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Opinião

A
formação profissio-
naléachaveparasa-
tisfatórioscoeficien-
tes de empregabili-
dade. Esse fator es-

tásemprerelacionadoàsqualifi-
cações e habilidades do indiví-
duo, bem como à sua capacida-
de de inserção e permanência
nomercadode trabalho, queéo
que realmente interessa, em
meio a um mundo do trabalho
em freqüente transformação –
causador das incertezas e das
angústias do homemmoderno.
Observamos, porém, que há

outro fator também angustian-
te: qual o modelo de formação
mais adequado às realidades e
contextos do século 21? Antes
depensarmosemummodelode
formação profissional, que cer-
tamente não é único, para o se-
toreconômicodoturismo,preci-
samos entender a complexida-
de que envolve essa atividade
econômica.
Trabalhar em turismo pode

ser “atender um hóspede em
um hotel”, “planejar a viagem
deumcliente”ou“geriraspolíti-
cas públicas em determinado
município”. Ou seja, turismo
nãoéumaempresanemumain-
dústria; turismo é umsistema –
umsegmento econômico intan-
gível. Além desta imprescindí-
velpercepçãoacercadaárea,so-
mem-se aí as exigências do
atual mercado de trabalho, a
concorrênciacadavezmaiscria-
tiva e a percepção de valor por

parte do cliente.
Frente a isso, resta-nos o de-

safio de pensar omodelo de for-
mação ideal. Vivemos em um
mercado global onde a oferta
commoditizou de tal forma os
bensde consumo, incluam-se aí
os serviços, que o consumidor
tem dificuldade em perceber o
valor e o diferencial dos produ-
tos.Apartirdeentão,asempre-
sas focaram seus diferenciais
naquilo que chamamos de “va-
lor agregado”.
Eis a chave para o diferen-

cial no competitivo mercado
global: o que determina o valor
deumprodutoéostatusqueele
confereaseuconsumidor,asen-
sação que ele proporciona, en-

fim,aexperiênciaqueelerepre-
senta.Chegamosàeraeconômi-
ca da experiência. Ou seja, as
empresas devem proporcionar
(entenda-se vender) sensações
psicológicas a seus consumido-
res, o verdadeiro valor agrega-
do dos produtos e serviços nos
dias de hoje.
No turismo isso não deveria

ser novidade. Entretanto, pou-
cos perceberam a verdadeira
formadevalorarumserviço tu-
rístico.Enquantodiscutimoses-
se tema, a Walt Disney Com-
pany, já no início da década de
90, utilizava os princípios da
“economia da experiência” co-
mo estrutura fundamental, co-
modizopresidentedaempresa,

Michael Eisner: “Somos pagos
parafazeraspessoasrirem,cho-
rarem, se emocionarem, se as-
sustarem, enfim, para que te-
nham sensações.” Agora, mais
do quenunca, esse é o alvo para
a conquista do consumidor.
Esse é o princípio para o de-

senvolvimento dos modelos de
formação profissional. Já po-
dem ser observados pelo mun-
do diversos estabelecimentos
turísticos que trabalham com o
conceito de experience mana-
gers.Ouseja,pessoasquegeren-
ciam as experiências do cliente
desde o primeiro contato coma
empresaatéofimdesuaestada.
Omais incrível é que a formade
contratação dos aspirantes ao

cargodispensaqualquer tes-
te tradicional elaborado pelo
departamentodeRH.
A comercialização das

sensações psíquicas do ho-
mem,aindaquepossa repre-
sentaruma formade exacer-
bação do sistema capitalista,
representaodiferencialcom-
petitivonoque se refere à sa-
tisfaçãoousuperaçãodasex-
pectativas do cliente. Acima
de tudo em uma viagem, on-
de as expectativas são redo-
bradasfrenteàintangibilida-
de do produto adquirido.
Qual, então, a formação pro-
fissionalrequeridanestecon-
texto complexo e ambíguo?
Semdúvidanenhuma,neces-
sitamos de profissionais que
nãotenhamsomentesua for-
mação permeada enfatica-

mente pelo tecnicismo, mas
que, primordialmente, a te-
nhampelahumanizaçãopro-
fissionalizada das atividades
organizacionais.
Assim sendo, nossos mo-

delos de formação profissio-
nal merecem uma profunda
revisão, de formaabasearos
currículosformativosemdis-
ciplinas que contemplem as
habilidades comportamen-
tais do indivíduo. A partir
daí, podemos começar a dis-
cutir a empregabilidade da-
queles que almejam traba-
lhar no chamado “mundo do
Turismo”. ●
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ria e Turismo (Amforht) para
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de amanhã até sexta em SP

