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Aula 1
Para viajar
basta existir

Harrison Keely

Suzana Santos Campos

Fonte: www.sxc.hu/photo/988635

e-Tec Brasil – Segmentos do Turismo

Meta da Aula
Apresentar aos alunos uma introdução à atividade turística
e aspectos a ela relacionados.

Objetivos
Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:
1. reconhecer o turismo como sistema em que diferentes fatores
se relacionam e se complementam;
2. reconhecer a importância do turismo como atividade
econômica;
3. identificar os componentes da oferta turística.
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Iniciando a aula...
Nasce um dia lindo pra viajar...
(Alto Astral, A Cor do Som)

“O termo Turismo define as atividades de pessoas que viajam e
permanecem em locais diferentes de seus ambientes habituais, por um
período que não ultrapasse um ano consecutivo, para fins de lazer, negócios
ou outros propósitos.” (Organização Mundial do Turismo e Comissão
Estatística das Nações Unidas)
Bem-vindo à disciplina Segmentos do Turismo. Aqui, você apren-derá
bastante sobre um setor extremamente importante na economia, na vida
social e cultural da maioria dos povos.
Muito tem sido falado e discutido sobre conceitos de turismo, sobre
os tipos de turismo, sobre sua importância econômica e social e sobre seus
possíveis impactos positivos e negativos, em especial no que se refere a
aspectos ambientais e culturais. Os conceitos apresentados caminham na
direção de buscar um entendimento melhor dessa atividade econômica, e
percebemos que o tema ainda provoca intenso debate entre pesquisadores
voltados para o estudo da atividade turística.
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Daniel Wildman

Krye
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Fonte: Adaptada – www.sxc.hu/photo/916396

Michael Zacharzewski

Felipe Daniel Reis

Fonte: Adaptada – www.sxc.hu/photo/999916

Fonte: Adaptada – www.sxc.hu/photo/924119

Fonte: Adaptada – www.sxc.hu/photo/976781

Figura 1.1: O turismo é muito mais que a atração turística, propriamente dita. Turismo tem a ver com
planejamento, com os motivos da viagem, com o lugar onde se vai comer e se hospedar, com os meios de
transporte utilizados para chegar a cada local.

Há muito o que conversar sobre os tipos de turismo existentes, mais
especificamente os que têm maior demanda e são ou deveriam ser mais
desenvolvidos em nosso país (Ecoturismo, Turismo Rural, Turismo Cultural,
Religioso etc.). Esta disciplina apresentará alguns conceitos que nortearão nossa
discussão, além de expressar o significado da atividade turística atualmente.
Não é nosso objetivo esgotar esta conversa, mas permitir uma linha de
raciocínio para que você compreenda melhor a abrangência e a importância
das atividades turísticas em sua cidade, no seu país e no mundo. Vamos lá?
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A melhor coisa é poder viajar...
E se livrar do stress desse mundo
Ficar numa casa ali bem perto do mar
Chegar e ver que as ondas estão rolando
(A Melhor Coisa, Planta e Raiz)
Turismo é movimento de pessoas, é um fenômeno que envolve, antes de mais
nada, gente. É um ramo das ciências sociais e não das ciências econômicas, e
transcende a esfera das meras relações da balança comercial.
(BARRETO, 1999)

O turismo vem surgindo como forma de desenvolvimento. É visto
como atividade que pode fomentar o crescimento econômico em uma
localidade ou mesmo se tornar sua principal atividade econômica.

Bonito (MS), exemplo de turismo sustentável
Bonito é visitado por aproximadamente 70.000 pessoas por ano, sendo o
turismo responsável por aproximadamente 56% dos empregos gerados.
A estrutura turística que se tem na região abrange sítios turísticos, tipos de
hospedagem, transporte, alimentação, agências e guias de turismo. Os passeios
turísticos atendem aos mais variados estilos: caminhada, cavalgada, mergulho
autônomo, rapel, entre outros. Ainda não existem dados oficiais sobre a
movimentação financeira do turismo no ano de 2002; no entanto, é interessante
dizer que em 1999 a movimentação foi de 17 milhões de reais.
(Fonte: www.veredasbrasil.com.br)
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Devemos considerar o turismo como um sistema inter-relacionado,
porque ele depende não só dos turistas, mas também dos serviços associados
fornecidos e utilizados para auxiliar a movimentação do turista. Você já
foi visitar um ponto turístico e teve dificuldades em encontrar serviços
de hospedagem em condições compatíveis com as suas necessidades e
possibilidades? Já tentou viajar em um feriado mas não conseguiu comprar
passagem para o local desejado? Já se deparou com sanitários em condições
de limpeza precárias quando estava visitando uma atração turística? Pois
é, essas situações nos fazem perceber que turismo não é só uma questão da
existência de atrativos em uma região, mas também de oferta de serviços
que tornem a atração possível de ser aproveitada pelo visitante.

Considerando que o turismo envolve muitas atividades e setores
diferentes para que aconteça de forma completa em uma localidade, falar
em desenvolvimento turístico local só será possível se falarmos também
de desenvolvimento social, de melhoria geral da qualidade de vida da
comunidade receptora e de melhoria da infra-estrutura básica e infraestrutura turística; tudo isso em favor da proteção do meio ambiente e da
valorização da cultura local.
10

Aula 1 – Para viajar basta existir

Atividade 1
Atende ao Objetivo 1
Destacamos que o desenvolvimento turístico de uma localidade envolve
pessoas, cultura, meio ambiente e organização espacial. Fernando de
Noronha é uma ilha localizada no Nordeste brasileiro e que encanta turistas
nacionais e estrangeiros por sua beleza natural singular.
Infelizmente, sua visitação é para poucos, já que o turismo lá custa caro.
Apesar de não haver limite de permanência do turista no local, ele deve pagar
a Taxa de Preservação Ambiental (TPA), por dia de estada, que aumenta à
medida que se estende a permanência. Fernando de Noronha conta com
várias opções de hospedagem, valendo ressaltar que todas as pousadas
também são residências dos moradores e proprietários, marcadas pela
simplicidade e pelo convívio familiar.
Quanto aos atrativos oferecidos, destacam-se as praias adequadas para
mergulho, banho, surfe, contemplação etc., porém a visitação de alguns
lugares também é restrita. Dentro do Parque Nacional Marinho, por
exemplo, somente trinta turistas por dia podem visitar a Praia do Atalaia.
Esses são apenas alguns exemplos sobre a forma de turismo adotada em
Fernando de Noronha. Se quiser saber mais sobre o valor da TPA e sobre a
ilha, sugerimos que você visite o site: http://www.noronha.com.br.
Após essas informações, responda: o que está por trás dessas condutas em
Fernando de Noronha? Por que tamanha restrição quanto à permanência e
às visitações na ilha?
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“A análise econômica entende por oferta a quantidade de mercadoria
ou serviço que entra no mercado consumidor a um preço dado e por um
período determinado.” (BOULLÓN, 2002)
A concretização da atividade turística se dá no momento em que o
visitante consome a oferta turística, ou seja, o produto turístico. Mas, afinal,
o que é uma oferta turística?
Carol KAPSA

e-Tec Brasil – Segmentos do Turismo

O que oferecer?

Pão de Açúcar
Fonte:www.sxc.hu/photo/908122

Figura 1.2: O Rio de Janeiro, com suas inúmeras atrações turísticas, é um dos
destinos mais procurados por viajantes do mundo todo.
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Atividade 2
Atende ao Objetivo 3
Imagine que você vai entrar em férias. Ponha-se, agora, no papel do turista
que vai decidir para qual destino viajar e liste três aspectos essenciais de cada
lugar dos quais você não abriria mão em sua viagem: pode ser o conforto
em um hotel, a facilidade de deslocamento, a vaga em um camping, o fácil
acesso à natureza etc. Diga quais deles teriam peso maior em sua escolha.

A atividade que você acaba de fazer revela que a oferta turística não
é composta apenas da atração turística, propriamente dita, mas também
por equipamentos e serviços turísticos e infra-estrutura básica ou de apoio.
Vamos entender o que é cada uma dessas coisas?
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Atrativo turístico

Luiz Baltar

Entende-se por atrativo turístico todo lugar, objeto ou acontecimento de interesse turístico que motiva o deslocamento de grupos
humanos para conhecê-los. Podem ser naturais (Exs.: quedas-água,
praias e montanhas), histórico-culturais (Exs.: igrejas e esculturas),
manifestações e usos tradicionais e populares, realizações técnicas e
científicas e acontecimentos programados.

Carnaval do Rio de Janeiro
Fonte: www.sxc.hu/photo/484191

Figura 1.3: Além da natureza, uma das maiores atrações do Rio é o Carnaval.
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Equipamentos e serviços turísticos

Arkos Arkoulis

Representam o conjunto de edificações, instalações e serviços
indispensáveis ao desenvolvimento da atividade turística, como os
meios de hospedagem, serviços de alimentação, de entretenimento,
de agenciamento, de informação e outros.

Fonte: Adaptado – www.sxc.hu/photo/161038

Figura 1.4: A Disneylândia é um exemplo de estrutura inteiramente projetada e voltada para o turismo.
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É o conjunto de obras e instalações da estrutura física de base que
cria as condições para o desenvolvimento de núcleos receptores de
turismo: serviços urbanos e outros. Como exemplo, podemos citar:
sistema de transporte, sistema médico-hospitalar, rede de esgoto,
instalações sanitárias, saneamento básico, acesso, energia, água,
delegacia de polícia, agências de correios etc.

Steven Kapinos

e-Tec Brasil – Segmentos do Turismo

Infra-estrutura básica e de apoio turístico

Fonte: www.sxc.hu/photo/871593

Figura 1.5: Um parque aquático representa bem um tipo de estrutura que deve ser mantida em perfeito
funcionamento para que se torne, efetivamente, uma fonte de atrativo turístico.
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É importante e necessário nos preocuparmos com a oferta turística
– uma oferta extremamente especializada. Neste contexto, a preocupação
dos planejadores e gestores deve ser a de buscar um equilíbrio entre o que
é oferecido ao visitante e ao morador local, garantindo que, no futuro,
não encontremos conflitos gerados a partir da exclusão do morador do
processo econômico implantado ou o seu aproveitamento em áreas menos
valorizadas da atividade.

Fico assim sem você...
Avião sem asa
Fogueira sem brasa
Sou eu, assim, sem você
Carro sem estrada
Queijo sem goiabada
Sou eu, assim, sem você...
(Intérprete: Adriana Calcanhoto; composição: Abdullah/Cacá Moraes)

Turismo sem turista é o mesmo que “avião sem asa, queijo sem
goiabada...” Então, é claro, não podemos ficar sem conhecer a demanda
turística propriamente dita, ou seja, o visitante, o turista que se desloca para
uma localidade receptora. Mas é claro que conhecer o turista não se trata
de nos aproximarmos dele e nos apresentarmos pessoalmente: “Olá, meu
nome é José. E o seu?” Conhecer o turista é saber o que ele quer, quanto ele
quer, quando ele quer...
Chamamos de demanda real a quantidade de turistas que há em um
dado momento em determinado lugar mais a soma de bens e serviços
efetivamente solicitados pelos consumidores nesse local durante sua estada.
17
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Todas essas situações devem ser consideradas ao pensarmos no
planejamento e desenvolvimento de uma atividade econômica tão dinâmica
como o turismo. Chamamos a atenção para a necessidade de implementar,
sempre em primeiro lugar, uma infra-estrutura básica para a população
local, inserindo-a na atividade turística e valorizando seus hábitos, costumes
e práticas. Sem essa preocupação, acreditamos que a população tende a se
sentir alijada do processo.

“Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha
opinião formada sobre tudo...” ("Metamorfose Ambulante", Raul Seixas)
Lynne Lancaster

e-Tec Brasil – Segmentos do Turismo

Ou seja, quantos turistas estão em qual local, necessitando de quê, em
qual quantidade? É importante estudarmos essa demanda para melhor
adequarmos a localidade aos anseios dos turistas. Não menos importante
é identificarmos e buscarmos novas demandas. Sendo assim, devemos
conhecer a demanda potencial, ou seja, aquela parte da população turística
que por algum motivo ainda não foi conquistada ou não viaja. Entendermos
sua razão pode gerar mudanças no planejamento das localidades receptoras,
fazendo com que estas passem a ser demandas reais, aumentando o fluxo
de turistas nesses lugares.

Fonte: www.sxc.hu/photo/1004639

Figura 1.6: Os agentes responsáveis pelo desenvolvimento do turismo precisam ﬁcar atentos
às transformações do mercado.

Os agentes responsáveis pelo desenvolvimento do turismo em uma
localidade devem estar atentos também às tendências futuras, para que
seu produto acompanhe as mudanças que acontecem tanto internamente
quanto ao seu redor.
18

importância para o turismo no setor de hospedagem é a aplicação
de gestão ambiental, por meio do uso de tecnologias limpas e práticas
ambientais. Podemos exemplificar tais práticas: gestão do uso de energia, gestão
do uso da água, gestão da destinação de resíduos, reaproveitamento e reciclagem
de lixo, conservação da natureza, sistemas de gerenciamento ambiental, sistema
de informações e práticas de consumo.
Um caso interessante é o Programa de Redução de Lixo do Hotel Bühler. Você
pode saber mais visitando o site: http://www.hotelbuhler.com.br/secundarias/
lixo.asp

Reconhecendo a importância de se preservar as características originais do
produto turístico e principalmente da localidade onde este produto se insere,
os responsáveis pelo desenvolvimento turístico de qualquer local também
devem se preocupar em acompanhar as mudanças que ocorrem em todos os
lugares, pois são pequenas coisas que fazem a diferença na hora de cativar o
turista ou de manter o seu produto vivo na cabeça das pessoas. O profissional
envolvido com atividades turísticas deve ficar atento a tais transições para que
possa sempre melhorar o seu atrativo sem perder a originalidade.
Os novos cenários e tendências mundiais acarretam mudanças e
exigências na atividade turística e, conseqüentemente, no perfil do turista.
Dentre esses cenários, podemos destacar: os avanços tecnológicos, a
internacionalização e globalização da economia e a formação geoestratégica
de blocos econômicos.
Os fatores citados levam ao reconhecimento de um novo turista,
mais exigente quanto aos produtos turísticos, que já não é “passado para
trás” com facilidade, pois tem ao seu alcance as informações que deseja,
facilmente acessáveis com o advento da internet e dos modernos meios
de comunicação. O novo turista tem maior escolaridade e por isso é mais
esclarecido, contando com o maior planejamento de seu tempo livre e de
férias. Ele é arrojado, quer conhecer mais coisas, em menor tempo e com
menor custo, diferentemente daquele mais conservador, tradicional.
19
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Uma tendência atual e futura em equipamentos turísticos de suma

e-Tec Brasil – Segmentos do Turismo

Atividade 3
Atende ao Objetivo 2
Reconhecemos que os avanços tecnológicos, a globalização e as mudanças
sociais mundiais fazem com que as pessoas, cada dia mais, procurem viajar
e ter momentos de lazer em diferentes lugares. A internet é um poderoso
veículo de promoção e vendas de destinos turísticos. Você já fez pesquisas
na internet antes de escolher e viajar para algum lugar? De que forma, ela
pode ajudá-lo a elaborar um roteiro de viagem? E o que os equipamentos e
serviços turísticos ganham com esse veículo?

Fique atento!
Hoje em dia, existem várias publicações voltadas para o mercado
turístico, e muitas são direcionadas para um segmento específico, para um
tipo de turista que busca algo diferenciado em suas viagens. Perceber o que esses
turistas buscam é fundamental para o sucesso da atividade turística.

20

Aula 1 – Para viajar basta existir
Fonte: www.siciliano.com.br

Figura 1.7: Publicações especializadas em turismo.

A discussão sobre as tendências atuais e futuras das atividades turísticas
e os resultados diretos e indiretos sobre o turismo nos levam a concluir que
novas destinações e tipos de turismo surgem e continuarão a surgir a todo
momento. Isso acontece de duas formas:
por desenvolvimento espontâneo: quando lugares sem organização
e condições de oferecer aos visitantes um produto de qualidade
começam a receber fluxos turísticos em busca de novos destinos
ou;
por meio de um desenvolvimento intencional e dirigido: formamse destinos turísticos por meio de um planejamento estratégico que
beneficie a população residente e tenda a apresentar produtos
turísticos completos.
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Atividade 4
Atende ao Objetivo 3
Acabamos de ver que as destinações que surgem de forma intencional e
dirigida tendem a apresentar produtos turísticos completos. De acordo com
o conteúdo até aqui abordado sobre oferta turística, o que você entende por
produto turístico completo?

As reflexões e conceitos apresentados até o momento nos fazem entender por
que devemos estudar um pouco sobre os segmentos existentes no turismo, para
então sabermos trabalhar nos diversos ramos dessa atividade. Ao longo de nossas
aulas, destacaremos os segmentos de mercado que estão sendo privilegiados pelo
Ministério do Turismo e pelo Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo), bem
como suas singularidades. Iremos mostrar, também, a importância de se definir
o tipo de turismo mais adequado para localidades específicas. Discutiremos de
que forma o desenvolvimento dos variados segmentos do turismo depende da
localização geográfica da atração turística, de características físicas, ambientais e
culturais de cada região, dos diferentes tipos de demanda, das relações de oferta e
demanda no mercado associado às atividades turísticas, das condições financeiras
do turista, do tipo de mão-de-obra local disponível, das parcerias existentes entre
instituições públicas, privadas e do terceiro setor e, fundamentalmente, do tipo de
turismo que determinada localidade deseja ou tem vocação para desenvolver.
Múltiplas condições, múltiplas soluções... O turismo é um setor
complexo e desafiador! Então? Você está pronto para ele?
22
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Viajar! Perder países!,
Viajar! Perder países!
Ser outro constantemente,
Por a alma não ter raízes (...)
(Fernando Pessoa)

Quer saber mais sobre as ações do Ministério do Turismo e da
Embratur? Então visite os sites (www.turismo.gov.br e www.embratur.
com.br) e descubra.

Conceituando: turismo se define pelo movimento de pessoas que
saem do seu local de moradia para conhecer e desfrutar outros
destinos. Caracteriza-se pela prestação de serviços; portanto,
pertence ao setor terciário.
Turismo como forma de desenvolvimento das localidades receptoras: a atividade turística acarreta desenvolvimento onde ela está

Resumindo...

inserida, a partir do momento em que gera mais oportunidades de
emprego e renda, envolve a comunidade e melhora a estrutura da
localidade. Toda atividade econômica gerada pelo turismo, aliada
à manutenção dos recursos ambientais e culturais da localidade
levam a uma melhoria na qualidade de vida da população.
Componentes da oferta turística: a oferta turística é composta de
atrativos turísticos (grandes motivadores de uma viagem), equipamentos e serviços turísticos (lugares onde comer, hospedar-se
etc.) e infra-estrutura de apoio (instalações médicas, sistema de
transportes etc., que dão segurança ao turista).
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A importância de conservar as particularidades locais: uma
destinação turística se destaca por suas singularidades, ou seja,
aquilo que ela tem de diferente, único. Sendo assim, devemse preservar tais características, sejam elas físicas e materiais
(natureza, arquitetura local, patrimônios históricos etc.), ou
imateriais (folclore, culinária, costumes etc.).
Reconhecendo a demanda turística real: conhecer quem está
visitando as localidades receptoras é essencial para que elas
possam adequar as instalações e serviços de acordo com o
público existente. Entender esse turista que já existe também
traz a possibilidade de reconhecer uma demanda que ainda não
conhece tais localidades, para tentar buscá-la.
Tendências mundiais e o avanço tecnológico: a globalização da
economia, os avanços nos meios de transporte, comunicação e
tecnologias de forma geral trazem conseqüências imediatas no
desenvolvimento e crescimento da atividade turística mundial.

Resumindo...

São fatos que “encurtam as distâncias” e propiciam às pessoas
conhecer mais lugares com menor custo e tempo, além de
saber um pouco mais sobre as destinações escolhidas antes da
realização da viagem.
O novo turista: todas as tendências mundiais colocadas no
tópico anterior e o acesso às informações também levaram à
mudança no perfil do turista. Atualmente, os turistas são mais
exigentes quanto aos serviços prestados e buscam cada dia mais
conhecer novas destinações.

24

da atividade turística: destacamos, neste tópico, que, como
conseqüência das características apontadas nos tópicos anteriores, novas destinações surgem a todo momento. Isso ocorre
de forma espontânea, a partir do momento em que pessoas
começam a se interessar pelo lugar e os serviços turísticos
começam a aparecer, e de forma intencional, quando os municípios percebem no turismo uma forma de alavancar a economia
local e investem nesse fenômeno.

Informações sobre a próxima aula
Na próxima aula, você vai aprender sobre a importância da segmentação
turística para melhor comercializar o produto turístico e conhecerá um pouco
do trabalho do Ministério do Turismo e da Embratur na divulgação de
destinos turísticos segmentados. Discutiremos sobre Turismo Sustentável e
abordaremos o segmento Ecoturismo, em voga no Brasil e no mundo.

25
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O surgimento de destinações turísticas e os vários segmentos

e-Tec Brasil – Segmentos do Turismo

Respostas das Atividades

Atividade 1
Fernando de Noronha encontrou nestas medidas uma forma de aliar a
atividade turística com a preservação ambiental. O controle do número de
visitantes em alguns atrativos permite a preservação dos ambientes marinho
e terrestre locais. A limitada infra-estrutura existente e a forma de receber os
turistas colaboram com a política de conservação, além de não modificarem
a forma de vida dos moradores locais, valorizando sua cultura e hábitos.
Apesar de elitista, o turismo realizado na ilha é exemplo de desenvolvimento
social e econômico atrelado à manutenção dos patrimônios cultural e
ambiental.
Atividade 2
Embora seja uma resposta pessoal, é claro que nenhum de nós, em viagem
de férias, escolheria um local que não tivesse condições de atender a
alguns quesitos básicos, como conforto, condições de transporte, acesso e
segurança, a não ser que você faça um turismo aventureiro, estilo “quanto
mais difícil melhor”, com muitas montanhas, estradas lamacentas etc.
Atividade 3
Hoje em dia, podemos ter informações sobre qualquer lugar por meio da
internet. A pesquisa prévia em sites de busca proporciona informações
importantes sobre como é o lugar, como chegar, quais atrativos encontrar,
onde ficar, onde comer e os preços dos serviços. Desta forma, o internauta
consegue mensurar quanto precisará de dinheiro para usufruir o que quer
no destino escolhido, controlando seus gastos e tendo noção do quanto
vale cada visita, o que não o deixa ser passado para trás in loco. Portanto, a
internet é um importante instrumento de planejamento para uma viagem.
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Atividade 4
Todo produto turístico deve conter atrativos, que são os responsáveis
por atrair o turista. Eles podem ser naturais, culturais ou humanos. No
entanto, um atrativo, por si só, não motiva uma pessoa a sair de sua casa
e ir passar mais de um dia em outra localidade se ela não oferecer algumas
facilidades, fatores responsáveis por sua estada, ou seja, os equipamentos e
serviços turísticos (restaurantes, hotéis etc.) e a infra-estrutura básica, como
a acessibilidade, estruturas responsáveis pelo deslocamento dos visitantes.
Sendo assim, um produto turístico completo é aquele que apresenta todos os
componentes da oferta turística de forma articulada e prestando serviços de
qualidade.
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Quanto aos equipamentos e serviços turísticos, eles devem estar vinculados a
sites de busca da área e ter seus próprios sites, porque, do contrário, podem
estar perdendo clientes, já que muitas pessoas atualmente não procuram
agências para viajar. Elas compram suas passagens, reservam hotel, marcam
passeios e buscam informações sobre a localidade a ser visitada pela internet.

e-Tec Brasil – Segmentos do Turismo
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turística e o mercado
Narcis Parfenti

Suzana Santos Campos

Fonte: www.sxc.hu/photo/913831
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Meta da Aula
Identiﬁcar a segmentação turística como elemento fundamental
para o produto turístico se ﬁrmar no mercado.

