulo. 20 out. 2000.
Mundo. P. A 14. Adicionalmente, ler: BOMBIG, José Alberto. Propaganda oficial da prova em
Interlagos traz ícone do país nos anos 90 e recebe críticas da Embratur. Folha de São Paulo. 26 Mar.
2000. Esporte. P. 3-4.
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operadores de hotéis, comerciantes, etc, -, todos interessados nos benefícios econômicos

decorrentes deste tipo de atividade.

Com relação a estes estímulos "oficiais", provenientes em algumas situações, dos

próprios agentes públicos e autoridades do governo, BISHOP e ROBINSON (1988),

citados por RYAN e HALL, também fazem alusão a um caso ilustrativo de situação na

qual se observam estes característicos. Citam como exemplo, a declaração do Vice

Premier da Thailandia em 1980 - Booncha Rajanasthian que solicitou aos

governadores das províncias que aceitassem ou relevassem certas "condutas"

consideradas inadequadas ou até mesmo repugnantes, visto que as mesmas (condutas)

poderiam gerar empregos e ocupações, necessárias para o desenvolvimento econômico

do país.
Há ainda situações similares, ocorridas em algumas nações asiáticas, em que os

governantes estimulam ou estimularam - direta ou indiretamente - o turismo sexual. Na

Coréia do Sul, os referidosautores mencionam que as prostitutas eram até recentemente,

esclarecidas e orientadas sobre a importância da atividade turística no contexto da

economia local, além de serem elogiadas pelo seu "patriotismo heróico".

Vale citar também alguns outros países no sudeste asiático que articulam de forma

subliminar (e em certas ocasiões, até mesmo de maneira manifesta) as noções de

"oriente exótico". DAVIDSON (1985), apud C. RYAN e M. HALL, reporta, em seu

estudo, ter observado uma propaganda em Frankfurt que afirmava que as mulheres

asiáticas eram sensuais, carinhosas e sem desejo de emancipação. Em outro trecho de

seu trabalho, ele relata que a Singapore Airlines, em uma de suas peças publicitárias,

proclamava que voar em uma de suas aeronaves era uma experiência especial, ao

mesmo tempo em que mostrava uma série de imagens de aeromoças "dóceis" esperando

para atender os passageiros.
Adicionalmente, convém comentar ainda, uma outra observação destes pesquisadores,

que chamam a atenção para algumas das condições sócio-econômico-políticas que

estimulam o desenvolvimento deste tipo de turismo, tais como: 1) fácil acesso ao país

ou localidade; 2) tolerância da polícia ou das autoridades responsáveis pela manutenção

da ordem; 3) chance reduzida de o turista ter sua reputação maculada (garantia de um

certo anonimato e confidencialidade); 4) preço acessível do "serviço" disponibilizado;

5) padrão aceitável de higiene e saúde (baixo risco de contrair doenças) 178.

178 De acordo com RYAN e HALL, o turismo sexual consiste na interação entre dois grupos marginais, a
saber, turistas de um lado, e prostitutas, homossexuais, ou categorias similares, de outro. Ambos os
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No caso brasileiro - e aqui cabe destacar a participação decisiva e louvável, ainda que

tardia da EMBRATUR- houve, a partir de 1997, um trabalho de reposicionamento da

imagem do Brasil no mercado turístico internacional, eliminando-se da propaganda

oficial alusões aos atributos fisicos femininos, buscando-se, em contrapartida, destacar

nossa pluralidade cultural, belezas naturais, além das inúmeras possibilidades de

ecoturismo. Desta forma, nesse mesmo ano, i.e.,1997, foi detlagrada a primeira

campanha oficial de combate ao turismo sexual no Brasil, privilegiando imagens da

Amazônia e do Cristo Redentor dentre outras, evitando-se assim materiais de

divulgação com fotos de mulheres seminuas. De fato, a EMBRATUR negociou a

veiculação na rede CNN - importante rede de televisão internacional de notícias -, de

uma campanha com oito filmes publicitários (destinados a mostrar nossas mais belas

atrações turísticas, para o público da América Latina, Estados Unidos, Europa e Ásia),

que se destacava pela radical mudança na estratégia de divulgação do país, enfatizando

a riqueza da fauna e flora brasileiras, a beleza de nossos centros históricos e de nossas

manifestações culturais e artísticas.179

Esta campanha incluía também um disque-denúncia gratuito, bem como a repressão

rigorosa aos vôos charters de turismo sexual e às quadrilhas envolvidas com esta

prática, que contavam com a cumplicidade de agências de viagens, hotéis, bares,

restaurantes, guias turísticos, entre outros. Descobriu-se por exemplo, que muitos destes

agentes facilitavam a legalização da prostituição de crianças e adolescentes, auxiliando

estas menores de idade a adquirirem documentos falsos com idade alterada, superior à

idade verdadeira, como forma de burlar a fiscalização. ISO

grupos, segundo os referidos autores, situam-se em posições ambíguas ou limites, com relação ou à lei, ou
aos costumes, ou às convenções etc. Estas "entidades" podem estar disfarçadas e, ao assumirem estes
"papéis", não estão obrigatoriamente, renunciando a outras dimensões de sua vida. O turista, por
exemplo, está distanciado temporariamente de suas atividades regulares, mas retomará a elas depois de
um determinado período. O indivíduo engajado em atividades sexuais também não está vinculado
permanentemente a este processo, pois, como já dissemos anteriormente, ele ou ela, geralmente assumem
outras funções. Em outro dizer, turistas e trabalhadores envolvidos com o turismo sexual também podem
ser pais ou mães, estudantes, ou até mesmo, assumirem ocupações paralelas no mercado de trabalho
formal ou informal. Em resumo, pode-se dizer que estes dois grupos - turistas e pessoas envolvidas com
turismo sexual- vivem no perímetro limite, mas freqüentemente não estão totalmente divorciados de
outros papéis associados a sua rotina normal. Para maiores detalhes consultar: RYAN, Chris, HALL,
Michael. Sex Tourism: Marginal People and Liminalities. U.S.A, London and Canada: Routledge, 2001,
p.5-12; 25-35; 141-145
179 A esse respeito ler:

O mapa-mundi do perigo. Veja. 24 fev. 1999. Seção: Internacional. P.55;
GOlS, Ancelmo. Turismo Sexual. Veja 6 Ago. 1997. Seção: Radar. P. 25.
Diversão e Crime. Folha de São Paulo. 8 Fev. 1997. Editorial. P.l.
Campanha combate turismo sexual. Folha de São Paulo. 6 Fev. 2000. Cotidiano. P. 3-5.

180 LIMA, Roni. Serviço por telefone recebeu mais ligações do Estado de S.P. Folha de São Paulo. 28
Mar. 1997. Cotidiano. P. 3. A esse respeito ler também: SÁ, Chico, CIPOLA, Ari, VARELA Juca. Uma
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Adicionalmente, o Ministério da Justiça e o Itamaraty passaram a investigar e fiscalizar

agências de turismo que atuavam no exterior, vendendo pacotes turísticos para o Brasil,

e que sugeriam que os turistas que aqui viessem teriam facilidades para encontrar

prostitutas adolescentes.
Identificamos outras iniciativasmais recentes de órgãos públicos estaduais para coibir e

erradicar o turismo sexual. Dentre elas, podemos citar a atuação da Secretaria de Ação

Social e Cidadania do Rio, que em fevereiro de 2001, um pouco antes do Carnaval -

período em que a cidade recebe muitos turistas -, iniciou uma campanha distribuindo

folhetos nas praias mais movimentadas da cidade, condenando o turismo sexual,

sobretudo aquele voltado para a exploração de crianças e adolescentes. Além disto, este

órgão promoveu a colocação de cartazes e faixas nos hotéis, aeroportos, rodoviárias,

cais do porto e outros locais de grande concentração de turistas, mencionando os riscos

em que incidiam aqueles indivíduos que se envolviam com o turismo sexual que se

utilizava de menores de idade. Em todo este material, as autoridades alertavam para as

eventuais sanções associadas a esse crime, denunciando inclusive as seqüelas sociais

que esta atividade deixava em nosso país.181

A Secretaria da Segurança Pública do Mato Grosso do Sul também afirmou sua

intenção de reprimir este tipo de turismo. Por conta disso, já em 1997 determinou a

criação, em alguns municípios, de Comissões de combate à exploração sexual de

crianças e adolescentes, bem como a elaboração de leis municipais para estabelecer

sanções aos estabelecimentosque se dedicavam a estas práticas ilegais.

Vale mencionar ainda, outros projetos que foram implementados em conjunto pelo

Ministério da Justiça, pela Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e pelo

Governo Estadual de Mato Grosso do S~ que permitiram mapear os principais pontos

de prostituição do Estado que "empregavam" menores, descobrindo-se que estes pontos

_ "coincidentemente" - tinham nos turistas os seus maiores clientes. O IBISS - Instituto

Brasileiro de Inovações em Saúde Social, responsável pela condução daquela pesquisa,

conseguiu ao :final,identificar as principais cidades turísticas de Mato Grosso do Sul

que praticavam turismo sexual envolvendo crianças e adolescentes, e lançou, em :final

de 1997, uma campanha de grande envergadura - que incluía cartazes, folhetos e

rede de falsificadores fornece documentos que permitem o funcionamento do turismo sexual. Folha de
São Paulo. 27 abro 1997. Brasil. P. 1-10.
181 Ver artigo da CNN, intitulado "Estrangeiros recebem folhetos sobre campanha contra turismo sexual
no Rio de Janeiro. Endereço eletrônico: http://www.cnn.com.br/2001/brasiV02/19/turismosexual.
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adesivos para serem distribuídos em todas as cidades turísticas do estado - que

condenava veementemente esta prática perversa. 182

É importante ressaltar aqui, que a alteração na forma de divulgar nosso país no exterior

empreendida pela EMBRATUR, rendeu-lhe elogios e reconhecimento internacionais. O

próprio secretário-geral da OMT - Organização Mundial do Turismo, em 1999,

enfatizou que o Brasil poderia ser considerado como um exemplo mundial de repressão

ao turismo sexual e a OMT chegou a adotar o slogan da nossa campanha: "Cuidado! O

Brasil está de olho".183

o coordenador de projetos da UNICEF também destacou, em outubro de 2000, a

conduta positiva da EMBRA TUR, no que tange à desistência de utilizar mulheres

vestindo trajes sumários nos anúncios que divulgavam o Brasil. 184Nessa mesma linha, o

jornal Le Monde, da França, publicou um texto bastante estimulante, comentando que o

governo brasileiro estava "declarando guerra" a este tipo de turismo sórdido, que toca

especialmente a infância miserável do nordeste do nosso paíS.
18S

Além disso, cabe lembrar que a EMBRATUR, em março do ano 2000, entrou em atrito

com a entidade responsável pela Administração da Fórmula 1, que veiculou propaganda

oficial da prova de Interlagos mostrando uma garota com biquíni, atitude que para

muitos contribuía para incentivar, mesmo que de forma indireta, o turismo sexual,

agredindo a imagem do Brasil aqui e no exterior.186

Segundo entrevista de Caio Luiz de Carvalho, presidente da Embratur
l87

, concedida à

autora, a questão do turismo sexual começou a preocupá-lo em início de 1995, logo

após ele ter assumido a coordenação do referido órgão. Havia naquele momento, a

intenção de se traçar diretrizes mais duradouras para o turismo brasileiro, que

pressupunham a elaboração de planos estratégicos, e previam uma abordagem de

marketing que privilegiava produtos (ecoturismo, turismo rural, etc), ao invés de

regiões. Paralelamente, esta abordagem também tencionava buscar maneiras de

melhorar a qualidade de vida das pessoas que viviam em regiões turísticas. Todavia, no

