CARTA ABERTA À SOCIEDADE
FÓRUM NACIONAL ABBTUR 2022- Natal/RN
Diretrizes para a Sustentabilidade Profissional
A inserção do turismólogo/profissional de turismo nas organizações públicas e privadas perpassa por
diversas questões que são vistas como primordiais e necessárias para que assuma funções que permitam
sua real contribuição para o desenvolvimento do turismo no cenário nacional.
As questões consideradas essenciais são vistas a partir da necessidade, tanto do setor privado como o
público, em ter profissionais que possuam conhecimentos em políticas públicas e de mercado,
competências para resolução de problemas, sejam proativos, com perfis de liderança corporativa e
institucional, além de ter aptidão voltada ao momento de mudanças conjunturais da sociedade.
Os turismólogos/profissionais de turismo são essenciais para que o desenvolvimento e crescimento da
atividade turística ocorram de forma planejada, organizada e profissionalizada, visto que estes possuem
qualificação, formação, experiência, e expertise para realizar atividades que integram os vários segmentos
da cadeia produtiva.
Torna-se fundamental fortalecer o reconhecimento das categorias profissionais do turismo, detalhados
pelo Código Brasileiro de Ocupações-CBO. Nesse sentido, é imprescindível o estabelecimento de um piso
salarial referencial mínimo nacional como forma de valorização do profissional e a criação de um Conselho
Federal de Turismo para a regulamentação e fiscalização dos serviços prestados pelos profissionais de
turismo.
O turismólogo deve ser o profissional responsável pelo planejamento e elaboração de projetos que
auxiliem as políticas públicas de turismo. Sendo necessário envolver a Academia, e demais instâncias de
governança, em um compromisso com a qualificação do turismólogo.
Este profissional é protagonista nesse processo, sendo o principal responsável para o desenvolvimento do
turismo em todas as esferas e níveis no País.
A partir das discussões percebe-se que o conhecimento técnico, a visão estratégica, a participação em
projetos e pesquisas e a existência de instituições organizadas são importantes forças de inserção do
turismólogo no mercado de trabalho, o qual tem enfrentado grandes desafios profissionais relativos a
regulamentação, inserção, representatividade, diante de uma legislação que não atende a realidade da
área ao desenvolvimento da atividade.
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Para tanto se faz fundamental a integração dos vários níveis educacionais para o fortalecimento de uma
cultura para o turismo, onde se identifica uma fragilidade nas diretrizes que regem a formação.
Torna-se urgente a obrigatoriedade na contratação do turismólogo/profissionais de turismo em atividades
ligadas aos vários segmentos do setor.
O turismo é uma área de fundamental importância econômica, política, cultural, social e ambiental para o
país, e com grande potencial de promover o desenvolvimento sustentável, cumprindo assim os objetivos
do desenvolvimento sustentável para o milênio.

Esse documento foi construído coletivamente através dos participantes do Fórum da ABBTUR 2022, dentro
dos Grupos de Trabalho (GT) abaixo descritos:
GT 1 – Reconhecimento, Legislação e CBO: discussões, representações e diretrizes:
GT2 – Inserção e Competências do Turismólogo nas Organizações públicas:
GT3 – O piso salarial: demanda por reconhecimento, difusão e valorização do turismólogo:
GT4 – A representatividade do turismólogo diante da política nacional: recomendações:
GT5 – Turismólogo: inserção no mercado de trabalho, competências e responsabilidades:
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