Objetivos
Ao ﬁnal desta aula, você deverá ser capaz de:
1. reconhecer as ações do Ministério do Turismo e da
EMBRATUR no que tange à segmentação e divulgação
dos destinos brasileiros;
2. identiﬁcar a necessidade de planejar para um turismo
sustentável;
3. reconhecer, na atividade turística, uma forma de conservar a cultura e o meio ambiente local.
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A segmentação do turismo se tornou uma ferra-menta de
marketing para países e regiões. Isso porque se determinada localidade
oferece mais de um tipo de turismo, conseqüentemente, conseguirá
atingir demandas de perfis diferenciados, o que aumentará o número
de visitantes consumindo seus produtos turísticos e inflando a receita
local obtida direta e indiretamente com o gasto dos turistas. Além
disso, com a variação da oferta e da demanda, a localidade pode passar
a receber os turistas em épocas diferentes, evitando a sazonalidade,
muito comum nas localidades turísticas.

Segmentação
Forma de organizar o
turismo para fins de
planejamento, gestão e
mercado. Os segmentos
turísticos podem ser
estabelecidos a partir dos
elementos de identidade
da oferta e também das
características e variáveis

Mauricio Bahia

No Brasil, por meio das atividades desenvolvidas pelo Ministério

da demanda.

Sazonalidade
Uma grande característica
da atividade turística. Na
maioria das destinações, você
encontra grande concentração
de turistas em um lugar, em
somente uma determinada
época do ano. Atenuar a
sazonalidade é um grande
desafio do turismo, ou seja,
atrair uma demanda também
durante os períodos de baixa

Fonte: www.sxc.hu/photo/731660

procura, o que fortaleceria o

Figura 2.1: Carnaval do Rio de Janeiro.

turismo local. Sazonal é algo
que se verifica em
uma estação.
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Segmentação como estratégia de marketing
e o programa de estruturação dos
segmentos turísticos

e-Tec Brasil – Segmentos do Turismo

do Turismo e da EMBRATUR, utiliza-se essa ferramenta para divulgar o Brasil
no exterior, assim como para formatar roteiros específicos que caracterizam
determinada região como forte no tipo de turismo escolhido. Os órgãos
governamentais citados entenderam que todo lugar deve se destacar por um
determinado segmento. A conclusão sobre qual roteiro deve se integrar a
determinada localidade se dá por meio da avaliação dos atrativos e produtos
oferecidos ao turista. Se a qualidade e o destaque forem dados às praias, por
exemplo, o local passará a ser comercializado junto com outros destinos
pertencentes ao “Turismo de Sol e Praia”.

Se você acessar o site www.braziltour.com, perceberá claramente
como o Ministério do Turismo e a EMBRATUR vêm trabalhando cinco
grandes segmentos:
Sol e Praia (divulga as belíssimas praias brasileiras e o clima propício para esse
tipo de turismo).
Cultura (destaca as cidades e seus patrimônios, arqueologia, festas populares,
etnias etc.).
Ecoturismo (mostra a possibilidade de se fazer caminhadas, observar a flora
e a fauna, visitar cavernas etc.).
Esporte (salienta a variedade de esportes que o turista pode praticar ou presenciar, como mergulho, pesca esportiva, futebol, vôlei, diversos esportes
radicais, entre outros).
Negócio e eventos (destaca o país como um destino propício para sediar feiras, congressos, convenções e exposições por sua estrutura adequada para
realizações de eventos aliados ao lazer. Há destaque para cidades como Rio
de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Manaus, Belo Horizonte, entre outras).
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Atende ao Objetivo 1
Visite o site www.braziltour.com e relacione dois destinos de um dos segmentos
citados (Sol e Praia, Cultura, Ecoturismo, Esporte e Negócio e Eventos) para
uma viagem e dois atrativos que o fariam decidir por um deles.

A segmentação turística está sendo muito focada no Plano Nacional
de Turismo (PNT) (2007-2010), merecendo um programa específico
sobre o assunto: Programa de Estruturação dos Segmentos Turísticos. Esse
programa é norteado por duas linhas estratégicas: segmentação da oferta e
da demanda do turismo e estruturação de roteiros turísticos. A segmentação
constitui uma forma de organizar o turismo. É uma estratégia para a
estruturação de produtos e consolidação de roteiros e destinos, a partir dos
elementos de identidade de cada região. Tais elementos caracterizam os
principais segmentos da oferta turística trabalhados pelo programa: Turismo
Cultural, Turismo Rural, Ecoturismo, Turismo de Aventura, Turismo de Esportes, Turismo Náutico, Turismo de Saúde, Turismo de Pesca, Turismo de
Estudos e Intercâmbio, Turismo de Negócios e Eventos, Turismo de Sol e
Praia, entre outros.
O programa propõe o ordenamento e a consolidação de cada
segmento, a articulação e o fortalecimento de suas instâncias representativas e
a padronização de referência conceitual, que, juntamente com a estruturação
da produção associada ao turismo, configura a base para a construção de
roteiros.
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Atividade 1

e-Tec Brasil – Segmentos do Turismo

A roteirização turística é voltada para a construção de parcerias e promove
a integração, a cooperação e o comprometimento entre os atores locais,
ou seja, as pessoas envolvidas diretamente com o turismo (setor público,
empresariado e comunidade local), solidificando os negócios, o resgate e
a preservação dos valores socioculturais e ambientais da região, como uma
forma de integrar a oferta turística. Destacam-se como importantes valores
socioculturais e ambientais: costumes, tradições, patrimônios históricos,
natureza e tudo o que faz da localidade diferente e única.
É válido destacar que a elaboração e a estruturação de roteiros turísticos
são de responsabilidade da iniciativa privada, e o programa tem o papel de
indutor desse processo.
Em uma estratégia de integração regional, o programa apóia projetos de
valorização e inclusão social no desenvolvimento do turismo, com o intuito
de promover a inserção socioeconômica da população local nas atividades
relacionadas com o turismo.
Sobre o que foi apresentado do Programa de Estruturação dos
Segmentos Turísticos e a valorização dada por ele no que diz respeito às
parcerias e à inclusão social, cabe aqui fazermos uma breve discussão sobre
tais questões e o turismo. Esses temas estão diretamente relacionados a um
desenvolvimento da atividade turística de forma plena, que só é possível
se for concebido de maneira sustentável. Por isso, discutiremos de forma
sucinta a sustentabilidade no turismo.

Turismo sustentável
O fomento do turismo, não importa onde for, só será acompanhado de
desenvolvimento econômico e social se for feito a partir de um planejamento
sustentável. Rushmann (1999, p. 109) argumenta que, de acordo com a
Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, entende-se
desenvolvimento sustentável como “um processo de transformação, no qual a
exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação da evolução
tecnológica e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial
presente e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações humanas”.
O turismo sustentável está fundamentado na sustentabilidade ecológica
– protegendo a natureza e a diversidade ecológica pela capacidade de carga
e adequado consumo dos recursos naturais; na sustentabilidade social – por
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Para que o turismo sustentável aconteça, é imprescindível a participação da
comunidade local em todo o processo de planejamento turístico do município.
Para garantir que a renda, o emprego e outros benefícios provenientes do
turismo ajudem a conservar os recursos, deve haver bom nível de organização
comunitária. É um processo longo e lento, mas que deve oferecer um nível
razoável de benefícios sustentáveis a um grupo grande de pessoas, como uma
receita que dê apoio completo para projetos de desenvolvimento da comunidade.
A melhor forma de envolver muitas pessoas em pouco tempo é mesclar os
benefícios individuais e comunitários (BRANDON, 1995).
O turismo vem sendo apontado como propulsor de desenvolvimento
sustentável, um desenvolvimento que deve ser social, econômico e ambiental.
Quando a população local se envolve no planejamento turístico ela consegue
perceber a importância de seu engajamento neste processo, pois toda ação ali
realizada afetará sua forma de vida diretamente. Portanto, baseado no conceito de
turismo sustentável, entenderá como é fundamental a preservação do patrimônio
natural ou construído pelo homem. Conscientes e sensibilizados quanto a estas
questões trabalharão para que isto aconteça, o que beneficiará toda a comunidade,
proporcionando uma maior qualidade de vida a esta população, que viverá em um
ambiente mais saudável, além do crescimento econômico gerado pela atividade
turística. Os benefícios individuais chegam quando as pessoas se deparam com
maiores possibilidades de emprego e renda e valorização pessoal, por estarem
envolvidas com o desenvolvimento de sua localidade.
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meio do desenvolvimento estável, da melhor distribuição de renda e garantia
dos direitos de cidadania; na sustentabilidade cultural – considerando a
identidade e o modo de vida local e a participação efetiva da população na
formulação e implementação dos programas de desenvolvimento turístico;
na sustentabilidade econômica – assegurando o crescimento econômico atual
pelo manejo responsável dos recursos naturais que satisfarão as necessidades
das gerações futuras; e na sustentabilidade espacial – por meio da distribuição
adequada de equipamentos e serviços turísticos, pela capacidade de carga,
assegurando a conservação ambiental e a qualidade dos serviços oferecidos aos
turistas (SILVEIRA, 1997).

e-Tec Brasil – Segmentos do Turismo

Atividade 2
Atende ao Objetivo 2
Segundo o que você acabou de estudar, relacione três medidas que possam
envolver a população de uma determinada região em seu planejamento
turístico.

Sabemos que, quanto mais deficiente for uma localidade no que diz respeito
à política e à economia, mais a comunidade depende dos recursos de base
locais (extração de matéria-prima da natureza, pesca etc.), o que se percebe
com clareza nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como
as nações pobres da América Latina, da África e da Ásia, que exportam
produtos primários e importam produtos industrializados. Por isso, antes
de se implementar qualquer mudança nessas sociedades, por meio do
desenvolvimento da atividade turística ou outra atividade que cause tanto
impacto como o turismo, ou seja, que influa na cultura, no ambiente e/ou
na economia local, deve-se identificar todas as suas peculiaridades e os grupos
de interesse, para que acompanhem a mudança por meio de participações
reais no processo de implantação e desenvolvimento da atividade proposta.
Concordamos com Souza (1997, p. 20) quando destaca que:
Se a maioria da população não puder participar livremente da questão
dos recursos socioespaciais de seu município, o turismo (e outras atividades)
dificilmente corresponderá às suas expectativas e casará com os seus
interesses; dificilmente, portanto, o turismo tenderá a trazer desenvolvimento
socioespacial duradouro.
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Sabemos que, para que os impactos culturais não aconteçam de forma
negativa com a chegada ou com o fortalecimento da atividade turística
em qualquer localidade, a comunidade deve estar bem conscientizada
quanto ao fenômeno turístico, seus benefícios e possíveis malefícios se
este não for planejado por profissionais especializados, em parceria com a
própria população local, mais os poderes público e privado. Portanto, pela
participação e pelo envolvimento de todos os interessados, a comunidade
será a mais beneficiada. Em vez de o modo de vida ser atingido
negativamente, tem-se mais ganhos financeiros e pessoais, pois passa-se a
valorizar mais a cultura e o produto local. A população começa a entender
que os turistas que chegam procuram por artesanato, por produtos do
lugar e pela troca de experiências com pessoas que não fazem parte do seu
cotidiano e não têm os mesmos costumes. Isto é, a localidade receptora
não vai parar de produzir o seu produto com a chegada do turista, mas
sim produzirá mais devido à procura.
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Um dos principais fatores que fazem com que o turismo em uma
localidade seja reconhecido, mantido e prestigiado deve-se ao fato de possuir
um diferencial e conseguir mantê-lo, ou seja, não deixando que o fato do
crescimento do turismo local influa no meio ambiente natural e no modo de
vida da comunidade devido à convivência com pessoas e culturas diferentes.
Desta forma, o turismo estaria trazendo impactos negativos à localidade
receptora, por meio de uma aculturação e mudança ou deterioração do
atrativo natural. “Quando as comunidades perdem o caráter que as torna
distintas e atrativas para os não-residentes, perdem sua capacidade de disputar
os rendimentos provenientes do turismo num mercado cada vez mais global
e competitivo” (MCCOOL, apud FENNEL, 2002, p. 26). Para que isto
não aconteça, a participação da comunidade também é essencial,
porque, por meio de programas de conscientização e valorização de
seus atrativos e de sua cultura, implantados e reforçados durante o processo de
planejamento local, as pessoas tentarão impedir a influência daqueles que vêm
de fora e tentarão manter seu diferencial.

Claudio Salvalaio
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Fonte: www.sxc.hu/photo/994032

Figura 2.2: Artesanato.

Vimos, até agora, que para o desenvolvimento de qualquer tipo de
turismo, deve-se pensar primeiramente nos conceitos e nas definições já
mencionados, como sustentabilidade e participação da comunidade no
processo de planejamento turístico, tomando decisões e se beneficiando com
a atividade turística.
Essa breve reflexão nos fez entender melhor os propósitos do Ministério
do Turismo, órgão nacional máximo responsável pelo planejamento turístico
do país, baseado em apenas um programa – o Programa de Estruturação dos
Segmentos Turísticos –, que vai ao encontro de nossa disciplina.
Após termos entendido que existem vários tipos de turismo porque
há demanda para todos eles, ou seja, turistas que vão a lugares diferentes
buscando formas distintas de ocupar o tempo ocioso, e termos discutido
sobre a importância da segmentação de mercado nos planejamentos turísticos,
vamos fazer a atividade a seguir:
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Atende ao Objetivo 3
Descreva duas formas de conciliar turismo e preservação do meio ambiente,
em uma das regiões a seguir relacionadas:
a. Pantanal de Mato Grosso
b. Amazônia
c. Mata Atlântica

Segmentação como forma de divulgação do Brasil no exterior: o
Ministério do Turismo e a EMBRATUR entendem que quando se

Resumindo...

caracterizam os destinos em segmentos e tipos de turismo
específicos, melhor é a comercialização e divulgação deles de
forma conjunta, fortalecendo as regiões turísticas como atrações
fortes em determinados segmentos.
A segmentação e a estruturação de produtos: o Programa de
Es-truturação dos Segmentos Turísticos, contido no Plano Nacional de Turismo, ressalva que a segmentação (Turismo Cultural, Turismo de Sol e Praia, Turismo de Negócios etc.) constitui
uma forma de organizar o turismo consolidando roteiros e destinos, a partir dos elementos de identidade de cada região.
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Atividade 3

e-Tec Brasil – Segmentos do Turismo

Turismo e planejamento sustentável: a complexa atividade
turística deve ser bem planejada para que leve, de fato, desenvolvimento às localidades receptoras. Sendo assim, o turismo
deve estar respaldado na sustentabilidade ecológica, sustentabilidade social, na sustentabilidade cultural, na sustentabilidade
econômica e na sustentabilidade espacial.
Turismo e comunidade local: destaca-se, neste tópico, a necessidade de participação efetiva da população autóctone no planejamento e na execução das atividades turísticas. A população é
a mais afetada com o fomento de qualquer atividade na localidade.
Por isso, deve ser agente do processo de criação e fomento do
turismo, já que, estando consciente e sensibilizada com as
mudanças que podem ocorrer no desenvolvimento da atividade,
trabalhará para a maximização dos impactos positivos e
minimização dos negativos.

Informações sobre a próxima aula
Na próxima aula, você vai reconhecer o segmento Ecoturismo, as
atividades nele desenvolvidas e como planejar esse tipo de turismo em
consonância com a conservação do meio ambiente natural.
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Atividade 1
Trata-se de uma resposta pessoal, que depende do interesse de cada um por
uma região ou um tipo de lazer específico. No entanto, podemos concluir,
com facilidade, que a questão do conforto – ou sua ausência –, por exemplo,
é algo que define o destino turístico.

Atividade 2
As medidas são variadas, desde as tomadas pelas administrações federal,
estadual ou municipal, no sentido de, por exemplo, gerar mais empregos
para a população “atuar DENTRO dos espaços turísticos”, até medidas de
caráter individual, como as que podem ser tomadas por qualquer pessoa,
visando à preservação do meio ambiente, como evitar poluir mananciais de
água. A questão do bom tratamento aos turistas também é importante.

Atividade 3
De certa forma, essa resposta está ligada à anterior, na medida em que conciliar
turismo e preservação envolve a participação das comunidades que habitam a
região turística e atitudes dos governos da referida área; assim, por exemplo, a
criação de parques nacionais, reservas florestais e biológicas ajuda a preservar o
meio ambiente, ao mesmo tempo que pode gerar fonte de renda.
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Respostas das Atividades

e-Tec Brasil – Segmentos do Turismo
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Ecoturismo: viajando
e preservando...
Suzana Santos Campos

Zsolt Zátrok Dr.

Darrel Fraser

Barun Patro

Fonte: www.sxc.hu/photo/1000061

Fonte: www.sxc.hu/photo/1063812

Fonte: www.sxc.hu/photo/1065698
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Meta da Aula
Apresentar o crescente segmento do Ecoturismo e como se deve
planejar a atividade turística em ambientes naturais.

Objetivos
Após o estudo desta aula, você deverá ser capaz de:
1. diferenciar Ecoturismo de Turismo Ecológico;
2. reconhecer a importância do cálculo da capacidade de carga
em lugares onde se pratica o Ecoturismo;
3. avaliar a importância de planejamento do Ecoturismo como
forma de aliar desenvolvimento e preservação da natureza.
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Ecoturismo: um nome tão simples
para algo tão importante

Luis Rock

Você já reparou que, atualmente, TUDO está ligado à conservação
do planeta? Pois é, há algum tempo, ninguém pensava na possibilidade de
os recursos naturais (água, petróleo, gás...) do nosso pequeno mundo se
esgotarem... Hoje, essa possibilidade é real e assusta muita gente – então,
surge o problema: de que forma podemos conservar o meio ambiente e,
ao mesmo tempo, garantir que um país como o nosso consiga chegar a um
bom nível de desenvolvimento? É possível fazer as duas coisas? Afinal, muitas
pessoas pensam que para se desenvolver é necessário poluir, desmatar... Uma
das respostas pode estar no Ecoturismo. Vamos saber o que é isso?

Figura 3.1: O planeta possui extensa
lista de animais em perigo, como
o tigre. Por meio do Ecoturismo,
podemos ajudar a protegê-los.
Fonte: www.sxc.hu/photo/227138

Ecoturismo é um segmento da atividade turística que utiliza, de forma
sustentável, os patrimônios cultural e natural, incentiva sua conservação e
busca a formação de uma consciência ambientalista por meio da interpretação
do ambiente, promovendo o bem-estar das populações envolvidas.
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Quase o mesmo nome – mas
um tanto diferente
Muita gente confunde o Ecoturismo com Turismo Ecológico, e, na
verdade, as diferenças podem parecer pequenas para quem não conhece
bem o assunto, ainda mais com nomes tão parecidos! Apesar de os dois
tipos de turismo serem praticados em ambientes naturais, mostraremos
aqui suas diferenças:

ECOTURISMO: “Deslocamento de pessoas para espaços
naturais delimitados e protegidos pelo Estado ou con-trolados em parceria com associações locais e ONGs” (Organizações Não-Governamentais, ou seja, associações que não fazem
parte do Estado ou participam de um órgão governamental, e
tampouco pertence ao setor privado). Esse tipo de turismo acontece em Unidades de Conservação, principalmente em parques
nacionais e estaduais, encontrados em todo o Brasil.
Pressupõe sempre a utilização controlada de uma área com
planejamento do uso sustentável de seus recursos naturais e
culturais, por meio de estudos de impacto ambiental, estimativas
de capacidade de carga e de suporte local, monitoramento e
avaliação constantes, com plano de manejo e sistema de gestão
responsável.
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turismo de natureza ou turismo verde, envolve o
“deslocamento de pessoas para espaços naturais,
com ou sem equipamentos receptivos, motivadas pelo desejo
e/ou necessidade de fruição da natureza, observação

Equipamento receptivo

passiva da flora, da fauna, da paisagem e dos aspectos

Qualquer equipamento e serviço

cênicos do entorno”. O Turismo Ecológico é praticado em

turístico oferecido nessas áreas,

propriedades particulares ou lugares públicos que não são

como centro de visitantes, vestiários,

protegidos por lei. Sendo assim, há menos restrições no

sanitários, estrutura de hospedagem
(camping, chalés etc.).

uso desses territórios.

Mono Bustos

Atividades desenvolvidas em áreas de Turismo Ecológico:

Figura 3.2: A escalada é um dos
esportes mais praticados no Turismo
de Aventura.
Fonte: www.sxc.hu/photo/898293
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TURISMO ECOLÓGICO: também conhecido como
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Turismo de Aventura ou Turismo Desportivo – a natureza está
como pano de fundo para o desafio: práticas de longas caminhadas,
escaladas e aberturas de trilhas, rafting (desbravamento de corredeiras
descendo a bordo de um bote), off road (trilhas feitas com jipes),
rapel (técnica de descida com o uso de cordas ou cabos, com os
quais o praticante pode passar por obstáculos como prédios,
paredões, cachoeiras etc.) e outros esportes radicais (Jogos da
Natureza).
Fonte: www.sxc.hu/photo/765104

Anna Hunter

Fernando Weberich

Josep Miquel Martinez

Fonte: www.sxc.hu/photo/727415

Fonte: www.sxc.hu/photo/853889

Figura 3.3: Várias modalidades de Turismo Desportivo.
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Exercício eventual da caça e da pesca.
Excursões programadas para pontos geográficos de interesse turístico: rios, ilhas, montanhas e chapadas, grutas e cavernas, minas
e jazidas.

Figura 3.4: “Qualquer coisa, eu passo na peixaria depois!”