182 Instituto sugere concessão de prêmio a hotéis que não hospedem menores desacompanhadas. Folha de
São Paulo. 14 Set. 1997. Cotidiano. P.A 5.
183 Para maiores detalhes ver: DETON!, Márcia. No Brasil, cresce turismo sexual de brasileiros. Folha de
São Paulo. 20out. 2000. P. A 14. Adiciona1mente, ler: ROSSETTI, Fernando. Internet cria novo tipo de
turismo sexual. Folha de São Paulo. 19 jan. 1999. Cotidiano. P.3.
184 Ibidem.
185 O referido comentário foi reproduzido pelo Jornal Folha de São Paulo, em artigo entitulado: FHC
combate turismo sexual. Folha de São Paulo. 23 jan. 1997. Seção: Multimídia. P. A9.
186 BOMBIG, José Alberto. Propaganda oficial da prova em Interlagos traz ícone do país nos anos 90 e
recebe críticas da EMBRATUR. Folha de São Paulo. 26. Mar. 2000. Esporte. P. 4.
187 Entrevistas concedidas em 19.12.2001 e 26. 12.2001, na cidade de São Paulo.
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decorrer do processo de análise e preparo das estratégias, identificaram-se, a priori, dois

obstáculos para o desenvolvimento mais vigoroso da atividade turística no Brasil, a

saber: deficiências na área de Segurança Pública e o estigma - associado ao Brasil - de

destino vocacionado para o Turismo sexual. De fato, ao se examinar mais

detalhadamente esta última problemática, percebeu-se que era verdade, que no passado -

especialmente nas décadas de 70 e 80 -, não só a EMBRATUR utilizou intensamente a

imagem da mulher na sua propaganda oficial, mas as operadoras estrangeiras, que

divulgavam o Brasil, também o fizeram, servindo-se de táticas que se notabilizaram por

reforçar a nossa imagem de terra exótica e de mulheres sensuais.

Simultaneamente, observou-se que nos foros internacionais - especialmente nos debates

realizados pela OMT/Organização Internacional do Turismo - ocorriam discussões

intensas, condenando com veemência o pomoturismo. Nessas discussões, o Brasil era

colocado no mesmo patamar de países como as Filipinas, Cuba, Tailândia, entre outros,

que eram percebidos como paraísos deste tipo de turismo.

Contudo, de acordo com Caio Carvalho, o tratamento da publicidade turística oficial do

Brasil, começara a mudar desde 1990, em fase anterior a sua gestão. Portanto, quando

ele assumiu a presidência da entidade,já havia sido iniciado um trabalho de alteração da

imagem internacional do país, processo ao qual ele deu continuidade.

Assim sendo, reforçaram-se, a partir desse período, as orientações para que as

campanhas e folhetos turísticos brasileiros, deixassem de prestigiar aspectos sensuais e

erotizados, relacionados à exposição de mulheres na nossa propaganda oficial, e

começassem a enfatizar a imagem de um país multirracial, multicultural, destacando

também os recursos e belezas naturais. Visava-se desta maneira, sepultar a marca do

Brasil como terra do samba, da mulata, do futebol e do Carnaval e eliminar a associação

de localidade voltada para o turismo sexual.
Na seqüência, o presidente da Embratur mencionou que foi estabelecida uma parceria

com o Ministério da Justiça, que firmou convênios com os governos da Inglaterra,

Alemanha e Itália, os quais previam severas sanções para turistas destes países que

fossem encontrados aqui, explorando sexualmente menores de idade.

Outro grande desafio identificado pela Embratur, à época, isto e, em 1996, foi o de

convencer o setor privado de que a coibição do turismo sexual não teria desdobramentos

prejudiciais sobre os seus negócios. Para isto, a Embratur promoveu diversas reuniões e

debates com os variados atores da cadeia produtiva turística - companhias aéreas, as

grande redes hoteleiras, agentes e operadoras de viagem, entre outros -, com a finalidade
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de informá-los e esclarecê-los a respeito das novas visões e estratégias que senam

implementadas. Ao mesmo tempo, de acordo com Caio Carvalho, também foi criado

um número de telefone gratuito - 0800-990500 - que existe até hoje, para acolher as

denúncias de turismo sexual.
Um grande parceiro neste projeto de modificação da imagem internacional do Brasil foi

o Ministério das Relações Exteriores, que através de nossas embaixadas, auxiliou (e

ainda auxilia) a fiscalização das operadoras e agentes internacionais que divulgam o

Brasil. Assim, caso fosse detectado que algum operador se utilizava de folhetos sobre o

país, nos quais se verificasse a exploração da imagem feminina, ele seria punido e

excluído da nossa rede de relações.
A própria Embratur também funciona como fiscal, pois participa de uma média anual de

14 (quatorze) feiras internacionais, o que lhe permite acompanhar os trabalhos dos

operadores turísticos internacionais que "vendem" o Brasil no exterior.

No dizer de Caio Carvalho, estas ações - dentre as quais, muitas ainda estão em vigor -

evidenciaram para o mundo e para a OMT/Organização Mundial do Turismo, que o país

estava enfrentando o problema, tentando eliminá-lo, o que conseqüentemente, nos

rendeu reconhecimento e credibilidade internacional. Ele afirma que todo e qualquer

material ou folheto de propaganda do turismo brasileiro, que contenha imagens

femininas sexualizadas foi eliminado da nossa propaganda oficial, e acrescenta que,

aqueles que trabalham com o produto "Brasil", só poderão fazê-lo, se observarem esta

orientação.
Todavia, o referido gestor chama a atenção para algumas dificuldades que transcendem

os limites de atuação da Embratur, como as graves distorções sociais encontradas no

Brasil. Com efeito, a superação dos problemas sociais brasileiros se constitui em um dos

grandes desafios do nosso governo, e sua dimensão é facilmente constatada, ao

observarmos a pobreza existente em determinadas regiões, fato este que sem dúvida,

estimula a continuidade de práticas de prostituição, sobretudo no Nordeste.

Por fim, ele alerta para a existência de redes - compostas, entre outros, por membros

integrantes das polícias das localidades turísticas - que estimulam o turismo sexual,

facilitando as operações de criminosos a ele vinculados. Contudo, acrescenta que esta é

uma questão que os governos locais e federal estão empenhados em equacionar, e

comenta, que tanto a fiscalização, como as sanções, tomaram-se mais rigorosas.

Com base nesta exposição, e mesmo considerando os elogiosos esforços da

EMBRATUR e de outras entidades, parece-nos que não podemos concluir que as
165



práticas de turismo sexual, em nosso país, envolvendo adolescentes e crianças, são

"coisas do passado". De fato, ainda é possível constatar visualmente, em especial no

Nordeste e em algumas outras regiões turísticas como Mato Grosso do Sul, Rio de

Janeiro e Goiás, evidências deste tipo de atividade, enredando com freqüência, menores

de idade.I88

A esse respeito vale mencionar que, em setembro de 2001, ocorreu a criação de uma

CPI na Câmara Municipal de Fortaleza - CE, com o objetivo de descobrir as conexões

de agências de viagem nacionais e internacionais com redes mundiais que fomentam os

fluxos de turistas que tencionam praticar esta modalidade de turismo, no Brasil.

Neste particular, um estudo de autoria de Miguel Angelo RIBEIRO, intitulado, Espaços

da prostituição feminina e turismo na cidade do Rio de Janeiro, confirma que o

pomoturismo, no Brasil, se utiliza de uma rede de relações, na qual se identifica a

presença de agentes internacionais, que organizam excursões específicas, cujo destino

inclui, especialmente, as cidades litorâneas do Nordeste". Entretanto, vale lembrar -

de acordo com depoimento do Coordenador do Sistema Nacional de Combate à

Exploração Sexual Infanto-Juvenil, transcrito no jornal Folha de São Paulo, em outubro

de 2000 - que, no Brasil, o problema do turismo sexual, que se utiliza de menores de

idade, não envolve apenas estrangeiros. Há também muitos turistas brasileiros,

aliciadores de crianças e adolescentes, que vão principalmente para o Nordeste e para a

região pesqueira do Mato Grosso do Sul, em busca dessas atividadesI90
•

Na seqüência, é importante atentarmos para o fato de que o empenho da Embratur em

eliminar a imagem da mulher erotizada da propaganda turística oficial não é seguido por

uma diversidade de prefeituras, companhias aéreas, redes hoteleiras, entre outros, que

editam revistas de turismo. Muitos desses agentes continuam a se utilizar, em sua

publicidade, de fotos de mulheres vestindo trajes sumários ou biquínis, o que mostra

que ainda não se instalou definitivamente, nos atores que interagem no mercado

turístico brasileiro, a visão preconizada pela Embratur.

188 Ver artigo intitulado "Turismo sexual: o Brasil neste triste ranking, do deputado federal Alberto
Mourão (PMDB/S.P.), publicado na Internet. Endereço eletrônico:
http://www.albertomourao.com.br/Arquivos!Artigo012.htm
189 RIBEIRO, Miguel Angelo. Espaços da prostituição feminina e turismo na cidade do Rio de Janeiro. In:
Coriolano, Luzia Neide M. T. Turismo com Ética. Fortaleza: Editora da Funece, 1998, p.139-147.
190 A esse respeito, ler reportagem de : DETONI, Márcia. No Brasil, cresce turismo sexual de brasileiros.
Folha de São Paulo. 20 out. 2000. Mundo. P. A 14. Adicionalmente, vale comentar que a própria
Embratur, reconhece, através de seu presidente, que a demanda interna por esta prática turística, i.e., por
parte de brasileiros, é maior que a demanda internacional.
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Por conta disso, entendemos que a alteração da imagem internacional do Brasil - de país

tolerante com práticas de turismo sexual, para a de um país que rechaça esta modalidade

de turismo -, é tarefa árdua, que está longe de ser concluída, e exigirá esforços contínuos

e permanentes não só do Poder Público (Ministério do Esporte e Turismo,

EMBRATUR, Secretarias, governos estaduais, prefeituras, entre outros), bem como dos

agentes privados associados ao setor turístico.

Nesse sentido, e com o intuito de demonstrar que a unagem do Brasil não se

desvinculou totalmente da marca de paraíso sexual, citamos, a título de mero exemplo,

artigo publicado no jornal Folha de São Paulo, que menciona que muitos sites e revistas

eróticas internacionais já incluem Fortaleza - CE dentre os destinos que acolhem o

pomoturismo, o que distorce a imagem da cidade, contribuindo para fixar no imaginário

coletivo, a percepção de que o turista poderá usufruir - no nosso país, nessa localidade -

de condições favoráveis para a prática desta atividade!". Vale lembrar ainda, que o

assassinato dos seis empresários portugueses, em agosto de 2001, na referida cidade,

trouxe este tema novamente para o centro das discussões, uma vez que há indícios de

que estes turistas foram atraídos para lá, com promessas de que poderiam participar,

com facilidade e sem riscos, de turismo sexual".

