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1 MOTIVO DA ESCOLHA DA ÁREA DE CIÊNCIAS SOCIAIS PARA ATUAÇÃO ACADÊMICA
A escolha para atuar como docente e pesquisador na área de Ciências Sociais é decorrência de um
processo natural de profunda identificação pessoal e profissional com a administração, com o turismo e com
o lazer, como campos acadêmicos e teórico-práticos. Exemplos de fatores determinantes para esta escolha
desse campo de atuação foram sua formação cultural, acadêmica e as potencialidades e oportunidades de
desenvolvimento e projeção dos valores culturais e socioeconômicos pela área.
Por um lado, a fase empresarial de sua trajetória profissional foi em razão da formação acadêmica,
por outro lado, a experiência profissional proporcionou-lhe conhecimentos para realizar estudos e
pesquisas, especialmente no Mestrado em Turismo da Universidade de Caxias do Sul, no qual produziu
dissertação sobre organização e gestão de eventos. Foi o único aluno egresso do Programa convidado a
atuar profissionalmente em docência, pesquisa e orientação no próprio Mestrado.
A identificação espontânea entre a vocação e competências com a docência – ensino e pesquisa
– confirmou-se pela realização do doutorado em Ciências da Comunicação, com ênfase em Turismo e
Desenvolvimento Regional, na Escola de Comunicações e Artes (ECA), da Universidade de São Paulo,
onde defendeu a tese em março de 2007. O contexto de pesquisa de campo foi o Arranjo Produtivo Local
(APL) ou cluster de Turismo da Região das Hortênsias (Serra Gaúcha), um dos mais importantes destinos
turísticos do Brasil.

2 FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E ATUALIZAÇÃO
A decisão de cursar a graduação em Engenharia Química foi em razão da necessidade de fortalecer
habilidades em ciências exatas, apesar de sua vocação ter sempre sido relacionada às Ciências Sociais.
Havia, ainda, a expectativa de que a Engenharia Química proporcionar-lhe-ia espaço para a inovação
em campos diversos como a criação de novos materiais. Decidiu concluir o curso para obter o diploma,
enquanto prospectava outras áreas de estudos e de atuação profissional.
Após participar do inédito Programa de Formação e Desenvolvimento de Empresários do Núcleo
de Estudos em Comércio Internacional, da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS), criou uma empresa na área de eventos, em Caxias do Sul.
Poder-se-iam destacar diversas realizações dessa fase da carreira, mas, em razão da atuação da EACHUSP, que oferece cursos em têxtil e moda, destaca-se a FENAMALHA - Feira Nacional da Malharia e
Vestuário. Ao longo de mais de dez edições de frequência anual (1988 a 1997), foi a maior feira de
negócios de moda outono-inverno do país, com impactos e retornos significativos, tanto para o setor têxtil
e moda quanto para o turismo.
Na sequência da atuação empresarial, a formação em docência e em pesquisa foi uma oportunidade
gratificante, proporcionada pelo Mestrado Acadêmico de Turismo da Universidade de Caxias do Sul. Além
disso, a dissertação de mestrado proporcionou-lhe enriquecimentos cognitivos, com base nas análises dos
eventos realizados (feiras de negócios, festivais culturais e gastronômicos, seminários de turismo).
Antes de atuar como docente na academia, já havia atuado como organizador e como professor de
cursos de formação de guias de turismo. Na condição de bolsista do Mestrado em Turismo da Universidade
de Caxias do Sul, recebeu convite da coordenação do Curso de Administração em Comércio Exterior para
criar e ministrar a disciplina Turismo e Comércio Internacional.
No Doutorado, na Universidade de São Paulo (USP), além das disciplinas obrigatórias, em razão
da necessidade de conteúdos e de referenciais teóricos para desenvolver a tese, cursou, como aluno
especial, disciplinas de diversos programas de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande
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do Sul (UFRGS): economia, administração,
comunicação e educação. A linha da minha sua
pesquisa com ênfase em turismo, certamente, foi
um dos diferenciais para o ingresso como titular
do PPGTUR da Universidade de Caxias do Sul,
em razão da identificação com o objetivo geral do
Mestrado em Turismo, que é o desenvolvimento
turístico regional.