O
ra, vejam: nosso in-
superável viajante
aparece, nesta se-
mana, no interior
da Tunísia onde, se-

gundo suas palavras, “o clima
acolhedor do Saara está tiran-
do, step by step, o mofo que se
acumulou em mim e em meus
pertences durante as últimas
semanas na Grã-Bretanha”.
Mr. Miles promete contar-nos
detalhes dessa viagem em suas
próximas narrativas e descul-
pa-se: “Hoje estou ligeiramente
alquebrado. Passei a noite dan-
çando ao ritmo do mahlouf –
não confundir com umconheci-

do político de vosso Estado –
com amigos berberes.” A se-
guir, a carta da semana:

Mr. Miles, acabo de voltar de Ro-
ma,queadorei,masminhaprimei-
ra impressão(talvezporqueeues-
tivesse cansada e viesse de trem)
foi horrível. Como se faz para evi-
tar esse tipo de impacto negativo?
CarolinaWenger, por e-mail
“Well, my dear, há varias for-
mas de se chegar, pela primei-
ra vez, a algum lugar e a sensa-
ção – don’t be ashamed – é, na
maioria das vezes, tensa e duvi-
dosa como todas as primeiras e
aguardadas experiências. Os

primeiros beijos costumam ser
desajeitados, aren’t they? E a
primeira entrevista em um em-
prego?
Chegar a uma cidade longa-
mente sonhada depois de ho-
ras de viagem, lots of burocracy
e inevitável cansaço costuma
ser uma ducha de água fria no
mais entusiasmado dos viajan-
tes. Isso ocorre para quem de-
sembarca de vôos longos ou
vem em uma excursão de ôni-
bus. Posso lhe assegurar, po-
rém que não há nada pior do
que acercar-se de uma metró-
pole por caminhos ferroviários.
It’s awful,my dear. Por mais be-

la que seja a cidade, por mais
cuidadosos que sejam seus go-
vernantes, as linhas férreas
são, always, áreas urbanas dete-
rioradas. Você não chega a
uma cidade,mas aos seus fundi-
lhos. As casas dão-lhes as cos-
tas; vê-se, apenas, as derrières
mal-acabadas de prédios, arma-
zéns e oficinas.
But don’t misunderstand, dar-
ling: I love trains. Os trajetos
são quase sempre encantado-
res. As estações ficam, via de
regra, em pontos estrategica-
mente centrais. O problema é o
desencanto da chegada. Tenho
uma querida amiga irlandesa,

Miss Claire O’Neill, que foi ao
Rio pela primeira vez a bordo
do saudoso Trem de Prata
(why did you stop it?). Ao ver os
primeiros raios de sol entra-
remem sua cabine nas proximi-
dades daWonderful City, Claire
abriu a janela na expectativa
de encontrar as paisagens que
conhecia de revistas e postcar-
ds. Só o que viu, poor Claire, fo-
ram as favelas da Baixada Flu-
minense. Desembarcou sob o
efeito de antidepressivos.
The good new,my dear, é que,
como você mesma percebeu,
primeiras impressões podem
ser revertidas. O beijo desajei-

tado torna-se, often, o beijo
apaixonado do segundo encon-
tro e deixa lembranças dura-
douras.
Anyway, Caroline, saiba que
a única forma grandiosa de se
chegar a uma grande cidade –
e, unfortunately, não vale para
todas elas – é pelo caminho do
mar. Da amurada de um navio,
lugares surgem no horizonte,
edificam-se por magia, cres-
cem como se fossem vivos e, be-
fore you realize, já fazem parte
de você.
Experimente Veneza na pró-
xima viagem. Depois não se es-
queça de me contar. ●

Mr.Miles é o homemmais viajado
domundo. Ele já esteve em 130
países e 7 territórios ultramari-
nos. É colunista e conselheiro edi-
torial da revista ‘Próxima Viagem’
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