Sendo assim, insistimos que o processo de esclarecimento dos malefícios que o turismo

sexual traz para o Brasil deve continuar, com a :finalidadede consolidar o entendimento

- por parte de todos os atores que se relacionam com o setor turístico brasileiro - ,dos

desdobramentos danosos e nefastos dessas práticas.

Naturalmente, temos ciência dos enormes obstáculos que cercam a elaboração de um

programa eficaz, que combata essa atividade obscura e vergonhosa, que extrapola as

fronteiras do segmento turístico, sendo na verdade, uma questão que reclama ações do

Estado, de maior envergadura. Contudo, reafirmamos nossa crença de que é necessário

e fundamental dar continuidade a esses programas iniciados pela EMBRATUR, em

parceria com outras entidades, sob pena de retrocedermos. Adicionalmente, tendo como

base o trabalho de Chris RYAN e Michael HALL, já mencionado anteriormente,

acreditamos que a fiscalização rigorosa, bem como a imposição de sanções severas para

191 CPI vai averiguar agências de viagem. Folha de São Paulo. São Paulo, 10 set. 2001. P. A. 13.
192 FERNANDES, Kamila. Plano tenta combater turismo sexual. Folha de São Paulo. São Paulo, 10 set.
2001. P.A13.
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os envolvidos nestas atividades, sejam eles turistas, policiais, guias turísticos, etc., pode

ajudar a coibir sensivelmente essas práticasI93
•

Os relatos aqui registrados, sugerem que ainda há muito que se fazer, no que se refere a

alteração dos padrões de comportamento do setor Turístico Brasileiro, visando a uma

atuação alinhada com patamares éticos mais elevados'Í". Entretanto, é importante

sinalizar também, que já se percebe o surgimento de sinais que demonstram que alguns

grupos envolvidos com as atividades turísticas, começam a se sensibilizar, e modificar,

paulatinamente, suas práticas e atitudes. Além disso, convém notar que, diante do

contexto internacional extremamente competitivo no qual a atividade turística está

inserida, é fundamental que a mesma se mantenha sintonizada com as demandas

mundiais - que se oriundas de Países de Primeiro Mundo tendem a ser mais exigentes -,

com vistas a manter a sua atratividade.

4.5. Formação dos Recursos Humanos para o Turismo no Brasil

Com base no exposto, e reconhecendo que uma das maneiras de estimular a

disseminação de práticas éticas é através da educação dos agentes que atuam no setor,

destacamos a importância que deve ser atribuída à formação e à capacitação de recursos

humanos no turismo no Brasil, visando a preparar melhor as futuras gerações de

profissionais.
Para avaliar o atual cenário, suas deficiências e aspectos positivos, realizamos a seguir

uma breve análise da trajetória da educação universitária do Turismo no Brasil, tendo

como objeto, trabalhos previamente realizados por alguns estudiosos. Assim, percebe-se

primeiramente o caráter recente dos cursos de Turismo e Hotelaria de nível superior,

sendo que os primeiros cursos começaram a surgir na década de 70195
• Entretanto, de

193 A esse respeito recomendamos a leitura da obra de Chris RYAN e Michael HALL, já mencionada
neste trabalho, que comenta algumas condições sócio-econômica-políticas que estimulam o pomoturismo.
194 Nesse sentido, vale lembrar que as dificuldades não são apenas "operacionais". De fato, a sociedade
brasileira ergueu-se sobre o desrespeito do colonizador à mulher índia e à negra Tanto os senhores de
terra, como os Bandeirantes e exploradores - aproveitando-se da posição de força em que se encontravam,
que lhes permitia a domínação sem limites de seus subordinados, e invocando a pouca disponibilidade de
mulheres brancas - submeteram sexualmente as índias e africanas. A própria mestiçagem do povo
brasileiro, tão decantada em verso e prosa, no nosso mito de democracia racial, remonta a filhos de
brancos com índias ou negras, e não de brancas com índios ou negros. (Ver Gilberto FREYRE, Casa
Grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal). Por isso as
dificuldades para acabar com o pomoturismo podem ser maiores do que possam parecer à primeira vista
195 Para maiores informações ler artigo: RODRIGUES, Gabriel Mário. Depoimentos sobre as
necessidades e as limitações de recursos humanos para o Turismo. In: CONGRESSO INTERNACIONAL
DA ASSOCIAÇÃO MUNDIAL PARA FORMAÇÃO PROFFISIONAL TURÍSTICA: SEMINÁRIO
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acordo com ANSARAH e REJOWSKI, já no início de 1994, existiam no país 41 cursos

de graduação (32 de Turismo) e 13 de pós-graduação, sendo que neste último caso,

apenas 1 (um) era stricto sensu, em nível de mestrado. De 1994 a 1996 registrou-se um

novo crescimento significativo, e o número total dos cursos de graduação passou a ser

52. Neste período, o incremento mais relevante ocorreu nos cursos de graduação

voltados especificamente para o Turismo, que aumentaram de 32 para 40, o que

significava 25% a mais do que o número observado em 1994, representando assim,

77% do universo total de cursos de Turismo e Hotelaria. O restante era composto de

cursos de Hotelaria (8 cursos - 15,4%), cursos de Turismo e Hotelaria (1 curso - 1,9%),

cursos de Turismo com concentração em outras áreas (Geografia, Administração,

Arquitetura, etc), e cursos de Turismo com ênfase em Planejamento Turístico,

Hotelaria e Turismo (3 cursos - 5,7%).196

Anteriormente, RUSCHMANN, REJOWSKI e CACCIAMALI197 também já haviam

registrado em outro artigo "Cursos e Programas de Ensino em Turismo - Realidade de

Cinco Cidades Brasileiras", o acentuado crescimento do número de cursos de

turismo, ocorrido até 1994 (não só dos cursos superiores, mas também, dos cursos

básicos e técnico-profissionalizantes), alertando para a possível falta de

planejamento e de critérios desta expansão, o que sem dúvida concorreria para

comprometer a qualidade. As autoras acrescentaram ainda que em todos os níveis de

cursos de Turismo não havia referencial institucional para as estruturas curriculares, que

se baseiam em seis disciplinas para os cursos superiores em Turismo, e na

regulamentação da profissão de Guia de Turismo. Por conta disso, cada instituição de

ensino determinava a sua estrutura curricular, inspirada em modelos nacionais ou

internacionais, que geralmente não se alinhavam ao contexto da atividade no país, nem

às exigências do nosso mercado de trabalho.

Dentre as diversas conclusões reveladas pelo referido estudo, destacamos a necessidade

de: a) controlar a abertura de novos cursos regulares superiores, com a finalidade de

estabelecer patamares mínimos de qualidade; b) propiciar melhor preparação aos

LATINO AMERICANO, 11, 1990, São Paulo, Brasil. Turismo: Grande Desafio dos Anos 90. São Paulo:
Escola de Comunicação e Artes / USP, 1991, p.116-127.
196 ANSARAH, Maria Gomes dos Reis, REJOWSKI, Mírian. Panorama do Ensino em Turismo no
Brasil: Graduação e Pós-Graduação. Turismo em Análise. V. 7, n.l, p. 37 e 38, maio de 1996.
197 RUSCHMANN, Doris van de Meene, REJOWSKI, Míriam, CACCIAMALI, Maria Cristina. Cursos e
Programas de Ensino em Turismo - Realidade de Cinco Cidades Brasileiras. Turismo em Análise. V. 7,
n.l, p.7-24, maio de 1996.
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docentes que atuam na área, devido à constatação de deficiências de qualificação teórica

e prática destes professores.
Luiz Gonzaga G. TRIGO, em sua análise do panorama do ensino de turismo no nosso

país, ressalta que o turismo brasileiro era artesanal até o início dos anos 1970, quando

começaram a surgir as primeiras faculdades, não apenas no Brasil, mas também na

América do Sul, sendo que a pioneira no Brasil foi a Faculdade de Turismo do

Morumbi, em São Paulo (atualmente Universidade Anhembi-Morumbi). No seu artigo,

observamos ainda que muitas das suas reflexões, quanto à evolução do ensino do

turismo no Brasil, convergem com aquelas veiculadas no artigo escrito por

RUSCHMANN, REJOWSKl e CACCIAMALI, sobretudo no que se refere ao

crescimento númerico de escolas de turismo, sem que houvesse também e

paralelamente, um incremento simultâneo na qualidade do ensino do Turismo. Para

TRIGO, os principais problemas são "a falta de professores especialmente titulados

(mestres e doutores) e a ausência de uma visão estratégica coerente com o dinamismo e

sofisticação dos setores de viagens e turismo", que se refletem na qualidade (baixa) de

um grande parte dos cursos oferecidos pelo país 198.

Eduardo YAGIZI também argumenta que desde que o turismo começou a ser visto no

Brasil como "uma esperança de lucros", multiplicaram-se as escolas, cursos e

congressos. Contudo, segundo este autor, há ainda uma grande dificuldade em se

identificar uma bibliografia nacional sobre o setor, dificuldade esta que é traduzida pelo

reduzido número de livros, artigos, brochuras de congressos e assemeihadoa'Í". Neste

sentido, isto é, no que se refere a não abundância de estudos sobre o turismo brasileiro,

somos levados a concordar com YAGIZI, acrescentando que parece-nos que este

problema não está circunscrito ao Brasil. De fato, ocorre que o Turismo é uma área

relativamente nova como objeto de estudo acadêmico, o que pode contribuir para que a

produção de pesquisas relativas a esta temática tenham, em sua grande maioria,

começado há muito pouco tempo.
Por fim, no que tange à educação no turismo, vale mencionar ainda um estudo recente

de Marília Gomes ANSARAH, intitulado "Formação e Capacitação do Profissional

em Turismo", no qual a autora conclui, com base em dados levantados no período

agosto-novembro de 2001, que há atualmente, no Brasil, 238 instituições que ministram

198 Para maiores detalhes consultar: TRIGO, Luiz Gonzaga Godoi. A importância da Educação para o
Turismo. In: LAGE, Beatriz Helena Gelas, MILONE, Paulo Cesar (org.). Turismo: teoria e prática São
Paulo: Atlas, 2000. Cap.22, p.245-247.
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cursos de Turismo (Bacharelado). Como muitas dessas instituições têm mais de um

campus, (algumas inclusive têm vários campi, localizados em diversos estados do país),

chegou-se à conclusão que existe, na verdade, um total de 284 cursos de bacharel de

Turismo sendo ministrados em nosso país atualmente. Adicionalmente, a referida

estudiosa comenta em seu trabalho a necessidade de se investir no aprimoramento da

formação dos professores e de criar mecanismos para se estimular a pesquisa voltada

para o Turism020o
•

Em resumo, segundo o relato de todos estes autores, parece-nos que em relação à busca

da excelência acadêmica no Turismo, há obstáculos significativos a serem superados,

visando à formação de pessoal capacitado para lidar com um cenário que tende a se

tomar cada vez mais complexo.é'" Com efeito, diante da evidência de um mercado de

trabalho altamente competitivo e de consumidores que tendem a se tomar mais

exigentes, é preciso que se desenvolvam nos futuros profissionais, habilidades analíticas

para interpretar os novos contextos, nos quais provavelmente deverá ser observado um

crescimento dos questionamentos, inclusive aqueles referentes à natureza ética das

práticas turísticas.