3 ATIVIDADES DOCENTES
Além de ministrar, desde 2002, disciplinas
nas áreas de gestão de marketing, serviços e ética,
nos cursos de Administração de Empresas e de
Bacharelado em Turismo da Universidade de Caxias
do Sul - UCS, atuou na FSG (Caxias do Sul) e na
ULBRA (Campus de Torres – RS).
As orientações de dissertações no Mestrado
em Turismo proporcionaram-lhe desenvolvimento
metodológico e crescimento intelectual. Da mesma
forma, as orientações de trabalhos de conclusão
de curso de graduação envolveram diversas áreas
de conhecimento: eventos, roteiros, agências,
hotelaria, sustentabilidade ambiental, gastronomia,
lazer, manifestações e identidades culturais.
A coordenação de eventos acadêmicos
diversos e de Grupos de Trabalho de Turismo e
Desenvolvimento Regional, das edições de 2008
e 2009, do Seminário de Pesquisa em Turismo
do Mercosul (SEMINTUR), foi um dos especiais
indicadores de sua maturidade acadêmica.
A coordenação do Observatório de Turismo
e Cultura (OBSERVATUR), da Universidade de
Caxias do Sul proporcionou-lhe oportunidades
importantes de explanações a professores, alunos,
empresários, gestores públicos e privados, em
eventos e reuniões regionais de trabalho. A
constituição do Comitê Consultivo por autoridades
públicas e empresariais do OBSERVATUR e a
organização e participação nas duas edições da
Jornada de Integração do Turismo da Serra Gaúcha
são exemplos desse comprometimento.

(Mestrado em Turismo) e para o PPGA (Mestrado
em Administração, da UCS).
Na condição de representante do Colegiado
do Mestrado em Turismo (PPGTUR), participou
da Comissão de Hospitalidade, constituída pela
Reitoria da UCS, em 13 de setembro de 2009.
A comissão atuou ao longo de sete meses na
reestruturação dos cursos das áreas de turismo,
hotelaria e gastronomia da instituição. Foram
demonstrações de consideração, apreço e confiança
da reitoria e das coordenações da instituição à qual
esteve vinculado.
Foi representante titular da UCS no
Conselho Municipal de Turismo de Caxias do Sul
(COMTUR). Sou um dos responsáveis pela criação
do COMTUR, em 1991. Desde então, ocupou por
duas gestões a vice-presidência, e a presidência, por
duas gestões, reeleito por aclamação (unanimidade
dos conselheiros).
Na EACH-USP, participa do GAP – Grupo
de Apoio Pedagógico, que tem a função de discutir
as condições de estrutura, de ensino e de pesquisa
da unidade. No Curso de Lazer e Turismo, integra
as comissões de Relações Institucionais e de
Convênios Internacionais.

5 PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Nos último quatro anos, apresentou e
publicou artigos em autoria individual e em
coautoria. Foram 18 artigos em congressos, dois
em 2007 (um no Congresso da UFPB e um do
Seminário da ANPTUR (SP)); quatro em 2008
(um no Seminário ANPTUR (MG), dois em
Santiago do Chile e um no SEMINTUR); dois em
2009 (um no Seminário da ANPTUR (SP) e um
no XI SIT, em Curitiba), quatro em 2010 (dois
do SEMINTUR, dois no Seminário ANPTUR
(SP)); dois em 2011, um no ANPTUR e um no
SEMINTUR em 2012.
Publicados em periódicos, entre mais de
23 trabalhos, destacam-se os seguintes artigos
completos: um na Revista Em Questão (UFRGS,
um na Revista Turismo em Análise (USP,
4 ATIVIDADES DE GESTÃO 2006);
2007); um na Revista Fênix (MG); quatro na Revista
Observatório da Inovação do Turismo, da FGV
De 2008 a 2011 foi membro do Colegiado
(2008); um na Revista Organizações & Sociedade,
do Mestrado em Turismo da Universidade de
da UFBA (2009); um na Revista Études Caribéens
Caxias do Sul, um dos cinco programas do gênero
(2010); um na Revista Brasileira de Turismo –
do Brasil. Participou das bancas de comissões
RBTUR; um no Revista OIT – Observatório da
julgadoras de seleção de docentes para o PPGTUR
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Inovação do Turismo e dois aceitos para publicação,
Estudios y Perspectivas en Turismo, da Argentina, um
aceito para pela Revista Turismo em Análise (USP),
um pela Revista Tourism & Management Studies
Journal, de Portugal e um artigo na Revista ABET
– Anais Brasileiros de Turismo (UFJF).
Publicou capítulos no livro Turismo:
Múltiplas Abordagens, publicado em 2009, pelo
Centro Universitário Feevale de Novo Hamburgo
(RS) e no livro Políticas Públicas e Planejamento
Estratégico em Clusters de Turismo, editado pelo
Professor Mário Beni e publicado pela Editora
Manole (São Paulo). Publicou o capítulo Hotelaria
e hospitalidade na Serra Gaúcha: recursos humanos,
gestão estratégica da qualidade e empreendedorismo.
In: GASTAL, Susana (Org.). O olhar do turismo
sobre a Serra Gaúcha: livro comemorativo aos 10
anos do Programa de Pós-Graduação em Turismo –
Mestrado da Universidade de Caxias do Sul. Caxias
do Sul: EDUCS, 2012. Publicará, em 2013, o
capítulo Turismo e Desenvolvimento do Mercosul,
no livro Gestão Pública do Turismo, organizado
por PIMENTEL, Thiago (UFJF), TOMAZZONI,
Edegar (EACH – USP) e EMMENDOERFER,
Magnus (UFV),
Uma de suas publicações mais importantes
é o livro Turismo e Desenvolvimento Regional:
Dimensões, Elementos e Indicadores, lançado em
2009 pela Editora da Universidade de Caxias do Sul
(EDUCS). Esse livro é resultado de uma trajetória
de trabalho que teve seu ápice no período de 2004
a 2007, com a produção da tese de doutorado na
Universidade de São Paulo (USP).