O Turismo Ecológico pode ser desenvolvido e praticado em qualquer
espaço natural, independentemente de cuidado, delimitação ou proteção
existente. Já no Ecoturismo, o espaço onde as atividades turísticas vão ser
praticadas deve necessariamente ser protegido e administrado por órgãos
competentes e deve ser delimitado como área de conservação. Geralmente
tais áreas são Unidades de Conservação, como parques nacionais e reservas
ecológicas. A característica dominante do Turismo Ecológico é a maior
flexibilização ou a inexistência de restrições rígidas e de limites à utilização
do espaço visitado.
Na atividade ecoturística, todas as atividades previstas no Turismo
Ecológico podem, em geral, ser realizadas, desde que rigorosamente
observadas as restrições de uso desses espaços.
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Outras atividades desenvolvidas:

Atende ao Objetivo 1
A seguir, você verá pequenas descrições de situações em que o homem busca
a natureza tentando encontrar paz e tranqüilidade. Quais delas representam
Turismo Ecológico ou Ecoturismo? Coloque dentro dos parênteses a sigla
T.E. para Turismo Ecológico ou E.T. para Ecoturismo.
a. Um dia de sol nas dunas das praias de Cabo Frio, com direito a mate
gelado e biscoito. ( )
Adriana Martins
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Atividade 1

Fonte: www.sxc.hu/photo/646205

b. Excursão com objetivos educacionais pela reserva biológica do Tinguá.
Não se esqueça de levar sua câmera! (Aproveite para conhecer melhor
a reserva do Tinguá: http://www.jbrj.gov.br/pesquisa/projetos_especiais/
tingua/index.html.) ( )
c. Passeio na mata e banho de cachoeira. Conselho: leve repelente e cuidado
com os carrapatos! ( )
d. Visita a um parque nacional. Aproveite para saber mais sobre os animais
ali existentes. ( )
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“A corda sempre arrebenta do lado mais
fraco...” Isso porque não foi respeitada a...
capacidade de carga!
Quando tratamos do provimento da atividade turística como um todo,
falamos sobre a importância de se calcular e respeitar a capacidade de carga
local para que se consiga desenvolver um turismo sustentável, principalmente
quando se fala sobre práticas em ambientes naturais, frágeis e muitas vezes
irreversíveis aos impactos negativos e à deterioração provocados pela má
utilização e pela grande quantidade de pessoas usufruindo desses espaços.

André Monteiro

Assim, vejamos o que se deve levar em consideração e como deve ser
calculada a capacidade de carga de um determinado ambiente.

Fonte: www.sxc.hu/photo/863488

Figura 3.5: Uma praia superlotada é um exemplo do que representa a falta de aplicação
da capacidade de carga a uma região turística.
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do tipo e do tamanho da área;
do solo (composição da superfície terrestre local);
da topografia (configuração do terreno com todos os acidentes e
objetos que se achem à sua superfície);
dos hábitos das pessoas (sociais, culturais);
da vida selvagem (animais);
do número e da qualidade dos equipamentos instalados para
atender aos turistas.
Sanja Gjenero
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Você já teve a impressão de que um ambiente estava lotado, com muito
mais gente do que, aparentemente, deveria ter? A capacidade de carga é
definida pelo número máximo de visitantes (por dia/mês/ano) que uma
área pode suportar, antes que ocorram alterações nos meios físico e social.
Ela depende:

Figura 3.6: De mãos
dadas para preservar
o meio ambiente!
Fonte: www.sxc.hu/photo/1046916
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duração da estada dos visitantes;
dispersão ou distribuição dos turistas dentro da área;
época do ano em que ocorre a visita.
Ultrapassar a capacidade de carga pode provocar impactos negativos no
ambiente físico, nas atitudes psicológicas dos turistas, no nível de aceitação
social da comunidade receptora e na economia das localidades:
o ambiente físico está relacionado à capacidade máxima de pessoas
em determinada área e à deterioração que o excesso provoca no
meio natural e construído pelo homem;
as atitudes psicológicas dos turistas relacionam-se à saturação/
desconforto com o excesso de outros visitantes na mesma área ou
no mesmo recurso natural, podendo fazer com que eles procurem
outros lugares;
quanto à aceitação social da comunidade receptora, dizemos que,
quando se ultrapassa a capacidade de carga, a população pode
passar a hostilizar os turistas que destroem seu meio ambiente,
agridem sua cultura e impedem sua participação nas atividades e
nos lugares que lhe pertencem;
em relação à economia, o excesso de turistas nos equipamentos
compromete a qualidade dos serviços, gera extinção das atividades
de subsistência originais e a dependência econômica excessiva do
turismo.
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Torna-se necessário empreender planos de desenvolvimento do turismo
que estabeleçam a capacidade de carga das destinações, considerando o
equilíbrio entre os efeitos econômicos, sociais e culturais e dos recursos
naturais da atividade. Exemplo: um parque nacional deve ter seu Plano
de Manejo, o qual deve conter um programa que contemple a atividade
turística, que especificará se será cobrada a visitação, quantas pessoas podem
visitar a localidade por dia, se as trilhas são autoguiadas ou se devem ser
realizadas com guias especializados, e assim por diante.
Para calcular a capacidade de carga de uma determinada área, devemos
considerar, ainda, outras variáveis:

e-Tec Brasil – Segmentos do Turismo

Figura 3.7: “Às vezes, ﬁco com saudade de quando era só UM caçador querendo a minha pele!”

Recomendações a serem levadas em conta para o cálculo da capacidade
de carga:
delimitar o espaço ocupado pelos alojamentos em relação ao
número de leitos, estendendo-se a medida também para os
campings e considerando as necessidades individuais e coletivas das
pessoas, relativas às vias de acesso, aos estacionamentos e a outros
equipamentos que se farão necessários;
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delimitar os espaços específicos para os turistas, a fim de evitar
aglomerações excessivas;
determinar os objetivos pretendidos com o desenvolvimento do
turismo, sejam eles econômicos ou sociais (Exs.: conservação da
autenticidade, revitalização de uma comunidade, rentabilidade dos
equipamentos);
ampliar as opções para os turistas, diversificando as atividades
recreativas dentro das destinações e dispersando a freqüência
simultânea nos mesmos locais;
estimular a visita à destinação nas épocas de “baixa estação”.
Aspectos que devem ser considerados para definir a capacidade de
carga dos espaços:
capacidade de carga ecológica: relaciona-se ao limite biológico e
físico do espaço. Sua determinação deve ser feita de forma
multidisciplinar (geologia, climatologia, geomorfologia, hidrologia,
ecologia, botânica etc.);
capacidade de carga social e psicológica: trata-se do nível do
impacto humano; se ultrapassar, diminui a qualidade da experiência.
Determina-se pelas diferentes expectativas e percepções de um
mesmo ecossistema e depende do seu nível cultural, social, do
número de pessoas que participam da visita etc.;
os equipamentos instalados na área: deve-se estabelecer o tipo e a
quantidade ideal de equipamentos e serviços para atender às
expectativas dos visitantes, com regulamentos e controle;
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considerar as necessidades e as atividades da população local,
dando-lhes prioridade absoluta. A população local deve ser sempre
inserida no processo de desenvolvimento ecoturístico, tentando-se
manter as atividades tradicionais e de subsistência ou dando-se
prioridade a ela nos novos trabalhos que possam surgir nesses
ambientes (como a capacitação para receber e guiar grupos);
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a compatibilidade entre os diversos usos do espaço natural: com a
diversificação de atividades que podem ser praticadas dentro dos
parques nacionais e das áreas florestais, algumas utilizam
equipamentos simples que não agridem o meio (mirantes e trilhas
ecológicas), mas também há outras que danificam a paisagem e o
ecossistema (teleféricos e restaurantes panorâmicos).
É importante o profissional de turismo conhecer todos os aspectos que
envolvem o cálculo da capacidade de carga. No entanto, o cálculo preciso
só pode ser realmente efetuado com a ajuda de vários profissionais, em uma
equipe multidisciplinar, com geógrafos, biólogos etc., que poderão falar
sobre os aspectos físicos e biológicos do espaço para se chegar a um número
coerente com a realidade e a fragilidade locais.

Atividade 2
Atende ao Objetivo 2
Após ter compreendido a importância de se colocar a capacidade de carga em
prática nas áreas naturais onde atividades turísticas são praticadas, aponte a
alternativa que corresponde ao conceito de capacidade de carga:
a. recebimento de um fluxo massivo de turistas na alta estação;
b. quantidade de bagagens que o visitante pode levar para acampar nas áreas
naturais;
c. número de turistas emissivos que o lugar ecoturístico pode mandar a
outras destinações;
d. quantidade de pessoas que podem visitar os atrativos turísticos locais no
mesmo momento sem causar impactos negativos para a natureza e para a
população local.
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Planejando a atividade ecoturística
Percebemos que o próprio conceito de ecoturismo também apresenta a
idéia de conservação ambiental e valorização cultural. Portanto, é importante
reforçar que, para tanto, há a necessidade de um planejamento ambiental
em qualquer atividade ecoturística que proporcione sempre forte ligação
entre meio ambiente e desenvolvimento local.

Elvis Santana

A idéia de proteger o meio ambiente da ação antrópica, ou seja, da
ação destruidora do homem sobre a natureza, é uma preocupação que tem
permeado debates no mundo inteiro. Desde a implantação do primeiro
parque nacional (Parque Nacional de Yellowstone), em 1872, percebe-se a
preocupação com a proteção de áreas naturais de grande beleza cênica para
usufruto dos visitantes, garantindo a relação harmoniosa entre o homem e
a natureza.

Fonte: www.sxc.hu/photo/991265

Figura 3.8: O jacaré é uma das espécies brasileiras ameaçadas de extinção.
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Formado em 1872 como a primeira área designada oficialmente
como parque nacional, Yellowstone vem desde então inspirando a criação
de dezenas de parques nacionais em todo o mundo. Localizado na ponta noroeste
do Estado do Wyoming (nos Estados Unidos), o parque é um paraíso natural e uma
maravilha geológica devido aos gêiseres (jatos de vapor e água quente que se elevam
do solo) que existem na região. Para realmente desfrutar de uma visita ao parque,
o visitante deve apanhar mochila e apetrechos de acampamento e mergulhar na
natureza. A fauna é abundante e, com 1,8 mil quilômetros de trilhas, agrada a
qualquer visitante.
Para saber mais sobre o Parque Nacional de Yellowstone, as atividades turísticas
nele desenvolvidas, ingressos, acomodações e outros serviços, entre no site http://
viagem.hsw.uol.com.br/parque-nacional-yellowstone.htm e confira.

Brian Lary
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Parque Nacional de Yellowstone

Fonte: www.sxc.hu/photo/475519

Figura 3.9: Gêiser no parque de Yellowstone.
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no urso Zé Colméia, criação dos estúdios Hanna-Barbera. Zé Colméia vivia suas
aventuras no Parque Jellystone, criado com inspiração no Parque de Yellowstone. Deu
saudade? Não conhece? Acesse o site e divirta-se:

Fonte: www.hannabarbera.com.br/zecolme/zecolme.htm

Figura 3.10: Zé Colméia, um dos personagens mais
conhecidos de Hanna-Barbera.
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Se você tem mais de 30 anos – e até se não tiver –, com certeza já terá ouvido falar

Stacy Braswell
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Adaptado. Fonte: www.sxc.hu/1055635

Figura 3.11: Mapa dos Estados Unidos, tendo em destaque o estado de Wyoming.

Nas últimas duas décadas, encontros envolvendo instituições governamentais e não-governamentais do mundo todo, tais como a Conferência
de Estolcomo e a Eco 92, alertaram-nos também sobre os efeitos nocivos
da utilização irracional dos recursos naturais renováveis (aqueles que voltarão a ser disponíveis após sua utilização, como os vegetais e animais) e
dos não-renováveis (aqueles que após serem utilizados não são repostos pela
natureza, como o minério de ferro e o petróleo), culminando, após muito
debate, na elaboração de vários documentos sobre problemas ambientais
mundiais. Um exemplo é a Agenda 21, plano de ação elaborado a partir da
colaboração de 179 países, contendo 40 capítulos e que deve ser adotado
local, nacional e globalmente. Nesses capítulos reúnem-se recomendações
para as nações adotarem um novo padrão de desenvolvimento e atingirem
a sustentabilidade ambiental, social e econômica. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo (capital da
Suécia), aconteceu entre 5 e 16 de junho de 1972 e teve como objetivo
sensibilizar o mundo sobre a necessidade de preservação do meio ambiente
e de estabelecer novas atitudes na relação homem/meio ambiente, a fim de
alcançarmos o desenvolvimento global.
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A Eco 92, também chamada de Rio 92, foi a Conferência das Nações
Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD),
realizada entre 3 e 14 de junho de 1992, no Rio de Janeiro. Nela se
consagrou o conceito de desenvolvimento sustentável e tratou-se de assuntos
relacionados à conservação dos ecossistemas da Terra em harmonia com o
desenvolvimento socioeconômico mundial.

Utilização irracional dos recursos naturais
A utilização irracional dos recursos naturais renováveis e não-renováveis
remete à ambição gerada com o sistema capitalista, em que o consumo e o
acúmulo de capital regem esse sistema.
Mas de que forma se deu essa utilização? Por meio da exploração desenfreada da água
doce, como se ela fosse infinita, da poluição do ar e da água, da extração de matériaprima para geração de energia e produção industrial, do desmatamento de florestas, da
destruição dos ecossistemas, entre outras. São ações que estão causando o desequilíbrio

Angelo Pinto

ambiental.

Figura 3.12: Queimada
no Nordeste do Brasil.
Fonte: www.sxc.hu/photo/399987
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A tendência mais atual do turismo no Brasil é a procura pelo ambiente
natural como forma de lazer, saindo-se do cotidiano dos centros urbanos.
No entanto, essa crescente tendência não vem sendo acompanhada pelo
planejamento adequado, o qual manteria a sustentabilidade das áreas
exploradas.
Os melhores resultados do Turismo Ecológico, em todo o mundo, têm
sido obtidos nos locais onde houve parceria das iniciativas pública e privada,
além da comunidade articulando-se em grupos de trabalho em torno da
preservação do meio ambiente.
Isso confirma a importância das parcerias dos setores interessados para
que seja feito um trabalho sério, além de profissionais de várias áreas, de
acordo com a área estudada, para auxiliar os profissionais de turismo.
A participação de todos no processo de desenvolvimento local, principalmente em se tratando de regiões tão frágeis e importantes para
nosso ecossistema, trará benefícios aos envolvidos e turistas, que, pelo
conhecimento da localidade por meio da atividade ecoturística, sentirão
prazer em visitar a comunidade, que os receberá com grande satisfação.
Em se tratando de parques nacionais, podemos dividir as responsabilidades ao administrá-los, para garantirmos a sustentabilidade desses
ambientes. Organizações não-governamentais podem desenvolver programas de educação ambiental, o setor público deve elaborar um Plano de
Manejo envolvendo profissionais competentes e o guiamento local pode ser
feito por integrantes da comunidade após passarem por treinamentos.
O dinheiro arrecadado com a cobrança de ingressos deve ser revertido
à subsistência da unidade de conservação. A política de incentivo ao
turismo local deve priorizar iniciativas da comunidade para investimento
em alojamentos para receber os visitantes e em cooperativas de artesanato.
Percebemos que várias são as formas de integração e cooperação entre os
setores; citamos aqui somente algumas.
Como exemplo de um dos melhores trabalhos desenvolvidos na área
de Ecoturismo, cabe apontar o planejamento elaborado no município de
Bonito, no Mato Grosso do Sul. Vamos saber mais sobre esse lugar que,
como o próprio nome diz, é... bonito demais!
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Figura 3.13: Bonito, não é? É Bonito!

Situado a cerca de 300 quilômetros de Campo Grande, capital do estado,
Bonito (cidade de quase 20 mil habitantes) é hoje um dos mais importantes
destinos ecoturísticos do Brasil, apresentando grande exuberância em sua
fauna e flora e em suas águas cristalinas. Sem dúvida, tem servido como
exemplo aos demais destinos ecoturísticos do país.
O turismo em Bonito teve início, de forma tímida, em meados da
década de 1980, e explodiu drasticamente desde então. Tornou-se a principal
atividade econômica da cidade. Os passeios, como, por exemplo, a flutuação
no Rio Sucuri, a descida de bote no Rio Formoso e a visita à Gruta do Lago
Azul, são todos pagos e só podem ser feitos com a companhia de um guia
de turismo, atendendo-se a uma capacidade máxima prevista para cada um
dos atrativos.
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Cezar Perelles
Fonte: www.sxc.hu/photo/567371
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Para fazer os passeios, o visitante deve ter em mãos um voucher – nome
dado ao ingresso – comprado numa das agências de turismo locais, o que
possibilita o maior controle por parte da prefeitura local em relação à
demanda pelos passeios, à arrecadação, entre outros indicadores.
Apesar de tantas precauções, a atividade ecoturística em Bonito
também está trazendo impactos negativos à paisagem natural e, sobretudo,
à cultura local. Sabe-se que apenas pequena parcela dos gastos dos turistas
permanece na própria região. Segundo dados da Secretaria Municipal
do Meio Ambiente, 95% do artesanato comercializado em Bonito não
foram produzidos lá. Isso acontece porque não se está observando algo
fundamental para a redução da dispersão da receita turística: a parceria com
os demais setores da economia local.
Esse é, certamente, um dos grandes desafios do Ecoturismo, tanto
para Bonito quanto para qualquer outro lugar: fazer com que a renda
seja gerada por meio do emprego nas comunidades locais e que essa renda
seja reinvestida na conservação de suas peculiaridades, por intermédio do
meio natural, cultural, econômico e social.
Para se começar a reverter esse quadro, seria interessante que o setor
público, em parceria com o empresariado local e a comunidade, se reunisse e
montasse, por exemplo, uma associação de artesãos locais que buscasse, por
meio de seus trabalhos, resgatar a cultura e os costumes locais, utilizando-se
de matéria-prima da região. A partir do momento em que a produção do
artesanato original, ou seja, produzido no próprio local, for consolidada, o
empresariado não importará mais trabalhos e produtos que não remetam à
realidade local.
Conseqüentemente, o artesanato surgirá como mais uma alternativa
de renda para a população artesã e para o setor privado, que poderá
incrementar sua atividade turística em Bonito. Ações como essas também
acarretam maior incentivo e investimento do setor público na atividade
turística, gerando a melhoria da qualidade de vida da comunidade.
Como se pode ver, nem os melhores exemplos do país em termos de
Ecoturismo atingiram o ideal de “turismo sustentável”. Por isso, os estudos
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Para solucionar parte dos problemas e dos erros apresentados em locais
de potenciais ecoturísticos, é interessante que existam roteiros elaborados
por agências especializadas e que haja o controle do número de turistas que
pode visitar cada atrativo natural disponível.
A montagem e a estruturação do roteiro ecoturístico que vise à visitação
responsável, apoiado na capacitação de profissionais, proporcionam à
localidade benefícios sociais e econômicos. A capacitação dos guias locais,
por exemplo, para acompanhar grupos de turistas e incentivar a conservação
natural dos atrativos existentes, é um grande passo para ajudar a manter sem
depredações o ambiente explorado turisticamente.
Na elaboração do roteiro, é importante delimitar a capacidade de
carga de cada atrativo, identificando os atrativos que poderão fazer parte
dele e aqueles que necessitam, se for o caso, de maior preservação
(permitindo-se somente a visitação com intuitos educacionais ou de
interpretação ambiental), e não apenas de conservação (permitindo-se
atividades recreativas e práticas de um turismo ecológico consciente).
Sendo assim, o roteiro pode ser elaborado a partir de um diagnóstico
das áreas naturais de potencial turístico. Esse diagnóstico analisará dados
do meio ambiente pesquisados anteriormente (como solo, vegetação,
fragilidade do atrativo etc.), apontando os pontos fortes e os fracos de
localização e de infra-estrutura local e reconhecendo a capacidade de carga
de cada potencial natural estudado.
Essa elaboração de roteiros e estudos ambientais é um ótimo exemplo
que vem confirmar a necessidade de uma equipe multidisciplinar para a
elaboração do correto planejamento turístico, pois a pessoa especializada
em turismo não é capaz de adequar a correta capacidade ao local explorado
se não tiver o apoio técnico de pessoas especializadas na área de geografia,
considerando-se que tamanha é sua importância para a conservação
ambiental.
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de Ecoturismo têm crescido nos últimos anos e se apresentado de suma
importância no meio acadêmico como forma de ajudar os profissionais e as
pessoas ligadas à atividade.

e-Tec Brasil – Segmentos do Turismo

Segundo Hovinen,
definir e operacionalizar a capacidade de carga é mais complicado ainda em
virtude da necessidade de se considerar os objetos de gestão, os efeitos do uso
sobre a qualidade ambiental e os efeitos do uso sobre desejos e expectativas do
usuário e do anfitrião (apud FENNELL, 2002, p. 16).

A importância de se planejar o Ecoturismo em qualquer lugar com potencial
se dá justamente na interferência da ação do homem no meio ambiente. Muitas
vezes, o homem só começa a se importar com a conservação do lugar depois
de tê-lo degradado. Então, sendo o homem o maior predador dos recursos
naturais, é fundamental que se pense em uma forma de preservação e/ou
conservação dos atrativos naturais antes que sua exploração inconseqüente
cause impactos negativos irreversíveis.

Figura 3.14: A poluição é uma das
grandes ameaças ao meio ambiente e
ao ser humano neste início de milênio.
Fonte: www.sxc.hu/photo/962272
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Fernando Weberich

escravos da comunidade dos Arturos
mantêm seus cantos e danças
tradicionais, e a valorização dessas
manifestações pelos visitantes é
fundamental para que a comunidade
possa resistir ao processo de
aculturação em curso.

Figura 3.15: A harpia, bela ave de rapina
do Brasil, é considerada uma das maiores
águias do mundo e está em extinção devido, principalmente, à destruição do seu
ambiente natural. Uma das formas de salvar a espécie é por meio da criação de novas reservas lorestais.
Fonte: www.sxc.hu/photo/774882
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Muitos dos impactos positivos causados pela atividade ecoturística
já foram citados anteriormente. Portanto, vamos reforçar alguns deles:
valorização cultural e dos produtos locais; geração de renda e empregos
à comunidade e desenvolvimento econômico municipal; incentivos à
conservação do meio ambiente e sua fiscalização; melhoria na infra-estrutura
básica e de equipamentos urbanos; programas de conscientização e educação
ambiental para turistas e população local; trocas de conhecimentos entre
a comunidade receptora e os turistas, de modo a não causar
aculturação local; divulgação de produtos turísticos por meio
Aculturar
de marketing estratégico; criação de novas atividades de lazer
Mudar por meio de um processo
de adoção e assimilação de cultura
e recreação, entre outros tantos que ajudam um lugar a se
alheia. Ex.: os descendentes de
desenvolver econômica e socialmente.

Fernando Weberich

e-Tec Brasil – Segmentos do Turismo

Fonte: www.sxc.hu/photo/767528

Figura 3.16: A criação de parques nacionais e reservas biológicas, onde os animais
podem viver livres, representa uma das únicas alternativas para a preservação das
espécies em extinção, como a ararinha-azul.

