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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo descrever e analisar os impactos referentes ao processo de fundamentação e implantação do Projeto Turista mais 
Seguro, no ano de 2019, que visa o estabelecer o melhor atendimento, ordenamento urbano e segurança nos principais pontos turísticos da 
Cidade do Rio de Janeiro, tendo como foco as ações do Grupamento de Apoio ao Turista (GAT) da Guarda Municipal da Cidade do Rio de Janeiro, 
uma unidade de segurança especializada que atual desde 1994. Em janeiro de 2019 o GAT contava com um efetivo de 62 guardas municipais, em 
sua maioria poliglotas, atuando no Corcovado, Pão de Açúcar, Copacabana e nos aeroportos Santos Dumont e Tom Jobim.  Com o aporte de 
viaturas e efetivo de mais 19 guardas municipais em março de 2019 as ações do GAT foram expandidas para a Escadaria Selaron (Santa Teresa) e 
o Píer Mauá (Boulevard Olímpico), além do reforço nas áreas já cobertas. Contudo pontos turísticos importantes como o Maracanã, Cinelândia e 
toda a orla da Zona Sul ainda não recebem o serviço especializado de atendimento ao turista. Diante do exposto, serão analisados os dados 
gerados diariamente pelas equipes do GAT em cada posto coberto, buscando a comparação com os dados estatísticos dos mesmos meses de 
2018, com o objetivo de verificar o impacto quantitativo no número de atendimentos aos turistas nacionais, estrangeiros, bem como a emissão 
de Autos de Infração de Transito, que refletem o ordenamento urbano em cada respectiva área de atuação. Para o desenvolvimento deste 
trabalho cabe ressaltar a concordância com os pressupostos de Alves-Mazotti e Gewandsnadzer de que “não há metodologias ‘boas’ ou ‘más’ em 
si, e sim metodologias adequadas ou inadequadas para tratar um determinado problema”. Diante de um estudo de cunho qualitativo e 
quantitativo e com viés exploratório, para alcançar os objetivos propostos teremos o Trabalho de Gabinete que consiste no levantamento de 
material bibliográfico, que possibilitara uma visão panorâmica sobre o tema e o Trabalho de campo que consiste na aplicação entrevistas abertas 
com gerentes, coordenadores e outros guardas que trabalharam na implantação do Turista mais Seguro. Espera-se, assim, consolidar informações 
e conhecimento que possibilitem a implantação plena do projeto, que se justifica pelo crescimento do turismo no município, sendo necessária a 
ocupação de outros pontos de interesse turístico, além dos já cobertos pelo GAT, sabendo que a sensação de segurança é um dos principais 
quesitos de avaliação do turista na escolha da cidade como destino, se torna essencial o aumento de efetivo nos pontos de maior visitação turista 
e o atendimento diferenciado ao turista através de guardas municipais especializados, capacitados e treinados para auxiliar o turista.
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