6 DOCÊNCIA E PESQUISA NA ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E
HUMANIDADES (EACH), DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Na docência da graduação nos diversos cursos
da EACH-USP, tem ministrado as disciplinas
de Resolução de Problemas I (RP I), Resolução
de Problemas II (RP II), Estudos Diversificados:
Aspectos Humanísticos e Qualitativos do
Desenvolvimento Socioeconômico. No Curso de
Lazer e Turismo, é responsável pelas disciplinas
de Formação de Redes em Turismo e de Lazer e
Turismo e Desenvolvimento Socioeconômico,
além da disciplina de Orientação de Trabalhos de
Conclusão de Curso Graduação.
Tem participado de eventos, proferindo
conferências e como avaliador em bancas, de artigos

em periódicos (Turismo em Análise, Turismo
e Administração Pública, Anais Brasileiros de
Turismo, Revista Competência) e de eventos como
o Seminário de Pesquisa em Turismo do Mercosul
(SEMINTUR) e o Congresso Latinoamericano de
Investigação Turística (CLAIT). No CLAIT 2012,
foi diretor da modalidade do Eixo 3 - Planejamento
e Gestão de Empreendimentos Turísticos, e,
no SEMINTUR 2012, coordenou o Grupo de
Trabalho Turismo e Desenvolvimento Regional.
No dia 14 de dezembro de 2011, atendeu
convite para proferir a palestra mais importante
da primeira Conferência Estadual de Turismo,
realizada pela Secretaria de Estado do Turismo do
Rio Grande do Sul, com mais de 1.200 participantes.
O tema da palestra foi “Destino Rio Grande do
Sul: Identidade, Consolidação e Posicionamento
Estratégico”.
Entre as pesquisas, desenvolve um
projeto com o objetivo de analisar a gestão e o
desenvolvimento dos serviços de lazer e turismo na
cidade de São Paulo. Os indicadores quantitativos
e qualitativos são coletados junto às organizações
representativas dos segmentos, de acordo com
fundações teóricas, técnicas e científicas da inovação
e da competitividade do cluster de turismo.
De acordo com o caráter multidisciplinar
da EACH-USP, dedica-se também à docência de
pós-graduação. É articulador da implementação
do Mestrado em Turismo da Unidade e membro
da Comissão Coordenadora do Programa de PósGraduação (CCPG) em Turismo e Lazer.
É pesquisador visitante do Instituto de
Relações Internacionais (IRI) da Universidade de
São Paulo (USP), onde desenvolve, na primeira
etapa, a pesquisa Fatores Determinantes da
Cooperação no Âmbito do Mercosul. Na segunda
etapa, enfocará A Cooperação Técnica para o
Desenvolvimento do Turismo no Mercosul.
Integra o grupo de pesquisa do Mestrado em
Mudança Social e Participação Política da EACHUSP, Memória, Patrimônio Cultural e Natural,
Turismo e Desenvolvimento Local. O grupo, criado
em 2009, é liderado pela professora Dra. Silvia
Helena Zaniratto (coordenadora do PROMUSPPP
e pelo Professor Dr. Andrea Cavicchioli). Os
objetivos são investigar e estudar a relação entre
turismo, cultura e desenvolvimento. Em março de
2013, será docente pleno (orientador), credenciado
por esse Mestrado.
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Externamente à USP, participa do grupo
de pesquisa Conhecimento, Organização e
Turismo (COGITO), criado em 2012, liderado
pelo Professor Dr. Thiago Duarte Pimentel, da
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).
Embora recente, o grupo apresenta uma série de
resultados de produção, transferência e aplicação de
conhecimento, em diversas linhas temáticas.
Na equipe da área de Turismo e Lazer da USP,
abrangendo a EACH e a ECA, é o docente que
mais têm pontuação de produção e de publicações
de artigos em periódicos científicos nos últimos
três anos e também o docente que mais orientou
dissertações de mestrado e trabalhos de conclusão
de cursos de graduação.
São Paulo, 14 de fevereiro de 2013.

Recebido em 14 de fevereiro de 2013.
Aprovado, em sua versão final, em 21 de fevereiro de 2012.
Texto convidado.
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