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Analisando o caso acima, marque as alternativas corretas que correspondam às razões 

pelas quais o condutor agiu dessa forma: 

A - Sendo jovem, o condutor quis mostrar autoridade chamando a atenção do cliente, 

que apesar de ser mais velho, era inexperiente em atividades em áreas naturais. 

B - O condutor mostrou que há um objetivo a ser cumprido e que ele é o líder. 

C - O condutor gerenciou muito bem a situação controlando seus clientes. 

D - O condutor sensibilizou e orientou o cliente sobre a importância de seguir seus 

comandos mantendo-o informado da programação da atividade. 

O Condutor:  

atuação, responsabilidade e papel 



As alternativas B, C e D são as corretas, uma vez que, para exercer o seu papel  

adequadamente, o condutor precisa gerenciar as situações que podem ser 

constrangedoras, saber controlar o grupo e assegurar o equilíbrio entre as atividades, 

o meio ambiente, a ética e o respeito às normas de segurança. Observar sempre o 

mínimo impacto na vegetação:  

 

 

 

 

 

 

 

Observar o controle sobre o grupo e a distribuição de tarefas aos 

clientes quando necessário. 

O Condutor:  atuação, responsabilidade e papel 



Um condutor adequadamente capacitado faz a diferença, pois ele está apto a: 

 Conduzir os clientes de forma a respeitar e cumprir a legislação específica das regiões em 

que atua, bem como dos esportes e atividades praticadas; 

 Prestar atendimento e serviços de qualidade, orientando o grupo de modo adequado em 

cada uma das etapas e situações do trabalho, e relacionando-se de forma saudável com 

todos; 

 Assegurar o bem-estar e a segurança física e emocional do cliente, gerenciando perigos e 

riscos; 

 Prevenir riscos ambientais e sociais decorrentes das atividades, sensibilizando e orientando 

o grupo sobre a importância da conservação do meio ambiente e o respeito às 

comunidades locais. 

Assim, precisa ter claro qual é o seu papel e como desempenhá-

lo de forma adequada a fim de “fazer a diferença” e encantar os 

clientes no transcorrer do seu trabalho. 

Papel do Condutor 



Postura Profissional 

Para o desempenho adequado do seu papel, é fundamental que você mantenha sua postura 

profissional. Isto significa atender a alguns comportamentos. Vejamos: 

 Relacionamento afetivo: seja cortês, educado, atencioso e gentil, mas evite intimidades ou 

relacionamentos exclusivos com os clientes; 

 Situações constrangedoras: os clientes podem se sentir mal durante as atividades ou passar 

por momentos difíceis, o condutor deve apoiá-lo e incentivá-lo a sair da situação ajudando no 

que for possível e determinando que o grupo se ajude; 

 Linguagem e forma de tratamento: devem ser apropriados a cada pessoa, evitando gírias, 

palavrões ou expressões de conteúdo malicioso. 



QUESTÃO N°1 - Durante uma trilha, o condutor pediu aos turistas que fechassem uma porteira após 

ultrapassá-la, uma vez que esta se encontrava fechada quando eles lá chegaram. Essa atitude do condutor 

estava baseada em: 

A - Impor sua autoridade, a fim de que os turistas soubessem que ele, condutor, é que entende das coisas. 

B - Respeitar a comunidade local, pois a porteira fechada evitaria que os animais daquela região escapassem. 

C - Colocar os turistas numa situação constrangedora. 

 

QUESTÃO N°2 – Verdadeiro ou Falso 

A - Para que o cliente fique satisfeito com as atividades da programação, o condutor precisará sempre 

concordar com as atitudes dele, mesmo que elas estejam em desacordo com a legislação específica das 

atividades e das regiões onde estejam sendo praticadas. 

 

B - A postura profissional adequada do condutor inclui evitar intimidades no relacionamento com os 

clientes, apesar de tratá-los com cortesia e educação. 

 

C - Caso o cliente passe mal durante uma atividade ou se encontre numa situação constrangedora, faz parte 

do papel do condutor ajudá-lo. 

 

D - Usar linguagem e tratamento apropriados quando falar com os clientes também é uma forma do 

condutor "fazer a diferença" no seu trabalho. 

 

E - Numa situação onde o cliente hesita frente a um obstáculo fácil o condutor não deve oferecer nenhuma 

ajuda para evitar que o cliente fique mal acostumado. 

 

F - O condutor deve alertar os clientes a sempre se manterem caminhando em fila indiana evitando que a 

vegetação na borda das trilhas seja pisoteada. 



O condutor é o principal responsável por superar as expectativas 

dos clientes. Para tanto, precisará desempenhar o seu papel de 

forma adequada, através de sua postura profissional, mantendo 

sempre o equilíbrio entre as atividades, o meio ambiente, a ética 

e o respeito às normas de segurança. O modo como orienta e se 

relaciona com os clientes é que “fará a diferença” na qualidade 

dos serviços prestados. 

O Condutor:  atuação, 

responsabilidade e papel 



O Condutor:  atuação, responsabilidade e papel 

Evitar ou minimizar os impactos ambientais ou sociais decorrentes 

das atividades de visitação. 
 

 Aplicar praticas mínimas de impacto negativo; 

 Sensibilizar e orientar o grupo sobre a importância da conservação do meio 

ambiente e respeito às comunidades locais; 

 Intervir em ações no grupo, quando estas forem consideradas prejudiciais ao 

meio ambiente ou a comunidades locais; 

 Promover praticas de conservação durante a condução dos visitantes; 

 Respeitar e atender as regras de visitação na área geográfica de trabalho ou 

atividade 

 Trabalhar para assegurar a satisfação dos visitantes não limitando-se a informar 

os visitantes sobre as características genéricas da atividade de condução; 

 Manter o participante motivado e interessado no programa; 

 Manter o participante informado sobre os aspectos específicos durante o 

desenvolvimento da atividade; 

 Estar ciente das necessidades individuais e fornecendo o devido apoio; 

 Receber reclamações e sugestões e responder adequadamente a estes; 

 Resolver problemas e estabelecer consenso entre interesses divergentes 



Cuidar da própria apresentação pessoal e da conduta 

profissional 

 

 Cuidar da higiene, aparência, preparo físico e disposição; 

 Estabelecer limites, afim de desenvolver um relacionamento 

efetivo e profissional com os participantes durante a atividade e 

evitar qualquer comportamento inapropriado; 

 Tratar de situações embaraçosas 

 Uso de linguagem e tratamento adequados 

 Manter altos padrões profissionais e éticos 

O Condutor:  atuação, responsabilidade e papel 