Quanto aos impactos negativos, eles são possíveis se a atividade
turística não vier acompanhada por um planejamento específico para esse
tipo de turismo, principalmente em se tratando da exploração turística em
ambientes naturais, tão frágeis aos descuidos do homem e que são degradados
com muita facilidade. Ou seja, é impossível desenvolver o Ecoturismo sem
que se estude a área, sem que se faça a sua fiscalização e se controle sua
capacidade de carga.
Como impactos negativos, podemos citar: sujeira nos atrativos naturais,
com a poluição dos recursos hídricos, da flora e do ar; gasto excessivo do
solo, levando-o ao esgotamento; aumento da população perto das atrações
turísticas, fazendo-se perder a originalidade da localidade, degradandose o ambiente, desmatando-se e descaracterizando-se a paisagem com
construções próximas a esses locais; uso de produtos químicos pelos turistas
em águas de cachoeiras, lagos e rios; descaracterização da alimentação
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A busca do equilíbrio necessário para o desenvolvimento da atividade
que beneficie a conservação ambiental, as comunidades receptoras e os
turistas envolve, necessariamente, um planejamento multissetorial que
deverá considerar que a conservação dos recursos naturais de notável valor
paisagístico deve atentar para o fato de que o meio ambiente é considerado
patrimônio público e que o aspecto da sua conservação ecológica deverá
estar equilibrado com o uso comum pelo povo, possibilitando a todos os
cidadãos o contato com a natureza.
(RUSHMANN; 1993. p.63)

Apesar de concordarmos que todos devem ter acesso aos recursos
naturais, em casos de localidades em que eles são os principais atrativos
do município, para que se mantenham vivos e com suas características,
é necessário “dosar” o fluxo de pessoas e seu tempo de permanência na
localidade em questão. Na maioria dos lugares onde o fluxo é intenso, essa
pode ser a melhor solução para se conseguir evitar ou minimizar os impactos
negativos que o homem causa ao meio ambiente natural e ao mesmo tempo
dar oportunidade a todas as pessoas interessadas em conhecer e desfrutar de
uma natureza não degradada e conservada em seus aspectos originais.
Assim, o Ecoturismo vem surgindo como forma de conservação dos
recursos naturais, de equilíbrio entre homem e natureza e de alternativa de
lazer, seja pela prática de esportes radicais no meio ambiente natural, seja
pela contemplação das paisagens, ou apenas pelo contato com a natureza
objetivando tanto suprir a curiosidade de se conhecer novos atrativos
naturais e desfrutar deles de forma consciente, quanto estudar, entender e
respeitar as espécies animais e vegetais.
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dos animais por meio da comida dada a eles pelos turistas, ocasionando
doenças e até a morte das espécies; caça e pesca ilegais; abertura de novas
trilhas, pisoteamento e compactação das já existentes; aculturação da
população receptora ou descaracterização das tradições locais por meio
de apresentações que fogem ao estilo e à época usual; aumento do custo
de vida local; excesso de mão-de-obra imigrante, desvalorizando, muitas
vezes, a mão-de-obra local, entre outros possíveis impactos negativos no
meio ambiente natural, cultural e social.

e-Tec Brasil – Segmentos do Turismo

No entanto, como já mencionado, para que uma comunidade consiga
atingir tais objetivos, que o próprio conceito de Ecoturismo aborda, é
fundamental acompanhar o planejamento ecoturístico adequado, que, por
meio do melhor aproveitamento das áreas pesquisadas, consiga alcançar a
sustentabilidade ecológica, cultural e social da localidade.

Atividade 3
Atende ao Objetivo 3
Pesquise nos sites www.portalbonito.com.br e www.yellowstone.net algumas
das medidas tomadas em Bonito e Yellowstone que nos permitam reconhecer
de que forma o desenvolvimento e a preservação do meio ambiente não são
incompatíveis.
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forma sustentável, os patrimônios cultural e natural, incentiva
sua conservação e busca a formação da consciência ambientalista
através da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar
das populações envolvidas“ (BRASIL. Embratur; Ministério do
Meio Ambiente, 1994, apud Ministério do Turismo).
Para que o Ecoturismo aconteça de forma plena e respeitando
os limites da natureza, é necessário estabelecer a capacidade de
carga de onde ele estará acontecendo. Portanto, precisamos
definir capacidade de carga, mostrar como delimitá-la e o que
devemos levar em consideração ao aplicarmos o conceito.
Assim como qualquer atividade turística, o Ecoturismo deve
acontecer após a realização de um planejamento ambiental que
resultará na definição das limitações e dos usos de áreas para
esse fim. A diferença é que o Ecoturismo é realizado em áreas
naturais protegidas, e por isso merece atenção e cuidado, já que
estamos falando de áreas frágeis às ações do homem e que, mal

Resumindo...

utilizadas, podem sofrer impactos negativos irreversíveis.
Para se calcular a capacidade de carga e definir quais atividades
turísticas podem ser realizadas em uma área natural, é necessária
uma equipe com profissionais técnicos capacitados em diversas
áreas, que definirão quais atividades poderão ser realizadas lá,
de acordo com o tipo de solo, a vegetação etc., e o número de
pessoas que poderão usufruir do ambiente natural durante o
mesmo período. Desta forma, é possível alcançar a conservação
do meio ambiente natural atrelada ao uso do local pelas
pessoas.
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“Ecoturismo é um segmento da atividade turística que utiliza, de

e-Tec Brasil – Segmentos do Turismo

Informação sobre a próxima aula
Na próxima aula, você vai aprender sobre o segmento Turismo Rural,
que vem surgindo como mais uma alternativa de renda para o proprietário
rural devido à diversidade de atrativos aos visitantes, principalmente dos
grandes centros urbanos.

Respostas das Atividades

Atividade 1
a. Um dia de sol nas dunas das praias de Cabo Frio, com direito a mate
gelado e biscoito. (T.E.)
b. Excursão com objetivos educacionais pela reserva biológica do Tinguá.
Não se esqueça de levar sua câmera! (Aproveite para conhecer melhor a
reserva do Tinguá: http://www.jbrj.gov.br/pesquisa/projetos_especiais/
tingua/index.html.) (E.T.)
c. Passeio na mata e banho de cachoeira. Conselho: leve repelente e cuidado
com os carrapatos! (T.E.)
d. Visita a um parque nacional. Aproveite para saber mais sobre os animais ali
existentes. (E.T.)

Atividade 2
Letra D

Atividade 3
Você deve ter encontrado, ao pesquisar o site www.portalbonito.com.br, o
Projeto Formoso Vivo, que visa à recuperação de áreas degradadas de um dos
rios de maior beleza cênica do mundo, e o Projeto Integrar, que, por meio da
educação ambiental, mostra aos seus participantes como realizar um turismo
sustentável, baseado na preservação, na conservação dos patrimônios naturais e
culturais, na consciência ambiental e no bem-estar da população envolvida.
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Fonte: www.sxc.hu/photo/899105
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Meta da Aula
Apresentar os diversos conceitos relativos ao turismo no
espaço rural.

Objetivos
Ao ﬁnal do estudo desta aula, você deverá ser capaz de:
1. reconhecer o turismo rural como alternativa
economicamente viável aos problemas aos quais estão sujeitas
as atividades agropecuárias, como secas, cheias, doenças etc.;
2. diferenciar agroturismo de turismo rural;
3. distinguir hotel-fazenda de fazenda-hotel.
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Introdução
Eu quero uma casa no campo
Onde eu possa compor muitos rocks rurais
E tenha somente a certeza
Dos amigos do peito e nada mais
Eu quero uma casa no campo
Onde eu possa ficar no tamanho da paz.
(Trecho de “Casa no Campo”, Zé Rodrix e Tavito)

Você já acordou de manhã desejando ouvir outra coisa além de
buzinas de automóveis? O canto dos pássaros, por exemplo? Querendo
sentir o cheiro de algo diferente da fumaça dos escapamentos dos
veículos? Talvez o “cheiro” do ar puro? Ou quem sabe sentindo falta do
sabor de uma fruta colhida no pé? Nos dias de hoje, é comum o homem
sentir-se longe demais da natureza, que sinta falta dela.
O turismo rural é uma das alternativas que ajudam o ser humano
a sentir-se em contato com essa parte importante de si mesmo: uma
vida mais simples, longe do “agito” da cidade grande, o cheiro de mato,
do gado... Muita gente procura essa simplicidade perdida no mundo
moderno.
Além disso, em termos econômicos, o desenvolvimento da
atividade turística no meio rural vem surgindo como alternativa para
os proprietários rurais, que muitas vezes se deparam com crises na
agricultura e pecuária. Essa atividade pode se tornar uma solução para os
problemas financeiros das propriedades rurais, assim como para o resgate
e a valorização da cultura e das tradições locais. Vamos conhecer os tipos
de turismo no meio rural: o turismo rural e o agroturismo!
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Kriss Szkurlatowski
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Fonte: www.sxc.hu/photo/1060708

Figura 4.1: O conhecimento é como uma estrada aberta à sua
frente. Vamos percorrê-la?

Deﬁnições de meio rural
Vários autores escreveram sobre o turismo rural. Mas, antes de
entrarmos nesse assunto, você saberia definir o que é “meio rural”? Pois
então, vamos lá!
Considera-se território rural um espaço físico, geralmente contínuo,
compreendendo cidades e campos (terrenos fora do perímetro urbano em
que geralmente predominam as atividades agrícolas ou as pastagens de
gado), caracterizado por critérios multidimensionais, como:
ambiente;
economia;
sociedade;
78

política e instituições;
uma população que, como em todos os lugares do Brasil e do
mundo, possui grupos sociais diferentes e se relaciona e interage
com o meio.
Tais critérios fazem com que os territórios rurais se diferenciem dos
territórios urbanos, principalmente pela destinação da terra, ou seja, pelo uso
que se faz dela, notadamente direcionado para as práticas agrícolas, e pela
noção de ruralidade, ou seja, o valor que a sociedade contemporânea atribui
ao meio rural e que contempla as características mais gerais desse meio:
a produção;
a paisagem e a biodiversidade (a variedade de espécies animais e
vegetais);
a cultura e um modo de vida típicos, identificados pelas atividades
agrícolas, pela cultura comunitária e pela identificação com os ciclos da natureza.
Também podemos definir turismo no meio rural como:
"Todas as atividades praticadas no meio não urbano, que consistem em atividades
de lazer no meio rural em várias modalidades definidas com base na oferta:
agroturismo;
turismo ecológico ou ecoturismo;
turismo de aventura;
turismo de negócios;
turismo de saúde;
turismo cultural;
turismo esportivo, atividades estas que se complementam ou não. "
(GRAZIANO DA SILVA et al., 1998: 14)
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cultura;

Agora que você já sabe o que é meio rural, conheceu suas definições
e sabe reconhecer suas características, o que você imagina que pode ser
realizado no meio rural, em termos de atividades de lazer e turismo? Pode
pensar numa fazenda, num sítio... Escreva, no espaço a seguir, duas das
idéias que você teve:

Arte_ram's
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O que se quer dizer é que existem vários tipos/modalidades de turismo
que ocorrem no meio rural, ou seja, no espaço geográfico não urbano. Sendo
assim, diversas atividades de lazer são ofertadas nesse meio de acordo com o
tipo de turismo implantado: por exemplo, o turismo de negócios e o de eventos podem acontecer em hotéis localizados no meio rural.

Fonte: www.sxc.hu/photo/987763

Pronto! Agora que você já sabe as definições básicas sobre o turismo
no meio rural, podemos aprofundar mais nosso estudo – próxima parada:
turismo rural!

Turismo rural
Podemos definir turismo rural como “o conjunto de atividades
turísticas desenvolvidas no meio rural, comprometido com a produção
agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da comunidade”.
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Vamos compreender melhor o conceito de turismo rural? Quais seriam
as atividades turísticas que podem ser realizadas no meio rural? Como esse
tipo de turismo pode resgatar e valorizar os patrimônios da comunidade e
agregar valor aos produtos e serviços locais? Responderemos às indagações
nos itens que se seguem.

Atividades turísticas no meio rural
As atividades turísticas no meio rural são constituídas pela oferta de
serviços, equipamentos e produtos de:
hospedagem;
alimentação;
recreação, entretenimento e atividades pedagógicas vinculadas ao
contexto rural;

outras atividades complementares às listadas, desde que praticadas
no meio rural, que existam em função do turismo ou que se constituam no motivo da visitação.

Fonte: www.sxc.hu/photo/1042348

Figura 4.2: O turismo rural engloba várias atividades ligadas à recreação, como
passeios a cavalo.
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Zuleika

recepção à visitação em propriedades rurais;

É a existência da ruralidade, de um vínculo com as coisas da terra, e
mesmo que as práticas agrícolas não estejam presentes em escala comercial,
o comprometimento da propriedade rural com a produção agropecuária
pode ser representado:
pelo ambiente;
pelas práticas de trabalho, costumes e tradições ligados à vida no
campo;
pelos aspectos arquitetônicos (a arquitetura rural possui características
específicas, como, por exemplo, uma casa em estilo colonial);
pelo artesanato.

Lynne Lancaster

Andrea Kratzenberg
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Comprometimento da propriedade rural com a produção
agropecuária

Fonte: www.sxc.hu/photo/1053750

Fonte: www.sxc.hu/photo/1045065

Figura 4.3: A produção agrícola e a pecuária são elementos importantes do turismo rural.

Agora você vai aprender um pouco sobre outro aspecto do turismo
rural, um aspecto que vai além da imagem que normalmente se faz do que
seja turismo rural: a produção de alimentos. Afinal, o meio rural proporciona uma experiência que pode e deve abranger mais do que isso; uma casa
de fazenda, por exemplo, pode estar localizada numa área de grande beleza
natural, com cachoeiras, lagos, montanhas e matas, além de permitir que os
turistas, normalmente habitantes das cidades grandes, vivenciem o contato
com animais domésticos que de outra forma não teriam.
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A prestação de serviços relacionados à hospitalidade em ambiente rural
faz com que as características rurais passem a ser entendidas de outra forma
que não apenas a focada na produção primária de alimentos. Assim, práticas
comuns à vida campesina, como manejo de criações, manifestações culturais
e a própria paisagem, passam a ser consideradas importantes componentes
do produto turístico rural e, conseqüentemente, valoradas por isso.
Como exemplo, um proprietário que possua uma criação de gado pode
agregar valor à sua produção levando turistas para praticar a ordenha dos
animais. A agregação de valor também se faz presente pela possibilidade de
verticalização da produção em pequena escala, ou seja, pelo beneficiamento
de produtos in natura, produtos em estado natural, transformando-os para
que possam ser oferecidos ao turista sob a forma de conservas, produtos
lácteos, refeições e outros. Exemplos? Vamos lá:
Em Minas Gerais, no sudeste, o leite é beneficiado, gerando o famoso queijinho mineiro – o queijo minas.
No nordeste, a cana é beneficiada, sendo convertida em rapadura.

Sophie

No sul, a uva é transformada em vinho.

Fonte: www.sxc.hu/photo/947166

Figura 4.4: O turismo rural oferece ao turista a oportunidade de
saborear alimentos não industrializados, o que se constitui em
mais uma fonte de rendimentos para os fazendeiros que oferecem
serviços turísticos.
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Agregando valor a produtos e serviços

Está confuso? Vamos dar um exemplo: um casarão colonial de
fazenda antiga pode explorar o turismo rural, o turismo cultural, o turismo
ecológico... O que queremos dizer é que o turismo rural não está todo o
tempo ligado apenas à idéia da vida no campo: existe uma parte importante
dele que lida com o Patrimônio Cultural.

Atividade 1
Atende ao Objetivo 1
Vamos imaginar que você é o consultor de uma grande fazenda de gado.
Ao ler os jornais, uma notícia deixa você um pouco preocupado.

Jordi Soro

David Oito Percebes
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Quando falamos em turismo rural, quase sempre pensamos em queijo,
manteiga, leite, cachaça de alambique... Porém, como você já viu, existem
aspectos do turismo rural que não são formados apenas por esse lado mais
conhecido – em alguns momentos, o turismo rural se integra a outras formas de turismo.

Fonte: www.sxc.hu/photo/6870

Fonte: www.sxc.hu/photo/468605
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1. Receber grupos de “Bird Watching” (turistas estrangeiros que vêm
observar e fotografar pássaros nativos). ( )
2. Diversificar a produção, plantando soja e cana-de-acúcar. ( )
3. Transformar a sede em uma pequena fazenda-hotel, oferecendo
café-da-manhã colonial. ( )
4. Abrigar leilões de cavalos. ( )
5. Abrir um pesque-e-pague no lago da propriedade. ( )

Resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural
Além do comprometimento com as atividades agropecuárias, o turismo rural caracteriza-se pela valorização dos patrimônios cultural e natural
como elementos da oferta turística no meio rural. Assim, na definição
de seus produtos de turismo rural, os donos de empreendimentos devem
manter a autenticidade e preservar os fatores culturais, por meio do resgate das manifestações e práticas regionais, e primar pela conservação
do ambiente natural. Como exemplos, temos os trabalhos manuais de
bordadeiras, os “causos”, a gastronomia etc.
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Com a ameaça da doença da vaca-louca, há o risco de queda na venda
da carne que sua fazenda produz. Como resolver esse problema? Você
se lembra das aulas do curso a distância que fez sobre turismo rural
e decide usá-las para a solução. Marque as opções a seguir, que são
possíveis atividades do turismo rural que a sua fazenda pode adotar
como alternativa para um período de baixo consumo de gado:

Davide Guglielmo
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Fonte: www.sxc.hu/photo/182622

Steve Woods

Anna Trinchera

Todo mundo adora um café quentinho, seja na forma pura, seja um
cappuccino, uma pausa para o café é sempre bem-vinda! Mas você conhece
a história do café? Sabe o caminho que essa bebida deliciosa e energética
percorreu até chegar à sua mesa? O café tem uma longa trajetória e alguns
dos lugares pelos quais ele passou fazem parte da nossa cultura! Acesse e
descubra: http://www.velhosamigos.com.br/Reportart/reportart42.html.

Fonte: www.sxc.hu/photo/709519

Fonte: www.sxc.hu/photo/912175

Figura 4.5: Jogue suas mãos para o céu.
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E agradeça se acaso tiver
Alguém que você gostaria que
Estivesse sempre com você
Na rua, na chuva, na fazenda
Ou numa casinha de sapê
(Trecho de “Na rua, na chuva, na fazenda”, Hyldon)

Você já aprendeu bastante sobre meio rural e turismo no meio rural. Mas
sabia que existe também um outro tipo de turismo no meio rural chamado
de agroturismo? Embora possa ser confundido com os anteriores, ele possui
características próprias. Vamos conhecê-lo?

Agroturismo
Moro na roça, Iaiá
Nunca morei na cidade
Compro o jornal da manhã
Pra saber das novidades...
(Trecho “Moro na roça”, de Xangô da Mangueira e Jorge Zagaia)

Embora pareçam semelhantes, existem diferenças entre o turismo rural
e o agroturismo. Vamos conhecê-las e deixar isso claro!
Podemos definir agroturismo como o deslocamento de pessoas para
espaços rurais, para a contemplação da paisagem e observação, vivência e
participação em atividades agropecuárias. Então, agroturismo é a visitação
de espaços rurais com fins de lazer ou descanso. Mas isso se parece muito
com a definição de turismo rural, não é mesmo?
Se você pensou isso, é porque entendeu bem as duas definições. Mas
ainda existe uma diferença sutil entre elas:
No agroturismo, a produção agropecuária acontece em uma escala
econômica que representa a maior fonte de rendimento da propriedade,
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colocando o turismo como receita complementar. Isto é, no agroturismo,
as propriedades se sustentam através de sua produção agrícola e pecuária,
sendo o turismo mais um complemento.
As próprias atividades agropecuárias constituem o principal diferencial
turístico. Nesse caso, para viver uma autêntica experiência de vida do
campo, os turistas poderão participar ou não da rotina diária dos afazeres
domésticos ou produtivos da propriedade.
As instalações e os equipamentos de hospedagem, produção e alimentação mantêm-se na forma original, como utilizadas por proprietários e
trabalhadores. Se ampliadas para adicionalmente acomodar os visitantes,
deverão conservar as mesmas características arquitetônicas.

Atividade 2
Atende ao Objetivo 2
Vamos imaginar: você vai viajar, tirando aquelas merecidas férias...
Após pensar bem sobre o destino, você decide ir para o interior do
Brasil, em busca de momentos de vida mais simples: acordar com
o canto do galo, tomar leite direto da vaquinha, recolher ovos no
galinheiro... Você escolhe seu destino e se hospeda em uma fazenda
que produz vegetais, carne, ovos, leite e derivados, além de compotas,
licores, café torrado etc., para comércio nas cidades próximas, e que
lhe permite participar do dia-a-dia da vida no campo! Essa fazenda
pode ser citada como exemplo de agroturismo? Por quê?
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Hotel-fazenda – Fazenda-hotel
Hotel-fazenda
Uma propriedade inserida no meio rural, construída com um número
grande de apartamentos (superior a 30 acomodações) e com o objetivo de
oferecer lazer aos hóspedes, além de outras formas de turismo, como o
ecológico, esportivo, cultural etc. Eles não exercem, no entanto, atividades
produtivas e a lucratividade vem, principalmente, da hotelaria.

Fazenda-hotel
É uma propriedade produtiva cuja sede é transformada numa acomodação aconchegante para receber os visitantes. O número de apartamentos
não deve ser grande (no máximo 20), para não se perder uma de suas principais características: a hospitalidade. Numa fazenda-hotel, os turistas são recebidos pelos próprios proprietários, o que os faz com que sintam-se em casa.
Na fazenda-hotel, encontramos acomodações tanto simples quanto
sofisticadas, pois o turismo rural pode ser praticado em pequenas, médias
e grandes propriedades rurais. Cada região possui seus atrativos; cada propriedade, seu charme diferencial. O importante é respeitar os princípios
básicos do turismo rural.
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Os principais estabelecimentos relativos ao turismo rural são os
hotéis-fazenda e as fazendas-hotel. Parecem a mesma coisa? Sim, mas
possuem características próprias, e é relevante, aqui, esclarecermos a
diferença entre eles.

e-Tec Brasil – Segmentos do Turismo

Confusa essa história de hotel-fazenda e fazenda-hotel? Pois,
então, aqui vai uma dica:
Em hotel-fazenda a primeira palavra é “hotel”. Isso porque é o foco
desse tipo de estabelecimento. Assim, um hotel-fazenda é um hotel que
também tem atividade agropastoril.
Já em uma fazenda-hotel, a primeira palavra, “fazenda”, indica que a
principal atividade é ser uma fazenda, que também oferece hospedagem e
outros serviços, como você acabou de ver.

Atividade 3
Atende ao Objetivo 3
Bruno e Wagner são amigos há muito tempo. Bruno viajou e, ao
voltar, encontrou Wagner na rua. O diálogo que se seguiu foi mais
ou menos assim:
– Fala, Bruno! Quanto tempo, cara! E aí, como foi de viagem?
– A viagem foi maravilhosa! Fiz uma parte do circuito do interior
mineiro! Florestal, Pará de Minas, Itaúna... Só estranhei a distância
do Aeroporto de Confins... O lugar parece que fica mesmo nos
confins do universo!
– Você ficou hospedado no lugar que lhe indiquei? Era um hotelfazenda, não?
– Fiquei, mas não sei se aquilo é um hotel-fazenda, não, Guinho...
Acho que era uma FAZENDA-HOTEL.
– Hum... Como era lá?
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– Olha... eram só 15 apartamentos, e o proprietário ganhava dinheiro
mesmo era plantando feijão, criando gado. O turismo pra ele era só
um complemento...

Anna Trinchera

AGORA É COM VOCÊ! E então? Segundo o que você acabou
de ler, em que espécie de estabelecimento o Bruno se hospedou?
Por quê?

Fonte: www.sxc.hu/photo/1001312

Figura 4.6: A pecuária é parte importante do turismo rural.
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Brian Law
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Fonte: www.sxc.hu/photo/884148

Figura 4.7: Uma estada em uma fazenda-hotel proporciona momentos de
autêntica vida no campo!