Por conta disso, acreditamos que uma das maneiras de incrementar a formação dos

agentes atuantes no setor turístico, seria introduzir o estudo da Ética como disciplina

obrigatória, nos cursos universitários e profissionalizantes, fornecendo-lhes assim, a

possibilidade de uma formação humanística mais aprimorada. Todavia, enfatizamos que

o estudo desta disciplina deveria contemplar, não apenas as questões conceituais e

199 Cf. obra de YAGIZI já mencionada, p.16, 25.
200 A esse respeito, consultar: ANSAR.AH, Marília Gomes dos Reis Formação e Capacitação ,do
Profissional do Turismo. In: CONGRESSO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACION
TURÍSTICA, 3,2001, Valdívia, Chile. Anais. P.l-13. La Serena: Universidade de La Serena
201 É interessante observar que a escassez de profissionais capacitados e preparados para lidar com os
novos e contínuos desafios do setor turístico é uma questão que aflige também países desenvolvidos
como por exemplo os Estados Unidos. Observamos isto, a partir da análise de um artigo de Young K.
KOH, publicado na revista acadêmica Annals of Tourism Research, em 1994. Neste trabalho, o autor
relata os resultados da sua pesquisa cujo objetivo era desenvolver um programa curricular de 4 (quatro)
anos para o curso de turismo, programa este que deveria ser avaliado a cada quatro anos. Desta forma,
com a finalidade de melhor atender as demandas de recursos humanos para o setor, em face das
contínuas queixas de organizações turísticas sobre a qualificação dos graduados em Turismo, KOH
se propôs a conduzir uma pesquisa, com o auxílio de profissionais envolvidos com o segmento turístico,
além de educadores selecionados de acordo com suas produções e interesses acadêmicos relacionados ao
turismo. Alguns resultados preliminares revelaram por exemplo que o curriculum necessário/desejado,
deveria ser composto de 4 (quatro) grupos de disciplinas: Educação Geral (40%), Negócios / Gestão
(30%), Educação para o Turismo (25%), Educação experimental (5%). Esta última - Educação
experimental consistiria de 3 (três) períodos de intercâmbio, a serem realizados nos primeiros anos do
curso, com um total de horas de experiência variando entre 300 e 500. Para maiores detalhes ver: KOH,
Yong K. Tourism Education for the 90s. Annals ofTourism Research, Great Britain. Vol. 21, N.3, pp.
538-554, 1994.
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filosóficas, mas incluir também, a análise de casos concretos -- i.e., estudo de casos -,

visando fornecer aos estudantes: a) uma visão mais equilibrada entre a teoria e a prática;

b) uma perspectiva mais real dos dilemas com os quais estarão envolvidos em sua vida

profissional.
Assim, inspirados nos relatos desses estudiosos, e acreditando que a inclusão da Ética -

como disciplina autônoma - na grade curricular das Escolas de Turismo pode ser

considerada como um primeiro passo, uma espécie de sinalização, na tentativa de

construir um ambiente no qual as práticas éticas, no turismo, prevaleçam e se

consolidem, realizamos a seguir uma breve análise dos curricula das instituições que

ministram cursos de graduação nesta área de conhecimento, na cidade de São Paulo,

com vistas a verificar se essa disciplina - Ética - estava inserida em seus programas.

De fato, nossa crença na relevância da inclusão desta disciplina nos curricula dos cursos

universitários de Turismo no Brasil foi reforçada, tendo como ponto de partida: a) os

estudos de alguns autores; b) o resgate de algumas peculiaridades relativas à evolução

da nossa ordem social e política; c) a análise de determinadas especificidades da

trajetória do setor turístico brasileiro.
Contudo, antes de apresentarmos os resultados da nossa investigação, acreditamos ser

necessário destacar que não estamos afirmando que a simples existência da referida

disciplina é suficiente para que ocorra a disseminação espontânea de práticas éticas. Em

outro dizer, apesar de termos a convicção de que a incorporação nas grades curriculares

da disciplina Ética, como disciplina autônoma, é um indicador positivo, que pode

sugerir que o curso estaria prestigiando reflexões em tomo do tema e estimulando a

irradiação destas discussões para o cenário das práticas turísticas, não temos aqui a

intenção de afirmar que a presença da mesma nos programas curriculares, é condição

única e satisfatória para a propagação de posturas responsáveis. Neste caso, é

importante destacar que de nada adianta, por exemplo, incorporar esta matéria, sem que

exista dentro da própria instituição de ensino um clima de integridade, que demonstre

efetivamente que ela - instituição - se conduz pautada por princípios éticos. De fato, é

fundamental que esta orientação, inspirada em valores éticos, seja percebida e

comprovada em todas as suas formas de comunicação - escritas e verbais -, assim como

pelas suas práticas. Em resumo: a instituição de ensino, a priori, deve ser uma

referência ética.
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Na seqüência, analisamos o estudo de Gary VALLEN e Matt CASAD0202, que

realizaram uma pesquisa com jovens executivos que trabalham no setor de

hospitalidade, visando, através de entrevistas feitas com estes profissionais, perceber a

atenção e destaque que eles conferiam a 12 (doze) princípios éticos selecionados pelo

"Joseph Institute in Ethics". A partir desta avaliação, estes estudiosos pretendiam

estabelecer quais seriam os tópicos mais relevantes para discussão nas aulas de Ética

das escolas de Hospitalidade.Dentre as conclusões a que chegaram estes pesquisadores,

destacamos a importância crucial que conferiram à exposição de universitários ao

estudo da Ética, especialmente neste período da sua formação e amadurecimento

intelectual. Com efeito, segundo estes autores, é nesta fase da vida que os jovens

geralmente consolidam suas concepções de como se aplicam e se operacionalizam os

princípios éticos. Em outro dizer, é durante os anos em que estão cursando a faculdade,

que se apresentam, talvez, as últimas oportunidades para que os educadores possam

estimular nos estudantes, a ética como princípio orientador de suas práticas sociais e

profissionais. Sugerem contudo, que o ensino dessa disciplina não se restrinja a

questões conceituais e abstratas, e analise casos reais.

Nesse sentido, vale mencionar também um artigo de Linda A. KIDWELL, que relata o

desenvolvimento de um projeto conduzido junto a estudantes universitários da

Universidade de Niagara, com o propósito de elaborar um Código de Honra para os

estudantes da referida instituição. Com base neste estudo, a autora identificou que

muitos universitários das áreas de negócios não encaravam certas práticas fraudulentas

como incorretas. Isso reflete, segundo a autora, o estado atual de nossa sociedade, na

qual a distinção entre certo e errado tomou-se cada vez mais tênue, sendo que em

determinadas ocasiões, há a expectativa de que as próprias lideranças pratiquem

condutas anti-éticas. De acordo com a referida pesquisadora, esta situação expõe os

educadores a um grande desafio, a saber: incutir nos seus alunos a percepção da

relevância dos princípios éticos, como orientadores de suas práticas futuras203
•

Betsy STEVENS e Judi BROWNELL204 também explanam suas idéias a esse respeito-

202 A esse respeito ler: VALLEN Gary, CASADO Matt. Ethical Principies for the Hospitality Curriculwn.
Comell Hotel and Restauram Administration Quarterly. U.S.A, Cornell, vol. 41, no. 2, p. 44 -51, april
2000.
203 A esse respeito ler: KIDWELL, Linda Achey. Student Honor Codes as tool for teaching professional
ethics. Joumal of Business Ethics. Dordreeht, vol29, n. 1-2, p.45,jan. 2001.
204 Para maiores detalhes, consultar: STEVENS Betsy, BROWNELL Judi. Ethics: Communicating
Standards and Influencing Behaviour. Comel! Hotel anti Restaurant Administration Quarterly. Cornell,
vol. 41, no. 2, p. 39- 43, apri12000.
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formuladas a partir de pesquisas exploratórias conduzidas em algumas cadeias de hotéis

_ em artigo que reflete sobre as possibilidades de comunicar valores éticos para os

funcionários de organizações, sugerindo que um dos caminhos para que essa

disseminação venha a ocorrer de uma forma mais rápida, é tornar esses valores os mais

explícitos possíveis. Com efeito, estes autores acreditam que quanto mais clara e

ostensiva for a comunicação destes referenciais, tanto maiores as chances de os mesmos

serem incorporados à cultura das organizações. Desta forma, eles visualizam que uma

maneira de aumentar a eficiência dessa irradiação de idéias e conceitos é a elaboração

de códigos de ética ou de manuais de procedimentos éticos. Ambos os autores

acrescentam que os mencionados códigos ou manuais podem ser de fundamental

importância para as organizações, pois funcionam como sinalizadores da incorporação

oficial, dos valores éticos nele contidos. Em outras palavras, estes documentos podem

ser equiparados a uma espécie de marco, tendo como função principal, a de explicitar as

orientações que devem ser cultivadas e enraizadas pelos indivíduos.

Com base no exposto, e refletindo sobre os textos e informações a que tivemos acesso,

fortalecemos nossa convicção de que uma das maneiras de fomentar a irradiação de

princípios e valores éticos pode ser a demarcação de um "espaço", para que nele sejam

debatidas questões desta natureza. Desta forma, e por analogia, acreditamos que a

existência de uma disciplina autônoma, inserida nos programas dos cursos universitários

de turismo, que venha a tratar da Ética, pode contribuir para explicitar, vis-à-vis a

coletividade, a valorização que passa a ser conferida efetivamente a este tema, tornando

assim mais evidente a importância deste conceitos para referenciar as práticas sociais.

Além da análise destes trabalhos acima mencionados, também nos detivemos na

observação da trajetória seguida pela sociedade brasileira desde os seus primórdios, a

qual evidencia (conforme já estudamos no início deste capítulo) que a mesma nem

sempre se orientou pautada em princípios e valores éticos. Na realidade, ainda

convivemos com grandes desigualdades sociais e econômicas, e não conseguimos

estender os efeitos niveladores da cidadania para todas os segmentos da sociedade

brasileira. Paralelamente, identificamos que comportamentos anti-éticos também não

foram totalmente eliminados do nosso cotidiano. Contudo, vale ressaltar que há indícios

da diminuição da tolerância da sociedade com relação a práticas ilegais, que podem

sugerir um aumento do risco para aqueles que incorrem em posturas ilícitas.

Adicionalmente, no que tange ao turismo, cabe lembrar que no Brasil, esta é uma área

jovem, cuja profissionalização é recente, e na qual grande parte de suas atividades está
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ainda em vias de formatação. Conseqüentemente, em função destas características,

visualizamos um cenário de vulnerabilidade, no qual seus agentes encontram,

provavelmente, dificuldades para resistir às pressões, sobretudo as de ordem econômica.

