
40 Guia de Turismo 
 

O que é um guia de turismo? 

O trabalho de um guia de turismo envolve conduzir as viagens escolares, pacotes, inspeções, e tours. Por 

exemplo, quando um tour é fechado, o guia deve fazer uma pesquisa do local da viagem, montar o cronograma, 

confirmar a passagem aérea, elaborar a lista de participantes, checar os documentos para entrada e saída dos países, 

entre outros. No dia da viagem, o guia deve dar explicações sobre: os procedimentos de saída do país, o embarque, 

os cuidados contra o furto, além de realizar a condução no destino, tudo para que os clientes aproveitem a viagem. 

Quero ser um guia de turismo! 

Para trabalhar como um guia de turismo, é necessário ser contratado por uma agência de viagens ou se cadastrar 

em uma empreiteira especializada na área. A princípio não é necessário nenhum certificado em especial, mas se 

deseja trabalhar em viagens internacionais, será necessário possuir proficiência linguística. Além disso, se desajar 

trabalhar independentemente, é obrigatório que possua o certificado de “Ryotei Kanri Shuninsha” (Gerente de 

Itinerário)  

 

○  Para obter o certificado “Kokunai (Nacional) Ryotei Kanri Shuninsha” é necessário participar de um curso de 2 

dias que trata sobre as leis, os regulamentos, os termos e o trabalho do guia na prática.  

○  O curso para o “Sogo (Geral) Ryotei Kanri Shuninsha” dura 3 dias e trata, além dos assuntos citados no curso 

acima, sobre o trabalho do guia internacional na prática e o inglês.  

○  Para obter os certificados é necessário que tenha realizado na prática pelo menos 1 vez o trabalho de um guia 

turístico, dentro do período de 1 ano antes ou depois do término do curso, ou então a partir da data do término do 

curso, tenha realizado na prática 2 vezes ou mais o trabalho de um guia de turismo em 3 anos. 