Atividade 4
Atende ao Objetivo 3
Acesse o site http://www.areiaquecanta.com.br/?page=hospedagem
e responda:
Em sua opinião, o estabelecimento turístico citado pode ser mais
bem enquadrado na categoria fazenda-hotel ou hotel-fazenda? Por
quê?
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Entende-se que o turismo nos espaços rurais deve propiciar a diversificação da economia regional, inserindo atividades de lazer ligadas ao turismo; melhorar a qualidade de vida das famílias rurais; diversificar a oferta turística; diminuir o êxodo rural; promover o intercâmbio cultural; conservar
os recursos naturais; gerar empregos; melhorar toda a infra-estrutura básica
das regiões onde o turismo será praticado; agregar valor ao produto primário
por meio da verticalização da produção; integrar as propriedades rurais e a
comunidade e valorizar as práticas rurais sociais e de trabalho.
Sendo a atividade turística no meio rural uma modalidade ainda nova
e confusa em seus conceitos e especificações, um trabalho cuidadoso e bem
articulado faz-se necessário para que seja possível a implantação do turismo
no meio rural. Para que os proprietários fiquem cientes dos benefícios dessa
atividade, devem participar de programas de conscientização e sensibilização.
Para tanto, é necessário o total envolvimento do proprietário rural no desenvolvimento da atividade turística em sua propriedade, para que saiba como
receber os turistas e sentir-se valorizado com a presença do visitante que viaja
em busca da experiência do cotidiano da vida do campo.
É sabido que, para que os impactos culturais não aconteçam de forma
negativa com a chegada ou com o fortalecimento da atividade turística em
qualquer localidade, a comunidade deve estar bem conscientizada quanto
ao fenômeno turístico, a seus benefícios e seus possíveis malefícios, como,
por exemplo, a destruição da cultura tradicional ou a degradação da natureza. Além disso, o turismo local deve ser planejado por profissionais especializados em parceria com a própria população local, além de com o poder
público e o privado.
Portanto, pela participação e pelo envolvimento de todos os interessados, a comunidade será mais beneficiada. Assim, em vez de atingir negativamente seu modo de vida, o turismo acarretará mais ganhos financeiros e pessoais e a comunidade passará a valorizar sua cultura e o produto local. Todos
entenderão que os turistas que lá chegam procuram por seu artesanato, por
seus produtos e pela troca de experiências por meio do contato com pessoas
que não fazem parte do seu cotidiano e que não têm os mesmos costumes
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Conclusão

Conclui-se, então, que o turismo no meio rural vem como uma inovação ao desenvolvimento e à permanência de muitas propriedades e atividades realizadas no campo no cenário mundial, em que as tecnologias
modernas e a produção em grande escala dos produtos agrícolas e expansão
pecuária fizeram com que os pequenos proprietários de terra, principalmente, não conseguissem mais competir no mercado. Ao mesmo tempo, essa
nova modalidade faz com que algumas atividades tradicionais do meio rural
não desapareçam totalmente, e sim se transformem em atrativos turísticos
valorizados tanto pela população local quanto pelos visitantes e turistas que
buscam, no turismo, descanso e lazer atrelados a conhecimento, história e
cultura.
Eric Lumis
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que eles. A localidade receptora não vai parar de produzir com a chegada do
turista, mas sim produzirá mais devido à procura.

Fonte: www.sxc.hu/photo/943920

Figura 4.8: A convivência com animais, que de outra
forma diﬁcilmente existiria, é altamente benéﬁca para
as crianças e pode ser obtida por meio do turismo rural.
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Na próxima aula, você vai aprender sobre o segmento Turismo
Cultural, muito trabalhado no mundo inteiro e que remete a vários
tipos de turismo, todos tendo como principal objetivo a conservação
e divulgação da cultura e a manutenção dos patrimônios materiais e
imateriais de cada localidade.

Conceituando turismo no meio rural, turismo rural e agroturismo: toda atividade de lazer e hospedagem no espaço rural
é considerada turismo no meio rural. Já para ser considerada
turismo rural, além de a atividade ser desenvolvida no meio
rural, a localidade deve estar comprometida com a produção
agropecuária. No agroturismo deve-se ter uma produção
agropastoril em escala econômica, sendo esse seu diferencial turístico.
Diferenciando hotel-fazenda de fazenda-hotel: reconhecer
essa diferença é muito importante para o profissional de turismo. O hotel-fazenda é um meio de hospedagem construído
para fins turísticos localizado no meio rural, e o turismo é sua
principal fonte de renda. Já a fazenda-hotel é uma adaptação

Resumindo...

da sede da propriedade rural para receber turistas. O turismo, nesse caso, é apenas mais uma alternativa de renda para
o proprietário.
Diversificando a economia no espaço rural: muitas vezes o
proprietário rural, principalmente o pequeno proprietário,
não consegue competir no mercado e passa por crises no
seu negócio agropecuário. Sendo assim, ele percebe uma
forma de diversificar e aumentar a economia da sua região
investindo no turismo, o que propicia sua fixação no meio
rural, evitando o êxodo.
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Informação sobre a próxima aula
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O turismo no meio rural e o resgate da cultura e das atividades tradicionais: assim como toda atividade turística, o
desenvolvimento do turismo em espaços rurais proporciona a
preservação ambiental e a cultural local. Atividades primárias
e o modo de vida rural são valorizados e mantidos nas regiões
onde o turismo é implantado por meio da visitação de viajantes que querem conhecer o cotidiano da vida no campo.

Respostas das Atividades

Atividade 1
1. Receber grupos de “Bird Watching” (turistas estrangeiros que vêm
observar e fotografar pássaros nativos). (X)
3. Transformar a sede em uma pequena fazenda-hotel, oferecendo café-damanhã colonial. (X)
5. Abrir um pesque-e-pague no lago da propriedade. (X)

Atividade 2
Sem dúvida, a fazenda é um exemplo de agroturismo, na medida em que sua
principal fonte de renda vem do comércio do que é produzido lá.
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Segundo relato de Bruno, ele se hospedou em uma fazenda-hotel, já que suas
principais características estão presentes ali: número pequeno de acomodações
e o principal foco do lucro na atividade agropecuária, não no turismo.

Atividade 4
Hotel-fazenda – uma simples veriﬁcação do número de acomodações já
permitiria deduzir isso, já que na fazenda-hotel o número de acomodações
é pequeno.
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Atividade 3

Aula 5
Turismo cultural
Suzana Santos Campos

e-Tec Brasil – Segmentos do Turismo

Meta da Aula
Apresentar o segmento turismo cultural e vários tipos de
turismo a ele relacionados.

Objetivos
Após o estudo desta aula, você deverá ser capaz de:
1. conceituar turismo cultural, patrimônio cultural e recurso
cultural;
2. definir cultura e suas concepções;
3. identificar formas de planejar o turismo cultural sem
descaracterizar ou degradar o patrimônio.
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Introdução

Pedro Toscano

Muitas pessoas gostam da idéia de unir o útil ao agradável. Assim,
escolhem seus roteiros de viagem baseados em lugares que apresentem
boas opções culturais – nada melhor do que o prazer de viajar aliado à
possibilidade de aprender mais, conhecer novas culturas. Este é o turismo
cultural! Vamos aprender mais sobre ele?

Fonte: www.sxc.hu/photo/289754

Figura 5.1: Igreja em Ouro Preto.

Turismo cultural, patrimônio cultural e
recursos culturais
Turismo cultural, patrimônio cultural... Para você que pensava que
viajar era apenas uma forma de “esfriar a cabeça”, surpresa! Você pode
aprender muito viajando! Além da cultura adquirida quando entramos
em contato com culturas diferentes e outros povos, existem alguns tipos
de viagem que têm como principal objetivo o conhecimento! Assim, “O
turismo cultural compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência
do conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural
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e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e
imateriais da cultura” (Ministério do Turismo).
Para termos o turismo cultural, é necessário, obviamente, que haja
preservação do patrimônio, ou seja, deve-se ter patrimônio cultural a ser
consumido na localidade receptora. Mas o que seria esse patrimônio?
A Conferência sobre a Proteção do Patrimônio Mundial e Cultural,
aprovada pela Conferência Geral da Unesco, em 1972, considera como
patrimônio cultural os monumentos, conjuntos de construções e locais que
tenham um valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico ou
antropológico.

A Unesco – Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura – foi fundada em 16 de novembro de 1945. É uma
agência especializada das Nações Unidas de padronização para formar
acordos universais nos assuntos éticos emergentes. Promove a cooperação
internacional entre seus 193 Estados-membros e seis membros associados nas
áreas de educação, ciências, cultura e comunicação.
Para saber mais sobre a Unesco no Brasil, visite o site oficial da organização:
www.unesco.org.br.
Sobre a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural e os
artigos sobre patrimônio cultural e sua proteção, você pode acessar o site http:
//whc.unesco.org/archive/convention-pt.pdf e ver o documento traduzido para o
português.
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Figura 5.2: Brasília, patrimônio cultural da humanidade.

Os recursos culturais também são considerados patrimônio cultural.
Por isso, é interessante definir “recurso cultural”:
Pode ser entendido como todo o fazer humano, incluindo os bens materiais
e os bens imateriais, e que representa a cultura das classes mais abastadas e
também a cultura dos menos favorecidos. Este recurso deixou de ser definido
apenas pelos prédios e monumentos da realeza e, contemporaneamente, é
definido pelo conjunto de bens materiais, hábitos, usos, costumes, crenças e
forma de vida cotidiana de todos os segmentos que compuseram e compõem
as sociedades (ALMEIDA, 2007).
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Ana Batista
Fonte: www.sxc.hu/photo/793672
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Muitas pessoas pensam que patrimônio cultural se resume somente
às construções físicas, tangíveis, ou seja, que podem ser tocadas, materiais,
deixadas pelo homem, como igrejas, museus, livros, obras de arte, entre
tantas outras conhecidas. No entanto, os bens imateriais e intangíveis, como
a gastronomia, o folclore, as manifestações religiosas, uma interpretação
musical, os dialetos etc., também são legados construídos pelo homem, e
como tal são patrimônios culturais.
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Figura 5.3: Acarajé, comida típica da Bahia, é um exemplo de patrimônio cultural.

Já que estamos falando de patrimônio cultural, recursos culturais e
turismo cultural, vamos definir o que é cultura?

Cultura
No cenário midiático, a cultura aparece sempre associada
Que diz respeito e é
ao mundo das artes, como cinema, televisão e teatro, mas,
transmitido pela mídia.
sob o enfoque antropológico, trata de toda e qualquer criação
humana, real ou simbólica, e que se expressa como modo de
vida dos povos. No âmbito universal, é um gerenciamento
coletivo da sobrevivência humana e representa a identidade de um
povo, expressa na língua, nas práticas e no imaginário das comunidades
(BARROCO, 2007, p.226).

Midiático
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Atividade 1
Atende ao Objetivo 1
A partir do conceito de turismo cultural, acesse a página da Unesco, através
do seguinte link http://www.unesco.org.br/areas/cultura/areastematicas/
patrimoniomundial/copy5_of_index_html//mostra_padrao
Escolha UMA das áreas consideradas patrimônio pela Unesco e relate os
motivos que o levariam a visitá-la.

Então, podemos dizer que cultura é uma preocupação
dos tempos atuais. Ela diz respeito à humanidade como
um todo e ao mesmo tempo a cada um dos povos, nações,
sociedades e grupos humanos. A humanidade está marcada
por contatos, conflitos e maneiras diferentes de organizar
a vida social, de se apropriar dos recursos naturais e
transformá-los, de conceber a realidade e expressá-la.
Cultura é tudo o que caracteriza uma população
humana. As preocupações com cultura servem para
compreendermos as sociedades modernas e industriais
e as que vão desaparecendo ou se aculturando.
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Aculturar
Mudar através de um processo de
adoção e assimilação de cultura
alheia. Exemplo:os descendentes
de escravos da comunidade dos
Arturos mantêm seus cantos
e danças tradicionais, e a
valorização dessas manifestações
pelos visitantes é fundamental
para que a comunidade
possa resistir ao processo de
aculturação em curso.
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Conceitos de cultura
Como você viu, a cultura abrange uma série de conceitos, características;
é algo amplo. Para compreendermos as várias maneiras de entender o que é
cultura, falaremos de dois conceitos básicos:
O primeiro remete a todos os aspectos de uma realidade social,
caracterizando a existência social de um povo ou nação, as maneiras
de conceber e organizar a vida social, seus aspectos materiais, a forma
de produzir o necessário para a sobrevivência e as maneiras de ver o
mundo. Podemos nos referir a culturas com realidades sociais bem
diferentes, como, por exemplo: cultura indígena, cultura judaica,
cultura camponesa, cultura italiana, e assim por diante.
O segundo refere-se ao conhecimento, às idéias e às crenças, assim
como às maneiras como eles existem na vida social, fazendo referência
à língua, à literatura, à filosofia, à ciência e ao conhecimento artístico
local. Ou seja, se estamos falando da cultura italiana, aqui fazemos
referência à sua língua, à sua literatura etc. Assim, como exemplo desta
concepção, podemos citar uma cultura alternativa com tendências de
pensar a vida e a sociedade na qual a natureza e a realização individual
são enfatizadas.
É importante, porém, entendermos que as culturas são dinâmicas,
mudam o tempo todo, e que a principal vantagem em estudá-las é por
contribuírem para o entendimento dos processos de transformação por
que passam as sociedades contemporâneas. Cultura diz respeito a todos os
aspectos da vida social, é uma construção histórica, um produto coletivo
da vida humana, realidade que deve ser apropriada em favor do progresso
social, da liberdade, da luta contra a exploração para a superação da opressão
e da desigualdade.
Discutir cultura implica discutir o processo social concreto. Mas
devemos saber que as diferentes culturas passam por processos, o que quer
dizer que, apesar de identificarmos as tradições de uma cultura, elas podem se
transformar, porque a cultura faz parte de uma realidade em que a mudança
é um aspecto fundamental.
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Cultura popular e cultura erudita
Grande é a diversificação interna da população: no processo de
produção; classes sociais diferentes e seus problemas na vida social; renda,
estilos de vida; acessos a escolas, hospitais, centros de lazer; homens, mulheres,
crianças, jovens, velhos; práticas médicas, alimentares; organização da vida
familiar, da amizade, da vizinhança... Até mesmo a variedade das paisagens
regionais é enorme! Por isso, até em função dessa diversificação interna da
população quanto à classe social e ao estilo de vida, a cultura é influenciada,
e, dentre as divisões que ela sofre a partir daí, a mais conhecida é a que
tradicionalmente se faz entre a popular e a erudita. Vamos a elas?
O erudito é ligado até hoje às classes dominantes, que detêm o
conhecimento expresso na filosofia, na ciência e no saber produzido
e controlado pelas instituições da sociedade nacional (universidades,
academias e ordens profissionais).
A cultura popular é conceituada pela própria elite cultural da sociedade.
Caracteriza-se pelas formas de pensamento e ação das populações mais
pobres da sociedade, com especificidade, lógica e dinâmica interna,
através de suas manifestações culturais.
A cultura popular tem muitas vezes caráter de resistência à dominação
da elite cultural ou caráter revolucionário. Tais práticas são difíceis de
retratar com clareza. Um exemplo se dá na medicina popular, que não diz
respeito só à cura, sendo associada a práticas religiosas, interpretação da
comida, relações de pessoas, de sexos, idades ou posição familiar diferentes;
seus limites se perdem na complexidade da vida social. Ou seja, a prática
da medicina popular ou de qualquer outra manifestação popular não é
homogênea nem mesmo entre as classes oprimidas. Desta forma, a cultura
dominante trata de classificar os modelos de religião, literatura, medicina
popular etc.
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Além dos conceitos de cultura, ela também é comumente dividida em
popular e erudita. Quer um exemplo? Quando você vai a uma roda de samba
ou a um baile de forró, podemos dizer que são exemplos de cultura popular.
Quando você assiste a um concerto de orquestra, isso é tradicionalmente
associado à cultura erudita. Vamos entender isso melhor?

Jef Bettens

e-Tec Brasil – Segmentos do Turismo

Fonte: www.sxc.hu/photo/800966

Figura 5.4: A utilização de plantas como a camomila em chás de uso medicinal é um
dos aspectos da cultura popular.

Na verdade, as concepções de cultura estão associadas às relações sociais
e a oposição entre erudita e popular é exemplo disso. As sociedades dominadas
e dominantes partilham um processo comum, uma história coletiva, e,
apesar de seus benefícios e seu controle se repartirem desigualmente, a
produção cultural faz parte dessa existência. Sendo assim, nenhuma parcela
da sociedade pode ser vista como uma realidade isolada no plano cultural.
Concluímos, a partir do que foi exposto, que a cultura é um aspecto de
nossa realidade e que sua transformação ao mesmo tempo a expressa e a
modifica em toda e qualquer sociedade.
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Atividade 2
Atende ao Objetivo 2

Analise as fotos e diga se são exemplos de cultura popular ou cultura erudita.
Por quê?

Balazs Horvath

a.

Fonte: www.sxc.hu/photo/851551
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b.

c.

Fonte: www.sxc.hu/photo/89954

Fonte: www.sxc.hu/photo/670109
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Afonso Lima

Nicholas Sales

d.

Variações do turismo cultural
População autóctone
Todo o conteúdo apresentado até aqui sobre turismo cultural nos
faz refletir e chegar à conclusão de que em praticamente todo tipo
de turismo o visitante, de alguma forma, também está vivenciando
o turismo cultural, porque está em contato com culturas diferentes,
visitando espaços e patrimônios referentes a tais culturas, mesmo
que seja inconscientemente ou que essa vivência não seja o principal
objetivo do turista. Podemos ver, como exemplo, nos dois tipos
de turismo já trabalhados (ecoturismo e turismo rural), que têm
como principais características a preservação do patrimônio natural
e a identidade das populações autóctones, levando o turista a
consumir os bens e trocando experiências com a população local.

Também denominada nativa,
concerne àquela que é oriunda
do lugar onde se encontra,
não resultando de imigração.
No turismo, utilizamos muito o
termo “população autóctone”
para caracterizar a comunidade
local de determinado lugar,
reforçando sempre a importância
de sua participação nas
atividades turísticas, bem como
a preservação de seus costumes,
tradições, identidade e qualquer
manifestação cultural.
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Ronny Teufert
Fonte: www.sxc.hu/photo/781558
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Existem, dentro do turismo cultural, algumas variações, que ocorrem
quando as viagens são realizadas com o objetivo específico de vivenciar e
adquirir maior conhecimento sobre o local visitado e sua população, ou
seja, captar e sentir profundamente uma cultura diferente da pertencente
ao turista. Há várias formas de se realizar esse tipo de turismo, conforme
as preferências e motivações dos turistas: as mais conhecidas e antigas se
manifestam nas visitações a monumentos, prédios históricos, museus e
comemorações festivas e tradicionais das localidades receptivas.
Outras formas de se praticar o turismo cultural muitas vezes aparecem
como outros tipos de turismo: turismo religioso, turismo místico e esotérico,
turismo étnico, turismo cívico e turismo gastronômico.

Analisando as variações do turismo cultural
Turismo religioso: no Brasil, um destino muito visitado é Aparecida do
Norte, em função do Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição
Aparecida. Podemos citar também Juazeiro do Norte, no Ceará, por causa
da história e vida de “Padim” Padre Cícero.
O turismo religioso configura-se pelas atividades turísticas decorrentes
da busca espiritual e da prática religiosa em espaços e eventos relacionados às
religiões institucionalizadas, tais como as afro-brasileiras, a espírita, as protestantes, a católica, as de origem oriental, compostas de doutrinas, hierarquias,
estruturas, templos, rituais e sacerdócio.
A busca espiritual e a prática religiosa, nesse caso, caracterizam-se pelo
deslocamento a espaços e eventos para fins de: realização de peregrinações
e romarias; participação em retiros espirituais, em festas e comemorações
religiosas; contemplação de apresentações artísticas de caráter religioso;
participação em eventos relacionados à evangelização de fiéis; visitação a
espaços e edificações religiosas (igrejas, templos, santuários, terreiros);
realização de itinerários e percursos de cunho religioso.
Turismo místico e esotérico: roteiro esotérico nas cidades de Cuzco e
Lima, no Peru, com visita ao Vale Sagrado dos Incas e Macchu Picchu. No
Brasil, um dos lugares onde podemos fazer turismo místico é em São Tomé
das Letras, no sul de Minas Gerais.
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Nesse sentido, para fins de caracterização de produtos turísticos,
poderão ser utilizados os termos turismo esotérico, turismo místico ou
turismo místico-esotérico. Há a tendência pela busca de novas religiosidades
ou nova espiritualidade, desvinculadas das religiões tradicionais, que se dá
pela manifestação de crenças, rituais e práticas alternativas associadas ao
misticismo e ao esoterismo.
O turismo, nesse contexto, relaciona-se ao deslocamento para
estabelecer contato e vivenciar tais práticas, conhecimentos e estilos
de vida, que configuram um aspecto cultural diferenciado do destino
turístico. Dentre as atividades típicas desse tipo de turismo, podemos citar
as caminhadas de cunho espiritual e místico, as práticas de meditação e de
energização, entre outras.
Turismo étnico: na Bahia existem roteiros de turismo étnico que têm
como objetivo resgatar a cultura afro, já que nesse estado brasileiro muitos
são os afro-descendentes. O turismo étnico constitui-se das atividades
turísticas decorrentes da vivência de experiências autênticas em contatos
diretos com os modos de vida e a identidade de grupos étnicos. Buscase estabelecer um contato próximo com a comunidade anfitriã, participar
de suas atividades tradicionais, observar e aprender sobre suas expressões
culturais, estilos de vida e costumes singulares.
Muitas vezes, tais atividades podem articular-se como uma busca pelas
próprias origens do turista, em um retorno às tradições de seus antepassados.
O turismo étnico envolve as comunidades representativas dos processos
imigratórios europeus e asiáticos, as comunidades indígenas, as comunidades
quilombolas e outros grupos sociais que preservam seus legados étnicos como
valores norteadores em seu modo de vida, saberes e fazeres.
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O turismo místico e o esotérico caracterizam-se pelas atividades turísticas
decorrentes da busca da espiritualidade e do autoconhecimento em práticas,
crenças e rituais considerados alternativos. Opta-se nesta definição pela
utilização conjunta, e não exclusiva, dos termos turismo místico e turismo
esotérico, uma vez que o misticismo e o esoterismo estão relacionados a
novas religiosidades e suas práticas se dão, muitas vezes, ao mesmo tempo,
sendo difícil separá-los em um produto turístico exclusivamente de caráter
místico ou esotérico.
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Turismo cívico: Brasília tem trabalhado bastante com este tipo de turismo.
Os visitantes que passeiam pelo Congresso Nacional têm a possibilidade de
conhecer mais sobre a política e a história brasileiras. O turismo cívico ocorre
em função de deslocamentos motivados pelo conhecimento de monumentos
e fatos, e pela participação em eventos cívicos que representem a situação
presente ou a memória política e histórica de determinados locais.
Por monumentos, entendem-se as obras ou construções que remetam
à memória de determinado fato relevante ou personagem. Os fatos são
ações, acontecimentos e feitos realizados ou que estejam ocorrendo na
contemporaneidade. Turisticamente, podem atrair pessoas para conhecerem
os locais onde se passaram, de forma a compreender o seu contexto e suas
particularidades.
Neste caso, tais monumentos e fatos diferenciam-se dos demais por
seu caráter cívico, ou seja, relativos à pátria. Por eventos cívicos, entende-se
todo acontecimento programado de caráter cívico, englobando-se aqui
os eventos para troca de bandeiras; posses de presidentes, governadores
e prefeitos; comemorações de feriados nacionais relacionados a fatos da
pátria, entre outros. Esse tipo de turismo abrange elementos do passado e do
presente relacionados à pátria: fatos, acontecimentos, situações, monumentos
referentes a feitos políticos e históricos.
É válido ressaltar que os deslocamentos turísticos característicos desse
tipo de turismo ocorrem, portanto, tanto na pátria do turista, quanto em
pátria de outrem. As temáticas envolvidas podem relacionar-se à política
municipal, estadual, nacional ou internacional.
Turismo gastronômico: várias cidades brasileiras promovem o turismo
gastronômico por meio de festivais gastronômicos. Podemos ressaltar os que
acontecem em Tiradentes, Minas Gerais, e Ilhabela, São Paulo.
O potencial gastronômico brasileiro é enorme e a Embratur já percebeu
essa ferramenta para incrementar o turismo no Brasil. Nesse quesito, a cidade
de São Paulo se destaca no país por sua diversidade gastronômica oriunda
também das muitas imigrações.
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Ana Sansão

Fonte: www.sxc.hu/photo/714709

b

Fonte: www.sxc.hu/photo/611995

Figura 5.5: (a) Basílica de São Pedro, no Vaticano: exemplo de turismo religioso;
(b) Trecho do Caminho de Santiago: exemplo de turismo místico-esotérico.
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Kursadi Keteci
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Planejando o turismo cultural
O turismo cultural deve ser trabalhado com muita cautela e cuidado,
justamente por estar vendendo elementos do patrimônio histórico e
cultural. O consumo desses valorizados produtos deve acontecer de forma
a não degradá-los ou descaracterizá-los em função do número de visitantes
no local vindos dos mais variados lugares. A intenção no desenvolvimento
desse tipo de turismo é exatamente o inverso: resgatar e promover todo o
patrimônio material e imaterial da localidade receptora.
No entanto, infelizmente, na ânsia de atender o turista, muitos lugares
passam por um processo de aculturação ou de exibição de sua cultura de
forma descontextualizada e sem seu caráter original. Por isso, é necessário
planejar a localidade receptora, assim como a forma de satisfazer o visitante.
Com o intuito de atrair mais turistas, muitas localidades, por
meio de políticas públicas, investem em restauração, embelezamento e
refuncionalização dos espaços. De fato, isso se faz essencial para manter o
lugar mais atrativo e agradável. Todavia, deve-se tomar cuidado para que
tais espaços não se transformem em lugares que irão privilegiar somente o
olhar, deixando de ser locais de convivência entre o turista e a população
autóctone, o que acontece muito – os lugares passam a ser freqüentados
somente pelos que vêm de fora, perdendo a essência do turismo cultural.