Assim, em decorrência das referidas forças, que podem estimular a disseminação da

visão de que o desenvolvimento do Turismo Brasileiro deve ser encarado de forma

incondicional - dadas as contribuições que esta atividade pode gerar para o bem estar-

econômico -, tememos que se propaguem comportamentos que estimulem a

inobservância e o desrespeito aos princípios éticos. Com efeito, há evidências fáticas

(algumas já relatadas no decorrer deste trabalho) que nos sugerem que ainda proliferam

no setor, condutas inadequadas e antiéticas, as quais reforçam em nós a convicção da

necessidade da criação de mecanismos que busquem encorajar a conexão entre turismo

e ética.
Após estas ponderações, passamos a seguir, para análise e comentários dos dados

coletados por nós, tendo como ponto de partida a lista de instituições cedida pela

professora Marília ANSARAH205, que realizou um trabalho de mapeamento para

identificar o total de instituições vinculadas ao ensino universitário do Turismo no

Brasil.
Desta forma, divisamos na cidade de São Paulo, no ano de 2001, a existência de 24

(vinte e quatro) instituições atuando no ensino universitário de Turismo, formando

bacharéis de turismo. Na seqüência, procedemos a uma pesquisa que incluiu visitas e

contatos com todas estas instituições, durante o período de agosto a novembro de 2001,

com a finalidade a reunir as grades curriculares ou ementas relativas aos referidos

cursos2
0
6
•

205 Para maiores detalhes sobre o referido trabalho, consultar: ANSARAH, Marília Gomes dos Reis.
Formação e Capacitação do Profissional do Turismo. In: CONGRESSO LATINOAMERICANO DE
INVESTIGACIÓN TURÍSTICA, 3, 2001, Valdívia, Chile. Anais. P.I-13. La Serena: Universidade de La

Serena.
206 Nesse sentido vale comentar que a resolução s/n de 28 de janeiro de 1971 foi o primeiro documento a
fixar as matérias obrigatórias que deviam ser ministradas nos cursos de Turismo, a saber: 1. Sociologia;
2.História do Brasil; 3. Geografia do Brasil; 4. História da Cultura; 5. Estudos Brasileiro; 6. Introdução à
Administração; 7. Noções de Direito; 8. Técnica Publicitária; Planejamento e Organização do Turismo.
Posteriormente, em março de 1997, foi encaminhado para o Conselho Nacional de Educação, nova
proposta de sugestão de curriculum mínimo de Turismo, elaborada pela ABDETH - Associação
Brasileira de Dirigentes de Escolas de Turismo e de Hotelaria, bem como pela ABBTUR - Associação
dos Bacharéis de Turismo. A referida proposta, que não foi ainda aprovada, sugere que as matérias de
Formação Básica sejam: 1. Sociologia; 2. Geografia; 3. História; 4. Administração; 5.Economia; 6.
Direito; 7. Estatística; 8. Metodologia Científica; 9. Psicologia. Quanto às matérias de formação
complementar, propõe-se que sejam: Antropologia, Filosofia, Língua Portuguesa e Matemática. O
mencionado documento contém também sugestão de 12 (doze) matérias voltadas para especificamente
para a formação profissional que são: Marketing, Eventos, Lazer, Hospedagem, Alimentos e Bebidas,
Agenciamento, Planejamento e Organização do Turismo, Teoria Geral do Turismo, Transportes,
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Obtivemos informações de 21 (vinte e uma) destas escolas, sendo que deste total,

somente 1 (uma) não nos cedeu os documentos (ementas ou grades curriculares),

concedendo contudo, uma entrevista - através da Coordenadoria do Curso - na qual nos

foi relatado que a disciplina Ética não constava da sua grade curricular.

Assim, considerando que o número total de instituições que ministram o curso de

Turismo (nível de graduação universitária), em 2001, na cidade de São Paulo é 24 (vinte

e quatro), e com base na quantidade de escolas que responderam a nossa solicitação,

i.e., 21 (vinte e uma), concluímos que dispúnhamos de informações que refletiam o

universo que estávamos pesquisando, i.e., a cidade de São Paul0207•

A análise das informações revelou que apenas 3 (três) instituições apresentavam em

suas grades curriculares a disciplina Ética. A partir dessa constatação, procuramos

entrevistar os coordenadores acadêmicos das referidas instituições.

Na visão do professor coordenador''" do curso de graduação de Turismo ministrado na

UNICID - Universidade Cidade de São Paulo, uma das 3 (três) instituições nas quais

identificamos a disciplina Ética incluída na grade curricular, a presença dessa disciplina

em separado é, em certa medida, uma resposta à demanda crescente da sociedade

brasileira, que está mais consciente e tem expectativas que os profissionais e empresas

atuem com mais responsabilidade, e de acordo com os princípios éticos universalmente

consagrados. As próprias organizações empresariais estão atentas, e muitas já possuem

até mesmo seus códigos de ética, que enfatizam os valores que devem nortear as ações

de seus funcionários, dentro da empresa e com terceiros, sejam eles fornecedores ou

clientes. Segundo o referido professor, o Ministério da Educação também tem

privilegiado essa questão, via diretrizes curriculares, quando preconiza que ao final do

curso, o formando deve ter internalizado os valores de responsabilidade social, justiça e

ética. Desta forma, ele finaliza sua entrevista, concluindo: "não é mais possível falar em

profissionalismo sem falar de ética. Por conta disso, a universidade tem um papel

importante de incentivar os debates em tomo dos valores éticos que devem orientar a

convivência social, assim como estimular a sua tradução em práticas cotidianas."

Informática, Contabilidade e Língua Estrangeira. Para maiores informações consultar: ABDETH -
Associação Brasileira de Dirigentes de Escolas de Turismo e Hotelaria. Bibliografia Básica Para Cursos
de Graduação em Turismo. 1997. São Paulo. Adicionalmente, realizamos entrevistas com a Professora
Marília Gomes ANSARAH a respeito da educação para o turismo. Entrevistas realizadas em 10.8.2001;
18.9.2001; 22.10.2001, na cidade de São Paulo.
207 Para análise dos dados, consultamos o Professor Dr. Bussab, Professor de Estatística da Fundação
Getúlio Vargas - EAESP.
208 Entrevista concedida à autora pelo Prof. Ms. Gerson Kiste, 21.11. 2001, em S.Paulo.
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A professora coordenadora''" do curso de graduação de Turismo da FISP - Faculdades

Integradas de São Paulo, reconhece que discussões envolvendo aspectos éticos são

abordadas em muitas matérias do Curso de Turismo. Contudo, na sua opinião, a

existência da disciplina Ética - como disciplina autônoma - estimula reflexões

específicas aplicadas ao setor turístico. Em outras palavras, nessa aula a abordagem é

voltada diretamente para a área do turismo, analisando-se uma diversidade de questões,

tais como, os desdobramentos sociais e culturais do fenômeno turístico, a invasão do

espaço do habitante do núcleo receptor pelo turista, os impactos dos fluxos turísticos na

especulação imobiliária, a degeneração das zonas litorâneas decorrente dos movimentos

de turistas, entre uma variedade de outros temas, examinando-se na seqüência, suas

implicações éticas. Desta forma, pretende-se, através da exposição do aluno a estes

debates, dotá-lo de espírito crítico e capacidade para operacionalizar princípios éticos,

ou seja, permitir que ele (aluno) esteja mais bem aparelhado e possa aplicar estes

conceitos no seu dia-a-dia. No dizer da professora: "Se esta discussão [ética] fosse

absorvida por uma outra disciplina - filosofia, direito, sociologia, etc - dificilmente ela

focalizaria a área do turismo."

No que diz respeito ao curso de graduação de Turismo oferecido pela PUC - Pontifícia

Universidade Católica de São Paulo, também entrevistamos a professora

coordenadorat'" responsável pelo curso, que expressou que não acredita que uma

disciplina autônoma de Ética, possa estimular a disseminação de práticas éticas. Para

ela, o fundamental é que o curso seja permeado por conteúdos éticos, i.e., que

discussões e debates envolvendo ética estejam presentes também em outras disciplinas

da grade curricular, que devem abordar estas temáticas, direta ou indiretamente.

De fato, conforme já expusemos, para nós, é essencial que exista, a priori, um clima de

humanidade envolvendo a instituição educativa, presidindo as atividades pedagógicas,

como forma de reforçar, aos olhos da própria comunidade acadêmica, a sensação de

convergência entre discurso e prática. Adicionalmente, também gostaríamos de

enfatizar que não temos aqui a intenção de estimular a criação de guetos dentro dos

curricula destas escolas, uma vez que vislumbramos que se a ética trata da qualidade do

agir do ser humano, i.e., se preocupa com a qualidade do inter-relacionamento e

convivência entre os indivíduos - a qual deve ser orientada pela busca de justiça e

209 Entrevista concedida à autora pela Profa. Dra. Rita de Cássia Giraldi, 20.11. 2001, em S.Paulo.
210 Entrevista concedida à autora pela Profa. Dra. Matilde Maria Almeida Melo, em 29.11.2001, em
S.Paulo.
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caracterizada pela solidariedade - então ela deve estar presente no espírito do curso211.

Em outro dizer, e com o objetivo de aprimorar a qualidade ética da educação turística,

reafirmamos que tampouco acreditamos que discussões desta natureza devam ficar

restritas ao espaço desta disciplina, devendo ao contrário, "atravessar" todo o curso,

envolvendo outras matérias, de forma que estes questionamentos possam permear o

conjunto da atividade acadêmica. Contudo, temos a crença de que a existência da

disciplina Ética - como disciplina autônoma - poderia contribuir para firmar o

entendimento de que o debate da ética no turismo é de tamanha importância, que torna-

se necessário também a constituição de um espaço específico, um centro irradiador, com

a função de coordenar e estimular toda essa discussão. Além disso, de acordo com

nossas análises a respeito da evolução sociedade brasileira, bem como do setor turístico

no Brasil, presumimos que a presença dessa matéria nos programas dos cursos de

graduação de Turismo, reforçaria nos seus alunos a convicção de que sua atuação

profissional atual e futura não pode estar dissociada de princípios e valores éticos,

constituindo-se assim, em uma sinalização manifesta da emergência de novas

orientações.

Não obstante, as constatações acima relatadas, verificamos a existência de um Código

de Ética do Bacharel em Turismo, em vigor desde maio de 1999, que ressalta que o

profissional desta área deve orientar suas atividades com base nos princípios

estabelecidos pelo modelo de turismo sustentável, considerando sempre o

aproveitamento racional dos recursos naturais e culturais, diante de processos de

planejamento, produção e consumo de produtos turísticos.

No que tange ao meio ambiente, menciona ainda que a criação de roteiros e produtos

turísticos deve estar alinhada com a legislação ambiental em vigor, destacando

repetidamente, a necessidade de planejar o uso adequado das áreas naturais localizadas

em sítios turísticos, de modo a não comprometê-las.

A preocupação com a preservação da cultura das comunidades receptoras também está

presente no documento, que expressa inclusive o respeito com que devem ser

conduzidaspráticas turísticas junto a estas populações.

Adicionalmente, o Código recomenda que o exercício da atividade profissional não

privilegie exclusivamente os propósitos de lucratividade, mas busque harmonizá-los

211 Para maiores detalhes sobre as possibilidades de cruzamentos entre ética e educação, consultar o artigo
de: CATÃO, Francisco Augusto Cannil. Ética, Educação e Qualidade. In: MARCÍLlO, Maria Luiza,
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com os fins sociais, de modo a contribuir para o desenvolvimento das regiões turísticas,

num sentido amplo.
Quanto à propaganda enganosa de produtos ou serviços turísticos, o Código de Ética do

Bacharel em Turismo aconselha expressamente, ao profissional do turismo, que

denuncie às autoridades e aos órgãos da categoria, quaisquer atos e práticas que

coloquem em risco a integridade do turista.

Ainda no que se refere ao aludido código, consultamos a Profa. Maria José Giaretta212
,

com a intenção de conhecer a trajetória que culminou na aprovação dessa orientação em

1999. Soubemos por exemplo, que em 1986, no Encontro Nacional de Bacharéis e

Estudantes de Turismo - EMBETUR, começaram as primeiras ponderações sobre esta

questão, quando um pequeno grupo de estudiosos, coordenado pela professora, se

reuniu para analisar esta temática. Em 1987, ocorreu um outro encontro, e novamente se

debateu sobre a necessidade da confecção de um documento com características

próximas ao do atual. Após este período, contudo, as discussões se dissiparam e o

assunto só voltou a ser abordado recentemente em 1998. Nesta época, foram

examinadas problemáticas que cruzavam o Turismo com questões ambientais,

comerciais, culturais, etc., envolvendo reflexões sobre turismo sustentável, uso

adequado das áreas turísticas, capacidade de carga, direito de ir e vir no turismot",

dentre outras. O resultado destes debates foi a aprovação do Código de Ética do

Bacharel em Turismo, em reunião ordinária do Conselho Nacional da ABBTUR

(Associação Brasileira de Bacharéis de Turismo), em 28 de maio de 1999.

Além disso, a Professora Maria José Giaretta nos informou que foi constituída, em

setembro de 2001, uma comissão na ABBTUR, da qual ela é a presidente, que terá a

incumbência de julgar os bacharéis em Turismo que atuarem contrariamente ao código

de ética da categoria.

RAMOS, Ernesto Lopes. Ética na virada do milênio: busca do sentido da vida. 2 edição. São Paulo: LTr,
1999. P. 103-137.
212 Entrevista concedida pela Profa. Maria José Giaretta à autora, em 28.11.2001, em São Paulo. Vale
lembrar que a Profa Giaretta coordenava, já em 1886, os primeiros trabalhos que visavam elaborar um
documento que contivesse orientações de natureza ética para os bacharéis de turismo. Posteriormente,
também continuou envolvida com este projeto, presidindo os debates que trataram da elaboração do
Código de Ética da categoria que está em vigência atualmente.
213 De acordo com Giaretta, esta questão envolvia a discussão a respeito de algumas "reservas", i.e.,
localidades turísticas, tais como praias e outras regiões mais sofisticadas, freqüentadas por grupos mais
favorecidos socialmente, em que se procura (muitas vezes de forma velada) restringir o acesso de
segmentos mais populares.
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5. Considerações Finais

As dificuldades de incorporação de valores éticos às práticas turísticas brasileiras não

podem ser reduzidas a uma questão operacional e suscitam, para seu melhor

entendimento, uma apreciação conjunta da trajetória da ética e da cidadania no Brasil.

Por conta disso, após procedermos à analise das características principais dos serviços

turísticos e das discussões da qualidade no turismo, decidimos examinar alguns detalhes

da evolução da ordem social e política do Brasil, com vista') a construir uma percepção

mais realista dos obstáculos aqui existentes para a proliferação de condutas éticas.

Reconhecemos, no entanto, a singularidade dos traços que distinguem os serviços

turísticos e a importância que sua compreensão pode ter no aprimoramento da qualidade

desses serviços e, portanto, dedicamo-nos, no início do nosso trabalho, a abordar estas

temáticas.

Para tanto, focalizamos apriori, a complexidade que envolve o processo de produção e

disponibilização desses serviços. Destacamos seu caráter predominantemente imaterial,

intangível, que é uma das peculiaridades desses serviços, visto que, freqüentemente, não

é possível tocá-los, testá-los ou avaliá-los em estágio anterior a sua utilização

propriamente dita, ao mesmo tempo em que esta característica impossibilita ao cliente

reter evidências fisicas daquilo que ele "comprou". Também comentamos suas outras

especificidades tais como inseparabilidade, variabilidade, heterogeneidade,

perecibilidade, ausência de posse, que são citadas pelos diversos autores mencionados,

de acordo com as classificações propostas por cada um deles.

Na seqüência, ao tratarmos da discussão da qualidade no turismo, apresentamos a

abordagem de vários estudiosos sobre esse assunto, e observamos que todos, cada qual à

sua maneira, destacavam a relevância da dimensão subjetiva da qualidade.

No que tange aos aspectos subjetivos da qualidade, percebemos que, em algumas

circunstâncias, eles podem se tornar mais importantes ou até mesmo compensar as

deficiências na qualidade técnica. Ainda no que .se refere à produção e à

disponibilização desses serviços, constatamos a extrema influência que o elemento

humano - e aqui estamos nos referindo aos funcionários das organizações - tem sobre a

qualidade percebida pelo consumidor. De fato, em geral, o elemento humano está

presente em todas as etapas desse processo e, por isso, é visto pelo cliente como parte

integrante do "produto" que ele está adquirindo. Com base no exposto, concluímos

sobre o papel chave que deve ser conferido ao treinamento e aperfeiçoamento dos
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recursos humanos das empresas turísticas, uma vez que a performance de seus

funcionários têm impacto decisivo sobre o valor agregado associado ao serviço. Com

efeito, a expressão "momento da verdade", que se refere às ocasiões em que os

consumidores interagem com os fornecedores, nas quais, acredita-se, são definidos os

rumos do relacionamento organização-cliente, traduz o valor que atribuímos ao

gerenciamento dos "encontros" entre clientes e funcionários. Neste sentido, também

chamamos atenção para a opinião de determinados autores, que equiparam o turismo a

uma "experiência", ou seja, a um fenômeno sensório, sujeito à subjetividade dos agentes

envolvidos, e destacamos os impactos distintos que os bens turísticos podem causar em

seus consumidores. Além disso, comentamos o caráter progressivo da qualidade, e

inferimos que as organizações turísticas que quiserem permanecer competitivas,

deverão estar em constante estado de alerta, sintonizadas com as expectativas, sempre

ascendentes dos seus clientes.

Novamente, com relação à qualidade, sinalizamos o aparecimento de uma tendência,

que já é evidente em países do Primeiro Mundo, e se esboça no Brasil, que revela o

surgimento de um consumidor mais exigente e consciente de seus direitos e, por isso,

menos tolerante com produtos e serviços de qualidade duvidosa Em linha com essa

tendência, acreditamos que um grupo crescente de indivíduos está incorporando, pouco

a pouco, a noção de que ética também é um atributo da qualidade e, a partir daí,

começando a cobrar das organizações atitudes idôneas em relação ao meio ambiente,

aos valores da comunidade na qual estão instaladas, às leis e normas dos países onde

estão operando, etc.

Nesta altura do trabalho, e visto que já tínhamos averiguado as especificidades dos

serviços turísticos, os eventuais obstáculos para se atingir a excelência na qualidade da

disponibilização dos mesmos, bem como exposto algumas das principais tendências

emergentes, procuramos investigar quais eram os grandes debates acadêmicos, no

âmbito mundial e nacional, que relacionavam turismo e ética. Descobrimos que as

perspectivas promissoras do turismo, sobretudo no que se refere à capacidade de essa

atividade contribuir para o aumento de renda, de emprego e seus efeitos multiplicadores,

começavam a estimular inquietações em um grupo de estudiosos, cada vez maior, que

temia que as pressões de natureza econômica pudessem funcionar como argumento para

a adoção de normas menos rigorosas, e fomentar o desrespeito e a inobservância aos

princípios éticos. Desta forma, percebemos o crescimento da preocupação com o risco

da disseminação de práticas turísticas desordenadas e com as suas implicações éticas, ao
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mesmo tempo em que observamos que as investigações científicas que buscam associar

ética e turismo ainda estavam no seu estágio inicial, e concluímos sobre a oportunidade

iminente para a realização de pesquisas dessa natureza. Todavia, apesar da inexistência

de grande variedade de estudos que relacionassem esses temas, identificamos cinco

campos - ecologia, marketing, ciências humanas e sociais, desenvolvimento sustentável

e educação - que discutem a questão da aplicação da ética no setor turístico de maneira

mais sistemática. Adicionalmente, vale salientar que mesmo constatando a relativa

escassez de pesquisas sobre turismo e ética, os trabalhos que selecionamos reúnem

elevada qualidade científica, e nos serviram de referências valiosas quando passamos a

refletir sobre as dificuldades de incorporação de princípios éticos às práticas turísticas

brasileiras.

Neste estágio das investigações, e uma vez que já tínhamos analisado o foco e a

natureza dos debates que relacionavam turismo e ética, decidimos buscar evidências

referentes a nossa hipótese inicial, que sugeria estava em curso uma alteração do

patamar ético da sociedade brasileira, e que estas mudanças ocorridas no macro-

ambiente deveriam, de alguma maneira, estar ocorrendo também no plano dos serviços

turísticos.

Primeiro, examinamos alguns aspectos da evolução sócio-política do Brasil, com a

fmalidade de avaliar a trajetória da ética e da cidadania no Brasil, Ao procedermos a

esta análise, pretendíamos desvendar quais as lógicas que orientaram determinadas

práticas sociais, visto que estas, freqüentemente, estiveram dissociadas do discurso

moral ou legal. Um dos nossos objetivos, nesta parte da pesquisa, era obter uma melhor

compreensão dos desvios, variações e restrições que experimentaram a noção de

cidadania e ética em nossas terras - assumindo, às vezes, algumas feições particulares -,

para poder vislumbrar quais são as eventuais dificuldades que os agentes atuantes no

setor turístico brasileiro enfrentam para aprimorar as práticas turísticas, do ponto de

vista ético.

Observamos, com o suporte das obras de vários estudiosos, que a sociedade brasileira

ergueu-se sob a égide das dicotomias, oscilando entre a sujeição a uma totalidade de leis

gerais e universais e a submissão a um conjunto de situações nas quais a "navegação

social" é feita por meio de um sistema de relações pessoais gradativo e inclusivo.

Da mesma forma, percebemos que a construção da cidadania no Brasil é um processo

complexo e intricado, que conviveu (e ainda convive) com condições que permitiram e

legitimaram o exercício do poder personalizado e o tráfico de influências. Neste cenário,
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não é dificil inferir que as conveniências privadas quase sempre triunfaram sobre os

interesses de ordem coletiva e que as orientações e comportamentos que implicassem

em formas de relacionamento mais igualitários geralmente encontraram forte

resistência, sobretudo por parte das nossas elites. Na verdade, a evolução político-

econômica do país não provocou alterações significativas na estrutura social, que

continua maculada por profundas desigualdades, que impõem um ínfimo padrão de vida

material e um desprezível estatuto a uma parcela relevante da população. Com efeito, a

extensão do status de cidadão para além das classes dominantes, incorporando

segmentos mais amplos da população, ainda não é uma realidade generalizada.

Em suma: é no contexto de um sociedade marcada desde a sua fundação, por intensos

desníveis sociais, políticos e econômicos, que se introduz o desenvolvimento da

cidadania no Brasil, um projeto que ainda está em vias de construção e que traz

implícito o desejo por maior justiça social. É neste cenário que pretendemos inserir

nosso estudo de turismo, almejando produzir um trabalho que não fosse, segundo o

dizer de DaMATTA, ''puramente normativo ou inteiramente formalizante", procurando,

desta forma, evitar análises equivocadas ou incompletas, decorrentes de pesquisas

baseadas em realidades fragmentadas e/ou distorcidas.