Refuncionalização de espaços
Como as localidades podem refuncionalizar os espaços?
Muitas vezes, na intenção de preservar antigos prédios públicos ou
edificações com devido valor histórico e arquitetônico, utilizam-se suas estruturas
para transformar tais espaços em ambientes com as mais diversas finalidades.
Podemos citar como um bom exemplo de refuncionalização a utilização de antigas
sedes ferroviárias em lugares que possam abrigar um centro de informações
turísticas, uma agência de turismo receptivo, um lugar para exposição de obras
de arte, museus, e assim por diante. Desta forma, essas edificações continuarão
sendo utilizadas, não se permitindo o abandono e/ou a destruição de relevantes
patrimônios públicos. Servirão também como mais uma atração ou equipamento
e serviço turístico fundamental para a localidade que os abriga.
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Uma alternativa para minimizar o problema e iniciar um desenvolvimento turístico local seria a integração desses municípios em roteiros
regionais.
O fato de aumentar a visitação local, em função de pertencer a uma
região que se destaca por algum tipo de turismo, pode ser o início da solução
para essas localidades, pois isso aguçará a vontade de as iniciativas públicas e
privadas se organizarem para que os turistas possam permanecer na cidade,
criando e aumentando a oferta turística.
Para se evitar danos aos patrimônios históricos e materiais, é interessante
que a localidade ofereça variados atrativos, elaborando roteiros com a
participação de todos os atores do desenvolvimento turístico local, evitandose, assim, o grande fluxo de pessoas em um determinado local e no mesmo
momento e propiciando-se maior qualidade das visitações.
Os locais que apresentam patrimônios históricos tombados por órgãos
reconhecidos como o IPHAN (Serviço Nacional do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional) e a Unesco (Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura) são consagrados como destino turístico.
Toda uma infra-estrutura básica e turística começa a surgir em função desses
atrativos, como se vê nas seguintes situações:
artesanatos passam a ser vendidos em edificações públicas e privadas;
festividades são criadas para aumentar o público;
paisagens são estruturadas, gerando maior qualidade visual para os
itinerários;
restaurantes e bares especializam-se em iguarias típicas;
novos meios de hospedagem surgem e são melhorados os já existentes.
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Outro desafio para muitas localidades receptoras de turistas se dá em
municípios menores, onde ainda não há infra-estrutura, equipamentos,
serviços turísticos adequados nem atrativos turísticos formatados suficientes
para atender à demanda turística. Esses municípios acabam por receber
turistas passantes em função de apenas um determinado atrativo (uma festa
tradicional, um museu, uma feira popular). Conseqüentemente, tais turistas
deixam pouco retorno econômico e muito lixo para a população receptora.
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Em resumo, o surgimento consciente da atividade turística leva à
estruturação da localidade, atendendo tanto aos turistas quanto à população
local, que ganhará maior qualidade de vida. E, em se tratando do turismo
cultural, o Ministério do Turismo ressalta:
Dos benefícios proporcionados por esse segmento de turismo e suas diversas
derivações, destacam-se a valorização da identidade cultural, o resgate e a
dinamização da cultura, a preservação do patrimônio histórico e cultural e o
intercâmbio cultural como fatores de promoção da paz entre os povos a partir
do conhecimento, da compreensão e do respeito à diversidade.
É preciso que se reconheça ainda a força geradora de postos de trabalho,
emprego e renda que o turismo cultural impulsiona, dinamizando o setor de
negócios e a economia.

Planejando esse tipo de turismo, ele também se torna importante
ferramenta para se evitar a sazonalidade, devido à sua variedade de atrativos,
sua independência em relação às condições climáticas e ao próprio perfil
da demanda consumidora do produto. Quando aqui colocamos “evitar a
sazonalidade”, estamos querendo dizer que almejamos evitar a queda brusca
de turistas em épocas consideradas de baixa estação, ou seja, épocas do ano
em que a demanda é pequena. Sendo o turismo cultural um segmento que
pode ser explorado em qualquer época, deve-se investir mais na captação de
turistas nos meses de menor fluxo turístico, o que beneficiaria a população
e os setores público e privado locais.
A Organização Mundial do Turismo (1999) certifica que:
O turismo cultural pode ser uma importante alternativa para interferir na
sazonalidade, diversificar canais de distribuição e comercialização, maximizando
a utilização dos recursos culturais, gerando emprego, renda e melhoramento da
qualidade de vida da comunidade envolvida.
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responsável pela divulgação do Brasil no exterior, tem feito um trabalho
massivo no sentido de divulgar todos os tipos de turismo desenvolvidos
no país. Em relação ao turismo cultural, essa iniciativa se faz muito importante,
porque precisamos deixar de lado a imagem de que só temos a oferecer turismo
de natureza ou de sol e praia. Desde os primórdios do turismo, esse segmento é
forte no mundo, em especial na Europa. Por isso, intenso tem sido o trabalho da
Embratur nos países europeus.
Para acessar e saber mais sobre o papel de cada um desses órgãos oficiais do
turismo no Brasil, acesse: http://www.braziltour.com/site/br/home/index.php

Concluindo, o turista que procura o turismo cultural, em geral, se
interessa mais sobre a vida e o local visitado e não tem o hábito de viajar
em grupo. Outros fatores que influenciam na escolha do local visitado é sua
formação, escolaridade e bagagem cultural. “O turista cultural tem um perfil
almejado pelo setor, pois é sabido que ele ganha mais dinheiro e gasta mais
nas férias, permanece mais tempo nas localidades e, normalmente, hospedase em hotéis” (PIRES, 2002).

Atividade 3
Atende ao Objetivo 3
Você já sabe como fazer turismo preservando o patrimônio cultural e
natural? Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda e veja se você
aprendeu:
a. Recolher o lixo

(

) Museus

b. Não usar flash na máquina fotográfica

(

) Rios e cachoeiras

c. Usar luvas especiais

(

) Livros antigos

d. Não usar óleos ou bronzeadores no corpo (
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) Praias
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No Brasil, a Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo), órgão
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O turismo cultural é realizado com base na existência, vivência,
visitação, apreciação e conservação do patrimônio cultural. Sendo
assim, apresentamos nesta aula as definições de patrimônio
e recurso natural para melhor compreensão do segmento de
turismo cultural, que se baseia na valorização de bens materiais
e imateriais.
Cultura é tudo o que caracteriza uma população humana, se
remete ao estudo das sociedades e suas transformações. Por
isso, podemos entender o dinamismo que está por trás desse
conceito. Compreendemos, também, nesta aula, as concepções
de cultura: uma que se remete à realidade social de um povo e
outra que se remete às idéias e crenças, assim como às maneiras
como esse povo existe na vida social. Tratamos também de
esclarecer algumas diferenças entre cultura erudita e cultura
popular.
O turismo cultural acontece quando há deslocamento de pessoas
para visitar culturas diferentes e os espaços e patrimônios

Resumindo...

referentes a tais culturas. No entanto, há diversas formas de se
praticar o turismo cultural, diluído em outros tipos de turismo:
religioso, místico e esotérico, étnico, cívico e gastronômico.
A relevância e o benefício de se desenvolver o turismo cultural se
dão pelo resgate, pela promoção e pela conservação de todo o
patrimônio material e imaterial da localidade receptora. Portanto,
é fundamental o planejamento dessa atividade para se evitar
que haja descaracterização e aculturação de qualquer lugar que
pratique esse segmento.
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Na próxima aula, você vai aprender sobre o segmento turismo de sol e
praia, o mais trabalhado no Brasil devido a suas belas praias espalhadas por
toda a costa.

Respostas das atividades

Atividade 1
Você poderia ter escolhido qualquer cidade, como Ouro Preto, Olinda
etc., e ter justificado sua escolha pelos monumentos históricos, propostas
de roteiros, gastronomia típica, ou seja, por aquilo que chamou sua
atenção e o motivou de fato a gastar seu tempo e dinheiro com os produtos
apresentados.
Atividade 2
Você deve ter percebido as figuras “a” e “d” como exemplos de cultura
erudita, pois são manifestações e eventos os quais as classes ditas dominantes
freqüentam e sobre os quais detêm maior conhecimento, além de terem
como pagar por eles. Já nas figuras “b” e “c”, você pode perceber até mesmo
pelos espaços onde acontecem os eventos, existe maior participação popular
e aproximação com a população em geral, podendo ser entendidas como
manifestações da cultura popular.
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Informações sobre a próxima aula
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Atividade 3
(b) Museus
(d) Rios e cachoeiras
(c) Livros antigos
(a) Praias
Devemos lembrar que atitudes como recolher o lixo ou jogá-lo em lugares
específicos como lixeiras devem ser atitudes a serem adotadas em qualquer
destino, seja turístico ou não.
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Aula 6
Turismo de Sol e Praia

Justyna Furmanczyk

Suzana Santos Campos

Fonte: www.sxc.hu/photo/317947
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Meta da Aula
Apresentar a importância do Turismo de Sol e Praia, assim
como as consequências da ocupação das áreas onde é praticado.

Objetivos
Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:
1. identificar as principais características do Turismo de Sol e
Praia;
2. avaliar os impactos do Turismo de Sol e Praia sobre o meioambiente.
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Pense em férias. Pense em um final de semana ou num feriado
prolongado. Pensou? Se você é brasileiro, são boas as chances de que tenha
pensado numa praia paradisíaca, num pôr-do-sol à beira-mar, numa rede e
água de coco... e se não é brasileiro também! Afinal, o Turismo de Sol e Praia
é um dos mais preferidos de muitas pessoas em todo o planeta. Acapulco,
Miami Beach, Ibiza, Sardenha, Guarujá, Copacabana... quem não conhece
o nome de uma praia famosa e quem nunca sonhou em um dia estar numa
delas? Então, aproveite e embarque nessa viagem!
Um velho calção de banho
Um dia prá vadiar
O mar que não tem tamanho
E um arco-íris no ar...
Depois, na Praça Caymmi
Sentir preguiça no corpo
E numa esteira de vime
Beber uma água de coco
É bom!...
(Tarde em Itapuã, Toquinho e Vinicius)

Características do Turismo de Sol e Praia
O Ministério do Turismo indica que “várias acepções têm sido
utilizadas para esse segmento, tais como turismo de sol e mar, turismo
litorâneo, turismo de praia, turismo de balneário, turismo costeiro e
inúmeros outros”. Ufa! Todos esses nomes querem dizer a mesma coisa:
você numa rede, olhando o ir-e-vir das ondas e bebendo uma água de coco,
como na canção de Toquinho e Vinicius...
No documento “Segmentação do Turismo – Marcos Conceituais”, o
Ministério do Turismo nos faz alguns esclarecimentos:
1. Explica que as atividades turísticas relativas ao segmento Turismo de
Sol e Praia são caracterizadas, entre outras atividades complementares, pela
oferta de serviços, produtos e equipamentos de:
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Que tal um ﬁm de semana na praia?
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operação e agenciamento;
transporte;
hospedagem;
alimentação;
recepção;
condução de turistas.
2. Sobre a recreação, o entretenimento e o descanso, estes estão
relacionados ao divertimento, à distração ou ao usufruto e
contemplação da paisagem.
3. Também para fins desse segmento turístico, considera-se praia a
área situada ao longo de um corpo de água, constituída comumente
de areia, lama ou diferentes tipos de pedras. Desse modo, estão
contempladas:
praias marítimas;
praias fluviais e lacustres (margens de rios, lagoas e outros corpos
de água doce);
praias artificiais (construções similares às praias naturais à beira de
lagos, represas e outros corpos de água).
4. Por fim, o documento afirma que a presença conjunta de água,
sol e calor constitui o principal fator de atratividade, ocasionada
especialmente por temperaturas quentes ou amenas propícias à
balneabilidade, ou seja, lugares propícios a banhos.
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Atividade 1
Atende aos Objetivos 1 e 2
Assinale “V” para as afirmações verdadeiras e “F” para as afirmações falsas:
(

) Quanto maior a demanda nas praias, mais fácil fica para as autoridades
locais evitar os impactos negativos que a atividade turística possa
acarretar.

(

) O Turismo de Sol e Praia é o mais praticado no Brasil.

(

) Turismo Litorâneo é uma outra forma de chamar o Turismo de Sol e
Mar.

(

) No Turismo de Sol e Mar o que mais chama a atenção do turista são as
atividades desenvolvidas no meio rural e a produção agropecuária.

Está tudo muito bom, está tudo muito bem, sol, praia, água de coco,
“dia de luz, festa de sol e um barquinho a deslizar, no macio azul do mar”,
mas... se você pensa que tudo são flores no Turismo de Sol e Praia, a resposta
é não. Os impactos causados por esse segmento do turismo são vários e,
muitas vezes, bastante negativos. Vamos conhecê-los?

Martin

Impactos do Turismo de Sol e Praia

Fonte: www.sxc.hu/photo/1065093

Figura 6.1: A poluição é um dos mais graves problemas atuais, e uma de
suas causas está relacionada ao turismo, quando não há preocupação com
seus impactos sobre o meio ambiente.
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O fenômeno turístico, não importa de que tipo e onde está instalado,
sempre acarretará impactos, sejam positivos ou negativos, às regiões e
às populações residentes onde ele é praticado. Nesta seção, você terá
oportunidade de conhecer o que geralmente acontece nas localidades
litorâneas que recebem turistas de sol e praia e os impactos causados pelo
desenvolvimento desta atividade turística.
Para que haja Turismo, é necessário que a localidade receptora tenha
atrativo(s) turístico(s). A presença de praias já caracteriza qualquer localidade
a ter um potencial turístico, principalmente se este lugar tiver um clima
quente, propiciando o fortalecimento da atividade em praticamente todas
as épocas do ano. No território brasileiro, por exemplo, o Turismo de Sol e
Praia é o de maior intensidade, pois pode ser praticado durante todo o ano
devido ao clima diversificado.
Reconhecendo que um lugar tendo água, sol, calor e praia tem
atrativos para que os turistas se interessem em conhecê-lo e visitá-lo, a
partir do momento em que os visitantes passam a ter acesso a este lugar,
essas visitas passam a ser frequentes. Assim se deu o começo da atividade
turística em cidades litorâneas do Brasil e do mundo, ou seja, de forma
espontânea, sem planejamento e estrutura para recebimento dos visitantes
que chegavam neste tipo de lugar.
Sendo assim, encontramos cidades, municípios, ilhas e regiões que
sofreram impactos devido à expansão não dirigida do turismo. Começaremos
citando a ocupação desordenada dos litorais, onde não houve zoneamento
urbano, o que permitiu a edificação de prédios e condomínios muito altos
à beira-mar, prejudicando a paisagem local e impedindo a visão privilegiada
da praia daqueles que não se instalaram ali. Por isso, é importante que se
tenha um Plano Diretor que contemple a atividade turística e o uso e a
ocupação do solo. Plano Diretor nada mais é do que um conjunto de normas
que determinam o que pode e o que não pode ser feito em cada parte de
um município. Ao estabelecer as diretrizes para ocupação da cidade, ele
deve levar em conta as suas características físicas, as principais atividades
lá desenvolvidas, as ameaças e oportunidades locais, direcionando seu
crescimento para uma melhor qualidade de vida, evidentemente respeitando
a natureza.
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Figura 6.2: Praia quase sempre está associada à ideia de pessoas felizes!

Em se tratando desta ocupação à beira-mar, podemos refletir sobre
a forma como geralmente acontece. Muitos lugares começam a receber
visitantes que se interessam pelo local, passam a visitá-los com certa
frequência e acabam por adquirir residência para poder se instalar e se
acomodar nos dias e períodos em que irão usufruir do local. Estas segundas
residências, também conhecidas como “casas de veraneio”, geralmente são
utilizadas somente em algumas épocas do ano por seus proprietários, em
férias e feriados, com o objetivo de descansar e aproveitar os atrativos locais.
Muitas vezes, essas casas são adquiridas para serem alugadas para turistas.
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Sanja Gjenero
Fonte: www.sxc.hu/photo/1033016

Samantha Villagran
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Fonte: www.sxc.hu/photo/829051

Figura 6.3: As casas de veraneio podem estar relacionadas a impactos negativos
sobre o meio ambiente.

Muitos são os impactos negativos que esse tipo de ocupação pode
ocasionar:
Marginalização da população autóctone que já não consegue se
manter em seu local de origem, pois, muitas vezes, não tendo a
posse legal das terras que ocupam, é obrigada a deixá-las e, devido
à alta especulação imobiliária, não consegue adquiri-las legalmente.
E o que acontece muitas vezes com esta população que perde suas
moradias à beira-mar? Vão procurar regiões do município mais
baratas de se viver – as periferias das cidades, ocasionando a
formação de bairros mais afastados e até mesmo favelas. Infelizmente,
os nativos perdem a visibilidade e o contato direto com a paisagem
principal de sua localidade para imigrantes temporários.
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Figura 6.4: A favelização, muitas vezes, é um produto da ocupação desordenada de
regiões onde existe Turismo de Sol e Praia.

A não-ocupação permanente destas propriedades acaba por gerar ônus
ao setor público que pode ter investido em serviços básicos de água, energia e
esgoto para locais pouco utilizados que não geram renda ao comércio local.
O ônus é gerado porque o setor público tem a responsabilidade de
levar tais serviços básicos a todas as casas. Sendo assim, há um investimento
para oferecê-los e pouco retorno, a partir do momento em que muitas casas
de veraneio são pouco utilizadas, apenas em épocas específicas do ano, como
feriados e férias escolares, por exemplo.
O aumento de espaços cons-truídos acontece à medida que se eleva o valor
do terreno (a presença de turistas e investimento no turismo gera valorização
do suposto território). Essa expansão urbana pode levar a uma degradação
ambiental.
Marcelino (2001, p.181) nos fala mais sobre essa degradação ambiental
em função de novas e desordenadas atividades econômicas ocorridas em
espaços litorâneos:
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Julio Babin
Fonte:www.sxc.hu/photo/711223

Steve Woods
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O desordenamento no desenvolvimento das atividades econômicas
tem provocado problemas, tais como desmatamentos de áreas remanescentes
da Mata Atlântica, de manguezais e da vegetação nas margens de corpos
d`água; movimento de terra com corte de dunas; aterros de mangues e lagoas;
assoreamento (obstrução por acúmulo de areia e/ou sedimentos) de rios, riachos
e lagoas interdunares; erosão de falésias pela retirada da vegetação fixadora;
localização inadequada de atividades e empreendimentos industriais e turísticos
e de equipamentos urbanos dentre outros; crescimento desordenado das cidades
e das povoações rurais, com o surgimento/expansão de loteamentos e favelas.

Fonte: www.sxc.hu/photo/857833

Figura 6.5: A degradação ambiental é um
reﬂexo negativo das atividades econômicas em
regiões de Turismo de Sol e Praia.
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Marlon Paul Bruin

Figura 6.6: Falésia, espécie de rocha formada por erosão marinha.

Fonte: www.sxc.hu/photo/867813

Figura 6.7: A poluição não apenas acarreta danos ao meio ambiente, como é causa
de mortalidade dos animais que habitam regiões onde se pratica o Turismo de Sol
e Praia.
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Kevin Tuck
Fonte: www.sxc.hu/photo/1131790
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Assis (2003, p.118) corrobora incluindo os impactos sociais:
"Em muitos casos, o turismo intensifica a urbanização das ilhas
tropicais, transformando-as, principalmente, em balneários de veraneio."

Maximiliano Ronchi

Em se tratando dos impactos sociais ocorridos com os nativos devido
ao crescimento da atividade turística, destacamos a substituição de usos e
costumes tradicionais, como a pesca artesanal, agricultura e as atividades
produtivas expressivas dos municípios predominantemente rurais por
ofícios ligados ao turismo.

Trade turístico
A palavra “trade”,
em inglês, significa
“comércio”. Sendo
assim, estamos
tratando do comércio
em turismo. Dessa
forma, o trade
turístico nada mais
é do que o conjunto
de equipamentos
componentes do
produto turístico.
São exemplos destes

Fonte: www.sxc.hu/photo/629522

Figura 6.8: A pesca artesanal é uma das atividades que pode sofrer impacto devido
ao crescimento da atividade turística.

equipamentos:
lojas de artesanato,
restaurantes, meios
de hospedagem,
agências de viagem
e turismo, centro
de convenções,
entre outros
estabelecimentos

Em relação à empregabilidade, conseguimos identificar uma situação
controversa: nos períodos chamados de alta estação – períodos em que se
recebem mais turistas, seja pela estação climática ou período de férias escolares
– a oferta de trabalho é grande, dando oportunidade para a comunidade e
pessoas de outras localidades se inserirem no trade turístico. No entanto,
na baixa estação, muitos destes trabalhadores não conseguem se manter no
emprego ou não querem/podem voltar à ocupação anterior.

comerciais ligados à
atividade turística.

134

Figura 6.9: O Turismo de Sol e Praia, apesar dos problemas que podem surgir
causados pelo impacto que desencadeia sobre o meio ambiente, ainda é uma das
melhores opções de lazer.

Buscando soluções e alternativas
Para se evitar tantos impactos negativos, devem-se priorizar ações
públicas racionais, cabendo ao poder público o papel de planejador,
normatizador, fiscalizador e controlador do turismo, mas reconhecemos que
sua responsabilidade para com todo o desenvolvimento do turismo pode
ser amenizada a partir do momento em que a população e o empresariado
locais, juntamente com outras entidades, fazem parcerias e lutam para o
incremento do setor de turismo.
Apesar de termos, até aqui, falado basicamente de muitos aspectos
negativos, já discutimos bastante todos os benefícios que a atividade turística
acarreta à localidade receptora, como melhorias nos serviços públicos (água,
esgoto, limpeza urbana, melhoria de acessos e estradas...), e que locais de sol
e praia têm um potencial inquestionável, podendo ser o turismo o propulsor
de desenvolvimento socioeconômico, por meio de uma política séria
promovida tanto pelo setor público quanto pelo setor privado, que leve em
consideração a sustentabilidade cultural e ambiental e, consequentemente,
gere emprego, renda e qualidade de vida à comunidade em questão.
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Pavel Jedlicka
Fonte: www.sxc.hu/photo/419153
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Os atores da atividade turística – ou seja, o empresariado local, o setor
público, a comunidade – podem amenizar os efeitos da sazonalidade, tão
presente neste tipo de turismo, trabalhando a atividade de forma ética e
sustentável, promovendo eventos em épocas de baixa estação, incrementando
o marketing, buscando novas demandas e qualificando a população nos
quesitos capacitação profissional e no bem receber. A imagem de um lugar
estruturado e hospitaleiro acarretará o aumento de turistas para a localidade
e o retorno dos que já a visitaram.

Atividade 2
Atende ao Objetivo 2
Observe as imagens a seguir e identifique os problemas associados a elas:
Abdulaziz Almansour

a.

Fonte: www.sxc.hu/photo/1043051

Michelle Nery

b.

Fonte: www.sxc.hu/photo/926525
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Fonte: www.sxc.hu/photo/119363

Segundo o Ministério do Turismo, as atividades turísticas relativas ao segmento Turismo de Sol e Praia são caracterizadas
pela oferta de serviços, produtos e equipamentos de operação
e agenciamento, transporte, hospedagem, alimentação e recepção e condução de turistas.

Resumindo...

Considera-se praia a área situada ao longo de um corpo de
água, constituída comumente de areia, lama ou diferentes tipos de pedras.
O fenômeno turístico, não importa de que tipo e onde está instalado, sempre acarretará impactos, sejam positivos ou negativos,
às regiões e às populações residentes onde ele é praticado.
No território brasileiro, o Turismo de Sol e Praia é o de maior
intensidade, pois pode ser praticado durante todo o ano devido ao clima diversificado.
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Laurence Diver

c.

e-Tec Brasil – Segmentos do Turismo

A atividade turística em cidades litorâneas do Brasil e do mundo
começou de forma espontânea, sem planejamento e estrutura para
se receber os visitantes que chegavam nesse tipo de lugar.
O Plano Diretor é uma das formas de se evitar os impactos
negativos sobre o meio ambiente.
Alguns dos impactos negativos ocasionados pelo Turismo de Sol
e Praia são: ocupação desordenada, marginalização da população autóctone, favelização e degradação ambiental.
Além desses, o Turismo de Sol e Praia provoca também impactos
sociais, tais como: a substituição de usos e costumes tradicionais, como a pesca artesanal, agricultura e as atividades produtivas expressivas dos municípios predominantemente rurais por
ofícios ligados ao turismo.
Para se evitar os impactos negativos, deve existir uma aliança
entre o poder público, por meio de ações públicas racionais,
exercendo o papel de planejador, normatizador, fiscalizador e
controlador do turismo, e a população e o empresariado locais,
juntamente com outras entidades.

Informações sobre a próxima aula
Na próxima aula, você vai conhecer o segmento Turismo de Negócios
e Eventos, segmento importantíssimo, principalmente porque pode “salvar”
a economia local nas épocas de baixa estação, e conhecerá o trabalho do
Convention & Visitors Bureau, federação de fomento do Turismo no Brasil
e no mundo.
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Atividade 1
(F) Quanto maior a demanda nas praias, mais fácil fica para as autoridades
locais evitar os impactos negativos que a atividade turística possa acarretar.
(V) O Turismo de Sol e Praia é o mais praticado no Brasil.
(V) Turismo Litorâneo é uma outra forma de chamar o Turismo de Sol e Mar.
(F) No Turismo de Sol e Mar o que mais chama a atenção do turista são as
atividades desenvolvidas no meio rural e a produção agropecuária.
Atividade 2
a. poluição
b. formação de favelas
c. ocupação desordenada do litoral
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Respostas das Atividades

Aula 7
Turismo de Negócios
e Eventos

Marcelo Moura

Suzana Santos Campos

Fonte: www.sxc.hu/photo/494499
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Meta
Apresentar os variados aspectos que cercam o Turismo de
Negócios e Eventos e como ele se inter-relaciona com os
outros segmentos do Turismo.

Objetivos
Ao ﬁnal desta aula, você deverá ser capaz de:
1. identiﬁcar as principais características do Turismo de
Negócios e Eventos;
2. avaliar a importância da cidade de São Paulo em relação ao
Turismo de Negócios e Eventos;
3. relacionar as principais atribuições dos Convention & Visitors
Bureaux.

Bureaux
Plural de bureau, palavra francesa
que significa escritório, guichê.
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(Paulinho da Viola)
Abobrinha, algum, arame, bagarote, bago, baranga, barão, bolada, bufunfa, cacau, capim, caroço, chapa, cobre, conto, couro-de-rato,
dindim, gaita, grana, grilo, jiripoca, joão da cruz, luz, mangos, merreca,
merreis, milha, música, níquel, nota, ouro, pacote, painço, pataca, paus,
pilas, pororó, prata, saco, siris, sonante, tacho, tostão, trocado, tutu,
ventarola, verdinha e vintém.

Assustado com essa tempestade de palavras?! Você faz idéia a que essas
palavras podem estar se referindo? Acho que sim, né? Todas essas palavras
são usadas para se referir a uma mesma coisa em diferentes regiões do país.
Essas são apenas algumas das gírias usadas para dinheiro em nosso país, e é
bem possível que você, aí em sua cidade, conheça uma diferente! Tudo isso
é para lembrar que você está entrando na aula de Turismo de Negócios e
Eventos. Então, vamos lá, afinal... tempo é dinheiro!!!
Dinheiro, pra que dinheiro,
Se ela não me dá bola?
Em casa de batuqueiro
Só quem fala alto é viola...
(Pra que dinheiro, Martinho da Vila)

O Turismo de Negócios e Eventos
Segundo o Ministério do Turismo, o Turismo de Negócios e Eventos
compreende o conjunto de atividades turísticas decorrentes dos encontros
de interesse:
profissional;
associativo;
institucional;
de caráter comercial, promocional, técnico, científico e social.
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“Dinheiro na mão é vendaval...”
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Assim como qualquer outra atividade turística, a realização de eventos
vem crescendo no mundo de modo acelerado e diversificado. Fatos que
contribuem e contribuíram para esse crescimento: o avanço das tecnologias
e a globalização. A rapidez dos transportes, o acesso às informações e avançados recursos audiovisuais facilitam a ocorrência dos mais diversos eventos,
nos mais diversos e longínquos lugares.
Para melhor entendermos o conceito acima e darmos continuidade à
discussão sobre o Turismo de Negócios e Eventos no Brasil e no mundo, o
Ministério do Turismo nos explica que:
os encontros de interesse profissional, associativo e institucional
referem-se a contatos e relacionamentos de trabalho, sob diferentes
formas, tais como reuniões, visitas, missões e eventos de diversas
naturezas;
o caráter comercial, promocional, técnico, científico e social está
relacionado à natureza das relações:
– comerciais, quando associadas às transações de compra e venda
de produtos e serviços;
– promocionais, quando apenas para divulgação;
– técnicas e científicas, ao abarcar especialidades, processos,
habilidades, domínio de uma prática, arte ou ciência;
– sociais, por envolver assuntos próprios da sociedade, comunidade
ou agremiação, com vistas ao bem comum.
Ainda é um pouco difícil entender esse conceito? Vamos falar um pouco, então, sobre alguns tipos de eventos:
Congresso é um evento científico complexo e importante, de caráter
institucional, ou seja, é promovido por uma entidade ou associação
que representa profissionais de determinada área e tem como
objetivo divulgar, atualizar, transferir conhecimentos e técnicas,
bem como propiciar a troca de experiências e opiniões entre os
afiliados. Sendo assim, os congressos são realizados geralmente para
atender a uma área específica sobre temas dentro destas áreas. Por
exemplo: Congresso de Medicina, Congresso de Turismo, Congresso
de Fisioterapia etc.
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Zsuzsanna Kilián

Além de todos esses eventos científicos, existem muitos outros de
caráter diverso, promovidos de acordo com a área de interesse:
evento esportivo, evento cultural (musical, folclórico, lançamento
de livros, mostra de cinema, teatro etc.), gastronômico, cívico,
religioso, social (formatura, casamento), comercial (feiras) etc.

Fonte: www.sxc.hu/photo/1022193

Figura 7.1: Turismo de Negócios e Eventos é uma das formas de turismo que vem
crescendo em todo o mundo!

Apesar do conceito apresentado pelo Ministério do Turismo,
queremos deixar bem claro aqui que daremos ênfase a qualquer
evento que traga turistas e renda para o local de realização do mesmo, não importando, dessa forma, se o evento tem caráter de
negócios ou somente de lazer para o público participante.
A criação e a promoção de eventos vêm se firmando como
uma satisfatória alternativa para driblar a sazonalidade em localidades já consagradas como turísticas. Isso porque há épocas
em que é pequeno o fluxo de turistas e, nesses casos, a realização
de eventos pode ser uma estratégia para que os equipamentos
e serviços turísticos possam sobreviver e manter seu quadro de
funcionários. Mesmo se os participantes de um congresso, por
exemplo, tiverem se deslocado de sua casa com o intuito ex145

Como já explicamos em
outra aula, vale lembrar que

sazonalidade turística se
caracteriza pela instabilidade
da demanda, ou seja, de
turistas em relação à oferta
turística. Isso quer dizer que
há uma grande concentração
de visitantes em um local nos
períodos chamados de alta
estação (geralmente em épocas
de férias escolares e feriados)
e poucos visitantes, no mesmo
local, em períodos chamados de
baixa estação.
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Dentre outros eventos científicos, podemos destacar: conferência,
palestra, workshop, mesa-redonda, painel etc. Não vem ao caso
explicar cada um deles neste momento, pois eles serão estudados
mais profundamente na disciplina de eventos.

Alessandro Paiva
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clusivo de aprender e tirar proveito desse tipo de evento, eles provavelmente
estarão alojados em um meio de hospedagem (como um hotel), farão suas
refeições em restaurantes locais e utilizarão outras instalações turísticas.

Fonte: www.sxc.hu/photo/1071924

Figura 7.2: As Olimpíadas são um dos eventos esportivos mais procurados por turistas
de todo o mundo.

Um dos empreendimentos fundamentais da atividade turística que estão sabendo tirar proveito da realização de eventos para ganhar clientes e se
manter no mercado são os hotéis. A cada dia que passa, os hoteleiros investem mais em estruturas para eventos, como, por exemplo, ter seu próprio
Centro de Convenções. Dessa forma, eles conseguem vender o seu principal
produto – as unidades habitacionais (apartamentos, suítes) –, mantendo
alta sua taxa de ocupação. Além disso, eventos que investem em coquetéis
ou ofereçam algum tipo de alimentação aos participantes podem contratar
o próprio serviço do hotel, aumentando a sua receita, também por meio da
venda de produtos e serviços de um departamento essencial dos meios de
hospedagem: a área de alimentos e bebidas.
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O Hotel Burj Al Arab fica em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos,
e possui a fama de ser um dos mais luxuosos do mundo! Projetado em
forma de veleiro, localiza-se em uma ilha artificial (!) e é um dos preferidos
por quem pode pagar por tanto luxo. É usado não apenas para lazer, mas
também para grandes eventos, já que possui uma excelente estrutura para
isso. Quer saber mais sobre ele? Acesse
http://portalexame.abril.com.br/static/aberto/turismo/anuario_exame_

Jeroen Brites

turismo/m0125855.html

Fonte: www.sxc.hu/photo/932616

O Turismo de Negócios e Eventos está intimamente ligado a outros
tipos de turismo. Isso porque, como são múltiplos os temas e tipos de
eventos que uma localidade pode oferecer, estes podem estar ligados à
cultura local, às características físicas e ambientais ou a outros segmentos
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Hotel Burj Al Arab
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diretamente. O fato de um lugar ter um museu com peças riquíssimas de
uma determinada pessoa, cultura ou local, geralmente incluídos em roteiros de turismo cultural, pode ser foco de um evento sobre o assunto em
questão. Outros tipos de eventos, como os eventos desportivos, podem ser
realizados em lugares onde se trabalha o turismo ecológico, de natureza ou
de sol e praia. Passeatas gays podem ser eventos ligados ao Turismo GLBT
(Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transexuais) e assim por diante.

Fonte: www.sxc.hu/photo/543733

Figura 7.3: Bandeira do movimento GLBT.

Atividade 1
Atende ao Objetivo 1
Agora que você já conhece um pouco do Turismo de Negócios e Eventos,
visite o site http://www.revistaturismo.com.br/negocios/brasileventos.htm
e responda:
a. Quais são as três características que fazem do Brasil um país inserido na
rota internacional do Turismo de Negócios e Eventos?
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É claro que, por suas características principais, o Turismo de Negócios
e Eventos é mais típico de grandes cidades, e uma delas, por apresentar um
quadro amplamente favorável a esse segmento, tornou-se uma espécie de
capital nacional. Você imagina de qual cidade brasileira estamos falando?
O grande Caetano Veloso até compôs uma belíssima canção para ela...
É claro que só poderia ser...

São Paulo, capital brasileira do Turismo de Negócios e Eventos
Alguma coisa acontece no meu coração
Que só quando cruza a Ipiranga e a avenida São João
É que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi
Da dura poesia concreta de tuas esquinas...
(Sampa, Caetano Veloso)

Existem municípios onde o Turismo mais praticado e que caracteriza
o local é exatamente o Turismo de Negócios e Eventos. Esse é o caso da
cidade de São Paulo, que é uma metrópole capaz de acolher e realizar os
mais diversos acontecimentos, devido a sua variedade de equipamentos,
instalações, serviços e estrutura suficiente para promover eventos de pequeno, médio e grande porte. Em São Paulo, por ser uma metrópole que
absorveu, ao longo dos anos, inúmeras culturas e costumes, o turista tem a
oportunidade de vivenciar, em um mesmo local, desde a gastronomia até
manifestações culturais dos mais diversos lugares do Brasil e do mundo.
Além disso, o turista ainda pode contar com uma infinidade de equipamentos de lazer para serem usufruídos pelos diversos públicos de visitantes. De acordo com o SPCVB – São Paulo Convention & Visitors Bureaux
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(2006) –, a cidade recebe por ano 10.000.000 (dez milhões) de visitantes
que ficam em média 3,02 dias de permanência na cidade. Grande parte
destes visitantes desembarca em Congonhas e se distribui pela cidade para
gastar, cada um deles, R$ 674, 34 por dia, em média. Dentre esses visitantes, cerca de 73,5% fazem negócios, 13,7% vêm em busca de lazer e
12,8% fazem outras atividades relacionadas.

Fonte: www.sxc.hu/photo/646118

Figura 7.4: São Paulo, capital nacional do Turismo de Negócios e Eventos.

Apesar de o principal tipo de turismo ser o de Negócios e Eventos,
cidades com esta característica podem desenvolver outros tipos de turismo
paralelamente, aproveitando a demanda já existente. As cidades, em geral,
costumam ter outros atrativos, e estes podem ser consumidos pelos visitantes em suas horas vagas, assim como seus acompanhantes, que, muitas vezes,
ficam com o tempo ocioso, não sabendo o que fazer. A elaboração de roteiros para esses consumidores é uma forma de incentivar outros tipos de turismo na localidade e região. A criação destes roteiros pode envolver visitas a
outras cidades que não são sedes dos eventos mas que apresentam produtos
de interesse do visitante. Assim, é conveniente a elaboração de excursões e
pacotes que apresentem tipos de turismo diferenciados e que podem, dessa
maneira, agradar a públicos com perfis diversos. Dessa forma, percebemos
que o segmento de Turismo de Negócios e Eventos pode virar um grande
propulsor de outros tipos de turismo às localidades receptoras.
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Atende ao Objetivo 2
Cite três características da cidade de São Paulo que a tornam uma grande
receptora e promotora dos mais diversos tipos de eventos.

Um pato de negócios!
Ao falarmos de Turismo de Negócios e Eventos não podemos deixar
de citar aquele que talvez seja o mais famoso homem de negócios do
mundo... “homem de negócios”? Quer dizer... pato de negócios!!! É isso mesmo,
estamos falando do Tio Patinhas, um dos mais populares e queridos personagens
de Walt Disney. Caracterizado por ser um tremendo pão-duro e também muito
empreendedor, Tio Patinhas acumulou uma imensa fortuna envolvendo-se em
todos os tipos de negócios que você possa imaginar! Quer se divertir um pouco
sabendo mais sobre esse pato? Acesse
http://www.universohq.com/quadrinhos/2007/TioPatinhas.cfm

Agora que você já aprendeu bastante sobre o Turismo de Negócios e
Eventos, que tal saber mais sobre as instituições que auxiliam bastante nessa
área? As associações de Convention & Visitors Bureaux existem justamente com esta finalidade: prestar serviços ao setor de Turismo de Negócios e
Eventos! Vamos conhecê-las?
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Convention & Visitors Bureaux

Fonte: www.sxc.hu/photo/377100

Figura 7.5: As associações de Convention e Visitors Bureaux fornecem apoio fundamental ao Turismo de Negócios e Eventos.

Quando citamos algumas estatísticas sobre o município de São Paulo,
falamos sobre dados fornecidos pelo Convention & Visitors Bureaux, lembra-se?
Mas, afinal, o que é esta entidade?
Em se tratando de Turismo de Negócios e Eventos, não podemos deixar de citar o importante papel da Federação Brasileira de Convention &
Visitors Bureaux – FBC&VB. De acordo com seu estatuto, a FBC&VB é
constituída exclusivamente por entidades que atuem como Convention &
Visitors Bureaux no território brasileiro e tenham por finalidade promover e
representar os seus associados e sindicalizados em todo e qualquer pleito do
interesse do segmento de atividade por eles integrado e especialmente:
I - promover e cultivar o inter-relacionamento das entidades associadas,
incentivando, em especial, o intercâmbio de experiências e informações;
II - diligenciar junto aos poderes públicos, apresentando-lhes sugestões
e alternativas, auxiliando na tomada de decisões que visem ao fomento do
Turismo Brasileiro, particularmente o Turismo de Eventos;
III - apoiar a formulação e implementação da Política Nacional de
Turismo, como fator de desenvolvimento social e econômico;
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V - incrementar os fluxos de turistas nacionais e internacionais em suas
várias modalidades;
VI - avaliar critérios, parâmetros e métodos para o controle e consolidação da base de dados gerenciais e estatísticos do turismo nacional;
VII - implementar, controlar e supervisionar as ações para o incremento da qualidade e competitividade do turismo nacional;
VIII - contribuir para o aperfeiçoamento das entidades associadas, visando à qualificação no desempenho de suas atividades;
IX - exercer, de modo geral, as atribuições que, por lei e pelos usos e
costumes de nosso país, sejam reservadas às associações civis.

Copa do Mundo e Olimpíadas
A Copa do Mundo e as Olimpíadas representam grandes atrativos
para turistas de todo o mundo, gerando grandes fontes de receitas
para os países que as sediam, além de investimentos em áreas de infra-estrutura
que são extremamente importantes para a população dos países envolvidos com
a organização desses eventos. A Copa de 2014 será organizada pelo Brasil, o que
gera, desde já, grandes expectativas sobre a quantidade de investimentos que

Sam www.samuel-herrmann.de

deverá ser feita para a realização do campeonato.