Assim, dando prosseguimento às nossas averiguações, observamos que a situação

anteriormente descrita, que revela um panorama onde convive uma variedade de

desigualdades sócio-econômicas, começou a sofrer algumas modificações, sobretudo na

segunda metade dos anos oitenta. A partir desse período, identificamos alterações

lentas, mas progressivas, de alguns indicadores sociais, econômicos e educacionais, no

Brasil, cuja evolução nos deu uma medida do momento de transição em que o país se

encontra, em direção a um patamar ético mais elevado. De fato, existem indícios de que

estamos progredindo no que se refere à erradicação do analfabetismo e que, em termos

de educação básica, os índices de escolaridade média dos brasileiros estão evoluindo

positivamente. Também há sinais positivos desta mudança, divulgados pela ONG

Transparência Internacional, que revelam uma trajetória ascendente do país, no que diz

respeito à diminuição da corrupção. Paralelamente, foi elaborada, neste ínterim, uma

variedade de leis e códigos (Código do Consumidor, Lei da Responsabilidade Fiscal,

Código de ética profissional do servidor público do Poder, etc) que demonstra uma forte

predisposição para se coibirem práticas anti-éticas e condutas ilícitas. A própria

Constituição Federal, vigente desde 1988, conferiu à moralidade, o status de princípio,

juntamente com a legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, explicitando
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adicionalmente, que a moralidade administrativa passava a integrar o cerne de qualquer

ato estatal, sendo elemento indispensável à sua validade e eficácia.

Além disso, alguns fatos ocorridos, tais como a punição de políticos tradicionais, em

função da apuração de ilegalidades cometidas, o fortalecimento de várias instituições

(por exemplo: Ministério Público, Princípio da Liberdade de Imprensa, entre outros),

sinalizam o aumento da taxa de risco dos infratores, bem como uma diminuição da

tolerância da coletividade em relação à corrupção e às condutas ilícitas.

Adicionalmente, conforme resultados recentes de pesquisas, que examinaram o

comportamento do "consumidor médio" brasileiro, foi possível perceber indícios de que

os consumidores começam a avaliar a atuação das organizações empresarias com base

em critérios mais amplos - que vão além da simples apreciação de sua perfomance no

mercado e das características intrínsecas dos seus produtos - o que sugere que o padrão

de exigência do consumidor brasileiro pode estar se alterando.

Diante das evidências reunidas, concluímos que ganhava força confirmado a primeira

parte de nossa hipótese inicial, isto é, que o Brasil estava mudando de patamar ético, o

que significava aceitar a emergência de uma nova orientação na sociedade brasileira, na

qual se disseminaria progressivamente, a rejeição a condutas ilícitas. Destacamos,

todavia, que não estamos afirmando que práticas inidôneas e comportamentos anti-

éticos foram eliminados do nosso horizonte cotidiano, mas apenas ressaltando que

houve um avanço em direção a um plano mais elevado.

A partir daí, focalizamos a segunda parte da hipótese inicial, que sugeria que estas

alterações iriam se refletir de alguma maneira no setor turístico brasileiro. Pesquisamos

e encontramos alguns exemplos de localidades turísticas que já se orientam de acordo

com os princípios da sustentabilidade - Fernando de Noronha e Ilha de João Cunha

(S.C.) -, ao mesmo tempo em que deparamos com práticas conduzidas de maneira

desordenada, que estão ameaçando as culturas e o meio ambiente de certas regiões (por

exemplo: Ilha de São Gabriel da Cachoeira - Amazonas). Também reunimos alguns

relatos de comportamentos, que imbuídos por visões de curto prazo, resultaram na

destruição de alguns de nossos valiosos patrimônios históricos e culturais localizados

em Águas de Lindóia, Santos, Atibaia, enquanto também identificamos sinais de união

entre capitais públicos e privados, visando à recuperação de características históricas de

determinadas localidades, materializados em projetos de preservação do Pelourinho

(Salvador- Bahia) e do centro histórico de Recife - Pernambuco.
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No campo das relações de consumo, as informações coletadas indicam que há conflitos

concomitantes com o registro de avanços. De fato, a constituição da Câmara Técnica de

Consumo de Serviços Turísticos - ProconlSão Paulo, em 1999, é um marco que deve

ser assinalado. Este fórum composto por integrante do ProconlS.Paulo e por

representantes de entidades estaduais do turismo de São Paulo se formou com o objetivo

de encontrar soluções para conflitos de consumo relativos ao setor de turismo no estado

- casos coletivos de reparação - , pretendendo também refletir em conjunto sobre

eventuais possibilidades ou necessidades de adoção de posturas preventivas e

educativas. Os resultados desses dois anos de existência foram relatados no nosso

trabalho e podem ser resumidos em dois blocos: resultados materiais (Ficha Roteiro de

Viagem e Cartilha para orientar turistas) e resultados atitudinais (mudança de posturas

dos fornecedores de serviços turísticos de São Paulo).

É manifesto, entretanto, que há resistências dos fornecedores em aceitar as novas regras,

sobretudo aquelas estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor, que

introduziram valores que subvertem a "lógica" que historicamente orientou as relações

de consumo no Brasil. Contudo, vale ressaltar que já são perceptíveis algumas

alterações no interior da cadeia produtiva do turismo, em que representantes de alguns

dos seus elos começam a atentar para o aumento do risco de sanções decorrentes de

práticas ilícitas contra consumidores. Com efeito, a julgar pelos empresários

entrevistados, constatamos um aumento da informação disponibilizada atualmente ao

consumidor, atitude esta, que aliada a um cuidado maior dos fornecedores de serviços

turísticos no que tange à seleção de seus parceiros comerciais - com vistas a aumentar a

segurança e a precisão das operações turísticas, o que no :final,beneficia o consumidor -

indica que mudanças de comportamentos estão ocorrendo no setor.

Além disso, observamos que alguns membros do Poder Judiciário estão orientando seus

julgamentos de acordo com o referido Código de Defesa do Consumidor, impondo, em

determinadas situações, revéses aos empresários que praticam atos abusivos contra

consumidores-turistas.

Neste momento do trabalho deduzimos que a segunda parte da hipótese inicial estava

ganhando força também, ou seja, que algumas mudanças também estavam ocorrendo no

setor turístico brasileiro, ligadas a alterações no patamar ético da sociedade brasileira.

Da mesma forma, percebemos que a segunda hipótese, que buscava verificar - através

de análises das relações de consumo no setor e das práticas turísticas que envolviam
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meio ambiente natural, cultural, histórico - evidências que as práticas éticas estavam

ganhando peso no setor do turismo no Brasil, também se confirmava.

Realmente, as condutas estão se alterando no setor turístico. Não são mudanças radicais

e nem há indicações de que o processo se completará no curto prazo. Tampouco é um

movimento uniforme, que indica que as práticas abusivas contra o turista e que turismo

lesivo aos diversos patrimônios - cultural, histórico, natural- "são coisas do passado".

Contudo, as indicações são positivas e sinalizam que está em curso um movimento de

incorporação gradativo de valores éticos ao turismo brasileiro.

Quanto à terceira hipótese - segundo a qual, se a ética estava ganhado evidência no

setor turístico, então ela deveria aparecer com mais clareza em algum incidente crítico

recente do setor - elegemos como indicadores o caso Soletur e o processo de alteração

da estratégia de divulgação da Embratur no exterior, empreendido a partir de 1996,

motivado pelas fortes críticas ao Brasil, no sentido de favorecer o turismo sexual

envolvendo menores.

Com relação à Soletur, foram apontados pela Promotoria Pública indícios de má-fé da

referida operadora, visto que continuou recebendo e depositando os pagamentos feitos

por clientes, até a antevéspera do fechamento das suas operações, ainda que

provavelmente, já soubesse que nos dias subsequentes solicitaria ao Poder Judiciário

que acolhesse seu pedido de falência. Adicionalmente, segundo parecer da promotora

pública que atuou no processo, a mesma identificou outros sinais de comportamento

anti-ético da empresa, ao obter confirmação de que muitos consumidores lesados pela

Soletur, em função do encerramento de suas atividades, registraram queixas contra a

empresa no DECONlDelegacia Especializada do Consumidor do Rio de Janeiro.

Por outro lado, diante de tal situação, e prevendo os danos de imagem que o setor

sofreria em face da "quebra" da Soletur, o representante da ABAV - Associação

Brasileira de Agentes de Viagens/ seção São Paulo nos informou que a cadeia produtiva

se mobilizou, procurando dar apoio aos consumidores desamparados, de modo a

diminuir os impactos negativos advindos de tal evento. O próprio presidente dessa

entidade declarou que muitos dos agentes de viagens que tiveram seus clientes

envolvidos neste incidente, negociaram com hotéis e companhias aéreas, visando

preservá-los dos infortúnios. Desta forma, a orientação que prevaleceu neste momento

crítico, no setor, era que o consumidor lesado deveria ser assistido.

No que tange à Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo, o Congresso Mundial sobre

Exploração Sexual Infanto-Juvenil, realizado em Estocolmo em 1996, foi um marco
186



decisivo para que a mesma modificasse a forma de divulgar o país no exterior, visto que

o Brasil foi duramente criticado neste evento, pela forma como conduzia a sua

divulgação internacional e, portanto, equiparado à condição de paraíso sexual.

Em face deste quadro, a Embratur alterou sua estratégia internacional de promoção do

Brasil, começou a privilegiar, em nossos anúncios e campanhas publicitárias, a

exposição de paisagens naturais, retirando definitivamente, imagens sexualizadas de

mulheres da propaganda oficial brasileira. Paralelamente, iniciou um programa de

esclarecimento junto aos agentes do setor, divulgando os malefícios advindos do

pomoturismo. Além disso, passou a punir as agências e operadoras de viagens -

nacionais e internacionais - que se envolvessem com essa modalidade de turismo. A

nova abordagem foi tão bem sucedida que ganhou notoriedade internacional, e a OMT -

Organização Mundial do Turismo - reconheceu que o Brasil era um exemplo bem

sucedido de país que lutava contra esta prática espúria.

Todavia, apesar dos elogiosos esforços da Embratur, observamos que eles ainda não são

suficientes para sepultar a imagem de país tolerante com o turismo sexual. Segundo

nossas pesquisas revelaram, o pomoturismo, no Brasil, continua contando com uma

rede de suporte que inclui agentes internacionais, guias turísticos, policiais, dentre

outros. Na seqüência, identificamos que apesar de a Embratur ter banido da sua

propaganda oficial a imagem da mulher erotizada, muitas prefeituras, companhias

aéreas, redes hoteleiras, etc, continuam a fazer uso deste recurso para promover suas

atividades. Além disso, casos recentes, como os dos turistas portugueses assassinados

em Fortaleza, confirmam que a imagem de país tolerante com o pomoturismo, não foi

de todo alterada.
Ambos os casos - Soletur e o processo de modificação da estratégia brasileira de

divulgação do país no exterior - demonstram que há uma modificação de

comportamentos dos agentes do turismo no Brasil, que estão, pouco a pouco,

incorporando valores éticos às suas práticas. Entretanto, reconhecemos que não estamos

diante de situações equacionadas. Tampouco acreditamos que estes casos tenham sido

solucionados (se é que foram solucionados) da forma ideal. Contudo, já existem sinais,

com relação à Soletur, que não será fácil para ela sair ilesa desta situação.

Simultaneamente, e o que mais nos impressionou, foi a atuação dos elos da cadeia

produtiva, que através dos seus diversos agentes, resolveram se mobilizar para evitar

danos maiores aos consumidores. Já no caso da Embratur, a mesma se notabilizou por

alterar radicalmente, uma abordagem que provavelmente, estava enraizada. Todavia,
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conforme demonstramos no decorrer do nosso trabalho, as dificuldades não são apenas

de ordem operacional, há questões culturais, que remontam ao primórdios da nossa

formação, e portanto, concluímos, que foi iniciado um trabalho que precisa ter

continuidade para que possamos consolidar uma posição contrária ao pomoturismo.

Desta forma, concluímos que ratificávamos nossa terceira hipótese, visto que

constatamos que alguns agentes do setor turístico, em meio aos dois incidentes

críticos acima referidos, esboçaram comportamentos orientados por valores éticos.

Por último, detivemo-nos a refletir e pesquisar elementos que pudessem nos auxiliar na

avaliação da nossa quarta hipótese, a saber: se a reflexão em tomo da ética é valorizada

pelo setor de turismo, então ela deveria estar visível na formação dos recursos humanos

do turismo. Neste caso, elegemos como indicador a presença/ausência da disciplina

ética na grade curricular dos cursos de turismo de nível universitário.

A priori, realizamos uma breve análise da trajetória da educação universitária do

Turismo no Brasil e notamos o caráter recente dos cursos de nível superior. Também é

manifesta a vigorosa evolução do setor turístico brasileiro nos anos noventa, que

certamente estimulou o crescimento quantitativo dos cursos de Turismo, muito

questionado por alguns estudiosos, que alertam para a possível falta de planejamento e

de critérios desse crescimento. Segundo certos autores, a falta de professores titulados

(mestres e doutores) e de uma visão estratégica alinhada com o dinamismo do setor

turístico são os problemas cruciais que afetam esta expansão e, conseqüentemente, a

qualidade destes cursos.

Por conta desse panorama, e reconhecendo a importância de se incentivar a

disseminação das práticas éticas no setor e de aprimorar a formação humanística dos

futuros profissionais do setor, entendemos que um primeiro passo na tentativa de

estimular a incorporação de valores éticos às práticas turísticas brasileiras poderia ser a

introdução do estudo da Ética, como disciplina autônoma, nos curricula dos cursos de

graduação de turismo. Paralelamente, consultamos alguns estudos de autores que

desenvolveram trabalhos com jovens executivos que trabalham no setor do turismo,

além de estudantes, para avaliar a importância que este grupos conferiam aos princípios

éticos. Dentre as conclusões a que chegaram estes estudiosos, sobressai a relevância que

eles (estudiosos) atribuem à exposição desse público ao estudo e debates sobre ética,

visto que é nessa fase da vida que esses jovens estão consolidando suas concepções de

como se aplicam e operacionalizam os princípios éticos.
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A partir daí, tendo a cidade de São Paulo como foco das nossas pesquisas, reunimos

informações (grades curriculares e entrevistas) de vinte e uma das vinte e quatro

instituições de nível universitário que ministram o curso de turismo, e dispondo destas

informações, que concluímos, refletiam o universo da referida cidade, verificamos que

apenas três universidades incluíam a disciplina Ética em seus curricula.

Essas averiguações são indícios de que ainda não há uma percepção clara, por parte das

instituições da cidade de São Paulo vinculadas ao ensino de nível superior do turismo,

quanto à importância das reflexões que relacionam turismo e ética. Contudo, vale

ressaltar que desacreditamos que a inclusão da disciplina Ética possa ser considerada

como uma espécie de "panacéia", que irá, por si só, fomentar ponderações nessa

direção.

Não obstante as constatações acima, identificamos a existência do Código de Ética do

Bacharel em Turismo que ressalta a importância dos princípios éticos como norteadores

das práticas dos profissionais da área. Paralelamente, constatamos a constituição de uma

comissão na ABBTUR - Associação Brasileira de Bacharéis de Turismo, para julgar

bacharéis que atuem contrariamente ao referido código.

Após estas análises, e cotejando-as com nossa quarta hipótese, julgamos que a reflexão

em tomo da ética ainda não é uma preocupação que mobiliza a maioria dos agentes que

estão envolvidos com a formação dos recursos humanos do setor (nível universitário),

na cidade de São Paulo. Todavia, a presença de um código de ética dos profissionais,

indica que já começa a emergir algum sinal de que determinados grupos, dentro do

segmento, estão sintonizados com as novas tendências.

Do que se depreende desse estudo, retomando apenas o que nele é fundamental,

percebe-se que as alterações de patamar ético que estão ocorrendo no macro-ambiente,

já estão se refletindo no plano do turismo brasileiro, e revelam que está em curso um

processo de incorporação gradativa de valores éticos às práticas turísticas. Todavia,

como toda mudança de cultura, a evolução não se faz de forma linear, apresentando

recuos e avanços naturais neste tipo de transição.

É claro que cabe a outros estudos aprofundar uma série de indagações que nos fazemos

neste estágio final do trabalho. Neste particular, sugerimos a necessidade inadiável de

pesquisas científicas - além das existentes - que tenham como foco o ensino

universitário do Turismo no Brasil, a questão do turismo sexual, e por que não dizer,

outros trabalhos que busquem relacionar turismo e ética.
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Paulo. São Paulo, 27 set.2000.Folha Eleições, p. A 6.
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CA VALCANTI, Simone. Projeto de lei prevê regras para overbooking. O
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ALLAN, Ricardo. Estados se ajustam e têm superávit inédito. Valor Econômico,

São Paulo, 30 jul. 2001. P.A1.

CORRUPÇÃO - Brasil é 45° em ranking de 99 países. Zero Hora. Rio Grande

do Sul. 27 out. 1999 - p.6.

PRESSÃO contra a propina no Brasil. O G/obo. Rio de Janeiro, 28 out. 1999. O

País. P.8.

Revista Veja

AMARAL, Luiz Henrique. O Brasil no caminho da mudança Revista Veja. São

Paulo, 1 ago. 2001. P. 43.

GOlS, Ancelmo. Turismo Sexual. Veja. 6 Ago.1997. Seção: Radar. P. 25.

MAINARD, Diogo. Sobre Turismo Sexual. Veja.21 ju1.l999. p.123.

MAPA-MUNDI do perigo. Veja. 24 fev. 1999. Seção:lnternacionaL P.55.

PREFEITURAS: Melhor do que se imaginava". Veja. São Paulo, 14 fev. 2001.

P.29.

ROGAR, Sílvia. Socorro, mala sumida. Veja. São Paulo, 27 de set. 2000.

Aviação. p. 113.
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SECCO, Alexandre. Irresponsabilidade agora é crime. Veja. São Paulo, 18 out.

2000. P. 50-52.

SECCO, Alexandre. ''Não vou fugir". Veja. São Paulo,7 nov.2001.p.119-120.

SEVERO, Helena. O país precisa perder o rebolado. Veja. 16 jul. 1997. Ponto de

Vista. P.19.

Outras Revistas

EXPLOSÃO do Turismo. Exame. São Paulo, 07 mar. 2001. P.41-59.

MEIRELE'S, Clarisse, MORAES, Rita, PROPATO, Valéria. É palhaçada! O

brasileiro já não engole sapos e procura o Procon. ISTO É. São Paulo.

7fev. 2001. p. 85-86.

_ OVERBOOKING dá direito à indenização - Revista Consumidor S.A . São

Paulo, out. 2000, n. 54, p. 7.

_ UM índice movido a escândalos. Época. São Paulo. Ano 2. n. 76. 1 novo

1999.p.23.

Outros documentos obtidos na internet

CNN.com.br>brasil. Estrangeiros recebem folhetos sobre campanha contra

turismo sexual no Rio de Janeiro. 27 abro 2001. Endereço eletrônico:

http://www.cnn.com.br/2001/brasill02/19/turismosexual/

_ ECOTURISM Society, himalayan guides for responsible tourism, and the north

american coordination center for responsible tourism, Travel Ethic. São Paulo,

130ut.2000.Endereçoeletrônico:httpllecoturism.about.comltravellecoturismlgild

ynamicloffsite.htm?site=http//www.gorp.comlabvclds/ethic.htm

_ MOURÃO, Alberto. Turismo sexual: o Brasil neste triste ranking.

Endereçoeletrônico :http://albertomourao.com. br/Arquivos/ Artigo O12.htm

_ NORONHA on line. site comercial. 21 out. 2000. Endereço eletrônico:

http://www.femandodenoronha.com.br/

_ Organização Pan-Americana da Saúde - OPAS/OMS. Saúde no Brasil -
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8. Entrevistas

- Dr. Caio Luiz de Carvalho - Presidente do Instituto Brasileiro de Turismo -
EMBRATUR. Entrevistas concedidas em 19.12.2001;
26.12.2001

- Prof. Ms.Gerson Kiste - Coordenador do curso de Administração e do curso de
Turismo da UNICID - Universidade Cidade de São Paulo.
Entrevista concedida em 21.11.2001.

- Profa. Ms. Gracira Cabrera - Coordernadora Geral do Curso de Turismo da
Universidade Anhembi-Morumbi. Entrevista concedida
em 21.08.2001.

- Ilya M. Hirsch - Presidente da BRAZTOA - Associação Brasileira de Operadoras de
Turismo. Entrevista concedida em 4.12.2001.

- Isa Garbini - Diretora Superintendente da ABAV-Associação Brasileira de Agência
de Viagens. Entrevista concedida em 6.12.2001.

- Prof. Luiz Carlos Tabet Gomes - Delegacia de Turismo de Santos
Entrevistas concedidas em 23.09.2001; 19.11.2001

_Profa. Maria José Giaretta - Coordenadora da Comissão que elaborou o Código de
Ética do Bacharel em Turismo.
Entrevista concedida em 28.11.2001.

_Profa, Dra. Marília Ansarah - Membro da comissão de especialistas em administração
da SESu-Mec para a área de Turismo.
Entrevistas concedidas em: 10.8.2001; 18.9.2001
22.10.2001.

_Profa, Dra. Matilde M. Almeida Melo - Coordenadora do curso de Turismo da
PUC/S.P -Pontifícia Universidade Católica de
S. Paulo. Entrevista concedida em 29.11.2001.

_Dr. Ricardo Morishita Wada - Diretor Adjunto da Fundação de Proteção e Defesa do
Consumidordo Estado de São Paulo - ProconlSão Paulo
Entrevistas concedidas em 8.8.2000; 7.12.2000;
23.5.2001; 14.11.2001.

_Profa, Dra. Rita Giraldi - Coordenadora do curso de Turismo da FISP/ Faculdades
Integradas de São Paulo. Entrevista concedida em

" 20.11.2001.
_Dr. Robson Santos Campos - Advogado e Técnico da Fundação de Proteção e Defesa

do Consumidor do Estado de São Paulo- ProconlSão
Paulo. Entrevistas concedidas em 8.8.2000; 11.10.2000;
7.12.2000; 23.5.2001; 20.9.2001; 14.11.2001.

-Tasso Gadzanis - Presidente Nacional da ABAV - Associação Brasileira de Agência
de Viagens. Entrevista concedida em 6.12.2001.
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