Fonte: www.sxc.hu/photo/545160
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Os integrantes do Convention & Visitors Bureaux atuam na área de
eventos como consultores especializados para assegurar que o organizador
profissional de congressos receba apoio apropriado para uma convenção,
um congresso ou uma feira. Dependendo do tamanho, da localização e do
orçamento do bureau, essa consultoria para eventos pode ser feita por uma
pessoa ou por um departamento, que garantirá o fornecimento e a qualidade dos serviços oferecidos pela comunidade e pelos seus mantenedores,
conforme a proposta de captação do evento. Os membros do Convention
& Visitors Bureau são parceiros do marketing de destino e parte fundamental da imagem do que está sendo vendido. Eles podem, ainda, investir na
captação do evento, ou seja, atrair eventos para a localização, desde a visita
de inspeção do promotor do evento (hospedagem, guias, receptivo, restaurantes e outros) até a captação do evento, quando todos serão beneficiados
por sua realização e pelo fluxo turístico gerado. A parceria é o principal
objetivo do Convention & Visitors Bureau, por isso o governo, as entidades
e as empresas têm que estar engajados nos programas do bureau, que, por
sua vez, tem a difícil missão de satisfazer a todos, desde os promotores de
eventos até o consumidor final do produto turístico. Paralelamente a isso,
ele continua captando negócios e oferecendo retorno para a comunidade
(MONTES; CORIOLANO, 2003, p.49).
E para encerrar essa breve fala sobre os C&VB, é interessante explicarmos sobre a forma de se conseguir recursos. Os bureaux são entidades sem
fins lucrativos e sua fonte de recursos se diferencia de país para país. No Brasil, a principal fonte de recursos são as room taxes, que são taxas cobradas aos
hóspedes de hotéis associados, sobre o valor das diárias pagas. Geralmente,
fica a critério de o hóspede pagar ou não esta taxa. A credibilidade dada aos
C&VB pelos empreendimentos turísticos está fazendo com que cresça sua
quantidade em nosso país. No entanto, Montes e Coriolano (2003, p.52)
nos alertam, nesse contexto, que os convention bureaux tornaram-se suporte
de grandes expectativas e utopias. Para que elas se concretizem, será necessário conseguir fontes regulares de financiamento, tarefa difícil em mercados
pequenos, habituados a esperar pelo paternalismo do setor público.
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Para melhor entendermos a importância do trabalho desta entidade e da inter-relação da cadeia produtiva do turismo, destacamos o que o Belo Horizonte Convention & Visitors Bureaux
(BHC&VB) vem fazendo em Belo Horizonte.
O BHC&VB é uma entidade responsável pela promoção e valorização da
capital mineira e consolidação de sua imagem como importante destino
de turismo de negócios, excelência médica, cultura, lazer, gastronomia,
esportes e muitos outros. Entre suas principais ações, estão: atrair, captar e apoiar eventos, feiras e congressos e desenvolver ações locais que
atraiam mais visitantes e investidores para a cidade.
Considerando as premissas citadas, o BHC&VB concebeu um projeto intilulado “BH espera por você”. Com o objetivo de reunir empresários da
gastronomia, do turismo, atacadistas e entidades e mudar o calendário de eventos da capital mineira, esse projeto está sendo realizado em
parceria com a Secretaria de Estado de Turismo de MG (Setur-MG), a
Empresa Municipal de Turismo (Belotur) e o Ministério do Turismo. Importante destacar que o constante apoio e o empreendedorismo desses
parceiros têm colaborado para o BHC&VB conseguir promover Belo Horizonte como uma das principais capitais brasileiras para a realização de
importantes eventos nacionais e internacionais.
Para saber mais sobre o projeto, parceiros e eventos realizados em Belo
Horizonte e sobre o BHC&VB, entre no site http://www.bhesperaporvoce.
com.br/ e caia nessa viagem você também!
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Atividade 3
Atende ao Objetivo 3
Sobre os Convention & Visitors Bureaux, assinale a(s)
alternativa(s) falsa(s):
A – São entidades sem fins lucrativos e têm como principal fonte de
recursos, no Brasil, taxas cobradas aos hóspedes nas diárias dos hotéis
associados. ( )
B – Têm como uma de suas finalidades implementar, controlar e
supervisionar as ações para o incremento da qualidade e competitividade
do turismo nacional. ( )
C – As entidades associadas aos C&VB que os financiam nada recebem
em troca por isso. ( )
D – Captam e promovem eventos de caráter diverso, ajudando a
desenvolver não somente o Turismo de Negócios e Eventos, mas outros
segmentos a ele associados. ( )

O Turismo de Negócios e Eventos é um segmento do turismo que
vem contribuindo fortemente para o crescimento da atividade no

Resumindo...

Brasil e no mundo, por poder acontecer em qualquer localidade
que apresente condições para receber e sediar qualquer um dos
mais diversos tipos de evento.
O Turismo de Negócios e Eventos nas grandes cidades: os
grandes eventos nacionais e internacionais são realizados, na
maioria das vezes, em grandes cidades e capitais. Isso acontece,
é claro, pelas condições que estas oferecem: variadas opções
de hospedagem, alimentação, lazer e infra-estrutura básica e
turística adequada ao porte do evento. Destacamos o município
de São Paulo como o maior captador de eventos no Brasil.
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caráter dos mais variados e acontecem muitas vezes atrelados
a outros segmentos do turismo: turismo cultural, ecológico etc.,
ajudando na promoção e divulgação do destino, além de ser
uma ótima saída para a sazonalidade.
Os Convention & Visitors Bureaux (C&VB) têm um papel relevante para a captação e promoção de eventos em qualquer
município. Por terem seu trabalho reconhecido no Brasil e no
mundo, maior é a colaboração dos participantes do trade nos
trabalhos desenvolvidos, levando a uma maior credibilidade dos
eventos, consecutivamente.

Informações sobre a próxima aula
Na próxima aula, você vai aprender sobre três interessantes segmentos
do turismo que também vêm crescendo consideravelmente no Brasil e no
mundo: o Turismo de Estudos e Intercâmbio, o Turismo GLBT (gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros) e o Turismo de Saúde. Além desses, faremos
breve referência a diversos outros tipos de turismo existentes.
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Respostas das Atividades

Atividade 1
a. São várias as características que fazem do Brasil um país atrativo para o
turismo de Negócios e Eventos, mas poderíamos citar: a economia sólida
e estável, o mercado potencial de mais de 170 milhões de pessoas, o
parque industrial moderno e a agricultura rentável.
b. O Brasil se destaca em vários setores do Turismo de Negócios e Eventos,
e por vários motivos, como o de Congressos e Seminários, Saúde, e, claro,
Esporte, aﬁnal, o Brasil é o país do futebol!
Atividade 2
São Paulo é a maior cidade brasileira, onde está concentrada grande parte
de nossas indústrias e empresas. Além disso, por ter recebido imigrantes de
vários lugares do mundo e migrantes do Brasil todo, oferece ao visitante uma
gastronomia rica em variedades e sabores, o que agrada a todo e qualquer
tipo de turista. São Paulo oferece estrutura suﬁciente para promover eventos
de pequeno, médio e grande porte e de diversos tipos. Possui aeroportos
para receber pessoas de qualquer lugar do mundo, equipamentos e serviços
turísticos para todos os gostos e “bolsos”, entre muitas outras qualidades
que a fazem a capital nacional do Turismo de Negócios de Eventos.
Atividade 3
A alternativa falsa é a “C”, pois os C&VB devem contribuir para o
aperfeiçoamento das entidades associadas, visando à qualiﬁcação no
desempenho de suas atividades. Além disso, divulgam os empreendimentos
ﬁnanciadores como hotéis, agências de viagens etc. em seus eventos e
projetos, para que possam satisfazer desde os promotores de eventos até o
consumidor ﬁnal do produto turístico.
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Meta da Aula
Apresentar as características de mais alguns importantes
segmentos da atividade turística.

Objetivos
Ao final desta aula, o aluno deverá ser capaz de:
1. reconhecer no Turismo de Estudos e Intercâmbio
oportunidades para adquirir novos conhecimentos técnicos e
acadêmicos;
2. reconhecer o turismo GLBT como uma das formas de
turismo que mais cresce no mundo;
3. identificar o Turismo de Saúde como uma alternativa para
minimizar a sazonalidade.
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Viajar, seja para uma reserva natural, seja para uma floresta com animais e cachoeiras, ou simplesmente para uma praia paradisíaca. Viajar é
tudo de bom! Agora, pense: e se você pudesse aliar o prazer da viagem à necessidade de realizar aquele antigo sonho de aprender uma língua estrangeira? Ou quem sabe fazer um tratamento estético em uma cidade de veraneio,
com águas minerais ou lama medicinal? Sem dúvida, poder unir o prazer de
viajar à possibilidade de usar esses conhecimentos no dia a dia, depois das
férias, atrai muita gente. Nesta aula, você vai aprender um pouco mais sobre
esses segmentos do turismo.

Turismo de estudos e intercâmbio
Turismo de Estudos e Intercâmbio constitui-se da movimentação turística gerada
por atividades e programas de aprendizagem e vivências para fins de qualificação,
ampliação de conhecimento e de desenvolvimento pessoal e profissional.
(Ministério do Turismo)

A seguir, desmembramos para você esta definição e, para facilitar a sua
compreensão, explicamos o que o Ministério quer dizer: este segmento do
turismo está baseado no deslocamento de pessoas (movimentação turística)
de seu país de origem para outro em busca de:
Cursos
Atividades
Trabalho
Convívio com outras culturas e línguas em busca de aprendizagem
profissional e pessoal
Isso acontece quando essas pessoas ganham muito convivendo e tendo
novas experiências com costumes, ensino e formas de vida diferentes do seu
país de origem.
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Complementando a definição apresentada, o Ministério nos esclarece
que:
As atividades e programas de aprendizagem e vivência englobam a
realização de cursos e troca de experiências com finalidade educacional formal e não formal. A vivência consiste na experimentação
ativa, através do convívio e apreensão de conhecimentos sobre aspectos sociais e culturais de um lugar. Você pode, desta forma, fazer
um curso de línguas (não formal), como pode fazer o ensino médio
ou uma graduação, por exemplo (formal). Isto proporciona, além
da oportunidade de estudar fora do país de origem, entrar em contato com culturas diferentes, gerando uma vivência profunda de
uma sociedade diferente, seus hábitos e seus costumes.
A qualificação e a ampliação de conhecimento compreendem o
aumento do grau de domínio, de aptidão e de instrução do turista
em determinada atividade. O conhecimento no contexto desse
segmento do turismo refere-se a informações e experiências sobre
alguma atividade específica, abrangendo tanto a área técnica como
a acadêmica. O conhecimento técnico refere-se a uma profissão,
um ofício, uma ciência ou uma arte (cursos esportivos, de idiomas,
e vários outros). O conhecimento acadêmico é aquele adquirido
via instituições de ensino superior de ciência ou arte (graduação,
pós-graduação).
O desenvolvimento pessoal e profissional se dá pelo ganho qualitativo e quantitativo de conhecimento de interesse individual e para
fins de exercício de uma profissão ou ofício. Imagine o quanto você
pode ganhar experimentando novas técnicas de trabalho, de ensino
e de estilos de vida diferentes. Com certeza, você retornará ao país
de origem com uma outra visão de mundo que contribuirá para o
seu crescimento pessoal e profissional.
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Figura 8.1: O turismo de intercâmbio muitas vezes envolve a realização de cursos.

Esse tipo de turismo cresce a cada ano, devido ao grande interesse das
pessoas, principalmente de jovens com o ensino médio concluído, de ter
novas experiências ou mesmo vivências educacionais diferentes em países de
língua, culturas e características geográficas e climáticas distintas das suas.
Dentre as atividades desse tipo de turismo, o Ministério destaca:
os intercâmbios estudantil, esportivo e universitário;
a operacionalização de acordos de cooperação entre países, estados
e municípios na área educacional e entre instituições pedagógicas;
os cursos de idiomas, cursos técnicos, profissionalizantes e cursos
de artes;
as visitas técnicas, pesquisas científicas e os estágios profissionalizantes, além dos trabalhos voluntários com caráter pedagógico.
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Que tal um intercâmbio?
Ficou curioso para saber mais sobre os Programas Brasileiros de
Estudos e Intercâmbio? Entre no site www.belta.org.br e conheça mais sobre esta
associação que cuida da qualidade dos serviços de programas educacionais no
exterior. A Belta – Brazilian Educational & Language Travel Association – reúne as
principais instituições brasileiras que trabalham nas áreas de cursos, estágios e
intercâmbio no exterior.

Atividade 1
(Atende ao Objetivo 1)
Como você pode notar, o Turismo de Estudos e Intercâmbio vem crescendo
no mundo todo. E o mais interessante é que ele atende a um público variado,
de idades e formações diferentes.
E você? Tem vontade de estudar e/ou trabalhar fora do Brasil? Acesse o site
http://guiadoestudante.abril.com.br/universidades/cursos-exterior/materia_
403734.shtml
Leia o texto “Contratar uma agência especializada ou organizar seu intercâmbio sozinho?” e aponte duas vantagens de se escolher uma agência especializada para o intercâmbio e duas vantagens de se viajar por conta própria.
Vantagens de escolher uma agência:
12Vantagens de organizar sua própria viagem:
12-
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O Turismo GLBT é um segmento do mercado voltado para atender o
público de gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros, por meio de produtos e
serviços especialmente elaborados para atender às suas necessidades.
O Turismo GLBT ou Turismo GLS (como é mais conhecido) vem
crescendo, se qualificando e ganhando espaço no mundo nos últimos anos.
Isso tudo porque o mercado tem percebido o quanto é lucrativo se especializar em serviços para este público. Sabemos que esse público geralmente tem
elevado poder de compra, consumindo diariamente mais do que um turista
convencional. Por isso também são mais exigentes em relação à qualidade
dos serviços e produtos. Caracteriza-se por um turista que busca muito pelo
Turismo de Sol e Praia, cruzeiros, mas também por eventos voltados diretamente para atender essa demanda. Exemplos disto são as Paradas Gays,
como a que acontece anualmente em São Paulo, e o Miss Brasil Gay, que
acontece em Juiz de Fora/MG.

O Cruzeiro das Loucas!!!
Você gosta de cinema? Qual seu gênero preferido? Ação, aventura,
romance, ficção ou comédia? Se você gosta de comédia, não deve perder O Cruzeiro
das loucas (Boat Trip)! O filme narra uma divertida e inesperada confusão onde o
personagem principal, vivido por Cuba Gooding Jr., após brigar com a namorada,
ele embarca em um cruzeiro de romance para afogar as mágoas e conhecer novas
garotas. Mas o que ele não
sabia é que era um cruzeiro
gay!!! Vale a pena dar uma
olhada, rir bastante e saber
um pouco mais sobre o
turismo GLBT.

Fonte: www.portalvmmnet.kit.net/Capasdvd.htm
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Turismo GLBT

speedym
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Fonte: http://www.sxc.hu/photo/431411

Figura 8.2: As paradas gays do mundo inteiro contribuem para combater o preconceito
contra os homossexuais, ainda forte atualmente.

Glossário GLBT
Talvez você não conheça alguns dos termos utilizados no mundo GLBT.
Assim, para compreendermos melhor esse tipo de turismo, que tal um
pequeno glossário?
Bissexual
Indivíduo que se sente atraído amorosa, física e espiritualmente tanto por homens
quanto por mulheres. A bissexualidade representa uma orientação sexual entre
homossexualidade e heterossexualidade, pois o bissexual tem atração tanto por
pessoas do mesmo sexo, quanto por indivíduos do sexo oposto.
Transformista
Indivíduo que se veste com roupas do sexo oposto por questões artísticas.
O transformismo não está relacionado à orientação sexual do indivíduo, e
muitos transformistas são heterossexuais.
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Drag queen
Homem que se veste com roupas femininas de forma extravagante. Uma
drag queen não deixa de ser um tipo de transformista, pois o uso das
roupas está ligado a questões artísticas; a diferença é que a produção

Mariana Coan

focaliza necessariamente o humor, o exagero.

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/308691

GLBT

Acrônimo para Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros, utilizado, so-

Acrônimo

bretudo, politicamente, e por incluir o maior número de pessoas na comu-

Vulgarmente pode

nidade. A ordem das letras pode aparecer alterada (por exemplo, LGBT).

ser traduzido por
“sigla”, ou seja,

GLS

é uma palavra

Acrônimo para Gays, Lésbicas e Simpatizantes que se popularizou por

formada pela(s)

designar, numa única sequência de letras, não só os gays e lésbicas, mas

letra(s) de cada

também aqueles que, independentemente de orientação sexual, são de

uma das partes

alguma forma solidários e abertos em relação à sua luta e/ou maneira

consecutivas

de ser. GLS também é utilizado, num sentido cultural, para descrever as

de uma locução

atividades comuns a este grupo de pessoas.

ou pela maioria
destas partes.

Simpatizante
Termo que designa o indivíduo destituído de preconceitos e que
frequentemente se simpatiza e é solidário às lutas empreendidas por gays
e lésbicas.
Transexual
Indivíduo que tem convicção de pertencer ao sexo oposto, desejando
suas características fisiológicas, realizando tratamentos e cirurgias. Um
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transexual é aquele cujo sexo biológico não confere com sua identidade de gênero,
isto é, o senso pessoal que o indivíduo possui de ser homem ou mulher. Desta forma,
a cirurgia de troca de sexo e o processo de transição (terapia hormonal, alteração de
identidade, cirurgias plásticas etc.) são quesitos indispensáveis para a felicidade do
transexual, harmonizando identidade, corpo e sexo.
Transgênero
Termo genérico utilizado para designar indivíduos que agem social e particularmente
como pertencentes ao sexo oposto. Desta forma, pode ser empregado tanto para
descrever transexuais quanto travestis indistintamente.
Travesti
Homossexual que se veste e se comporta social e mesmo particularmente como se
pertencesse ao sexo oposto, o que, não raro, se complementa em alterações corporais
alcançadas por meio de terapias hormonais, cirurgias plásticas etc. A diferença
entre transexual e travesti está na identidade do gênero: enquanto o primeiro está
convicto de pertencer ao sexo oposto e procura harmonizar corpo, sexo e identidade,
o travesti, apesar de se comportar como pertencente àquele sexo, aceita o sexo
biológico, apesar das alterações corporais que promove em si.

Agora que já entendemos o que todos esses nomes pertencentes ao universo
GLBT significam, vamos abordar mais características sobre esse segmento.
O turista gay, de forma geral, apresenta um perfil econômico que interessa
muito ao mercado e, por isso, tem sido, e deve ser ainda mais, alvo de investimentos
pelo setor. Isto porque o turista gay, em sua maioria, é solteiro, não tem dependentes
e gosta de gastar seu dinheiro em viagens. Assim, grande parte goza de no mínimo
um período de férias no ano. Pesquisas apontam que o gasto médio do turista gay
é 30% maior do que o de um turista não homossexual. Além de viajar, em média,
três vezes ao ano, permanece mais tempo na destinação. O dinheiro gasto por esse
público ficou conhecido como pink money (“dinheiro rosa”) e, por reconhecer o
potencial desse tipo de turista, os empresários e a iniciativa pública têm investido
em captação de eventos para o público GLBT.
Reconhecendo o crescimento do turismo GLBT, podemos citar a IGLTA
(International Gay & Lesbian Travel Association), que é uma organização que
pretende conectar as empresas e as pessoas que trabalham em prol do turismo
LGBT. Fundada em 1983, os membros da organização representam desde hotéis
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Outros organismos e entidades vêm lutando em relação aos direitos
dessa comunidade, ajudando também a promover eventos e incentivando,
desta forma, o turismo GLBT em alguns municípios. Dentre estas, em
Minas Gerais, destacamos o Movimento Gay de Minas (MGM), com sede
na cidade de Juiz de Fora, onde anualmente acontece um dos principais
eventos da área no Brasil, o Miss Gay, que atrai divisas, aumenta a economia e
o comércio local. Para saber mais sobre essa organização não-governamental,
o site é: www.mgm.org.br

Baby Love
Em um boxe anterior, indicamos um filme que trata de
maneira divertida o universo do turismo gay. Agora, que
tal uma visão um pouco mais séria, embora nem por isso
menos divertida? O filme Baby Love trata das dificuldades
encontradas por um casal gay quando tenta adotar uma
criança... Confira no link http://g1.globo.com/Noticias/
Cinema/0,,MUL773425-7086,00.html

Ilha de Lesbos
A ilha de Lesbos, no litoral grego, é conhecida pela lenda que remonta a
origem do lesbianismo à poetisa Safo, que seria natural da ilha. A fama da
ilha leva muitos turistas até lá, o que incomoda alguns moradores. Veja mais sobre
isso no site http://dn.sapo.pt/2008/06/09/centrais/o_sexo_a_patria.html
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e linhas aéreas até agências de viagens e guias turísticos. Infelizmente, o site
da Organização não está disponível em português. No entanto, para quem
tiver curiosidade em acessar, o endereço é www.iglta.org

e-Tec Brasil – Segmentos do Turismo

Atividade 2
(Atende ao Objetivo 2)
Agora, aproveitando a “dica” sobre o MGM, entre no site www.mgm.org.
br e cite duas contribuições desta ONG para o turismo na cidade de Juiz de
Fora:
1–

2–

Turismo de saúde
O conjunto de atividades turísticas que as pessoas exercem na procura de meios
de manutenção ou de aquisição de bom funcionamento e sanidade de seu
físico e de seu psiquismo chama-se turismo de saúde, turismo de tratamento
ou turismo terápico. (ANDRADE, 2004, p. 76)

O Ministério do Turismo nos aponta que termos como Turismo Hidrotermal, Turismo Hidromineral, Turismo Hidroterápico, Turismo Termal, Termalismo, Turismo de Bem-estar, Turismo de Águas e vários outros
também podem ser compreendidos como Turismo de Saúde.
O documento “Segmentação do Turismo – Marcos Conceituais“ nos
explica que, nesse segmento do turismo, os meios e serviços que determinam a escolha do destino podem caracterizar-se pela prestação de serviços
ofertados em equipamentos próprios da área de saúde (hospitais, clínicas,
consultórios) e em equipamentos considerados turísticos (spas, balneários,
estâncias), e também pela fruição (ou seja, o ato de fruir, desfrutar) de condições e elementos com propriedades conhecidas como terapêuticas (clima,
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Jasper Greek Golangco

água, terra, ar). Os turistas que se deslocam para os lugares que oferecem
o turismo para fins médicos, terapêuticos e estéticos buscam determinados
meios e serviços que podem ocorrer em função da necessidade de tratamento e cura, de condicionamento e bem-estar físico e mental.

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/488067

Figura 8.3: O turismo de saúde usa frequentemente fontes de águas termais ou
estâncias hidrominerais para promover o relaxamento de quem busca esse
tipo de turismo.

Percebemos que, apesar da maioria da demanda por este segmento
procurar cura para sua enfermidade, muitos procuram o Turismo
de Saúde como forma de relaxar física e psicologicamente ou para
simplesmente manter a forma. No Brasil, muitos turistas buscam
esse tipo de turismo em lugares de águas termais, e o público que
mais frequenta essas estâncias são os da Terceira Idade ou Melhor
Idade, como também são reconhecidos. Esse é um público que
vem merecendo atenção do setor público e privado, já que muitos
já estão aposentados e podem viajar em qualquer época do ano,
ajudando a minimizar a sazonalidade em algumas regiões do Brasil.
Por isso, há incentivos promocionais e de descontos em todo o
trade turístico para despertar o interesse dessa demanda em viajar
mais, principalmente na baixa temporada.
O número de pessoas com mais de sessenta anos vem
aumentando anualmente em grandes proporções. Como
grande parte desses idosos ainda goza de saúde, não trabalha
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Trade turístico
A palavra trade, em inglês,
significa “comércio”; dessa
forma, estamos falando de
comércio em turismo. Sendo
assim, o trade turístico
nada mais é do que o
conjunto de equipamentos
componentes do produto
turístico. São exemplos
desses equipamentos:
lojas de artesanato,
restaurantes, meios de
hospedagem, agências de
viagem e turismo, centro de
convenções, entre outros
estabelecimentos comerciais
ligados à atividade turística.
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mais, recebe aposentadoria e, portanto, tem mais tempo livre para viajar, a
busca pelo turismo vem crescendo também em proporções similares. Esse
público tende a viajar em épocas de baixa temporada, pois procura lugares
mais sossegados para passar seu tempo livre e reconhece as vantagens
promocionais dos equipamentos e serviços turísticos na baixa estação
(hospedagem, passagens, passeios etc.). Assim, a terceira idade ajuda a
minimizar os impactos econômicos negativos da sazonalidade.
O próprio Ministério do Turismo vem trabalhando com um projeto
específico para esse público, denominado Viaja Mais Melhor Idade, que tem
por objetivo viabilizar o acesso de idosos, de aposentados e de pensionistas à
atividade turística, de forma exclusiva e organizada. Se quiser saber mais sobre
o projeto, acesse a página www.turismo.gov.br e descubra como o público da
Melhor Idade pode participar do programa.

Atividade 3
Atende ao Objetivo 3
Em relação à atividade turística voltada para a terceira idade, assinale “V”
para as afirmativas verdadeiras e “F” para a alternativa falsa:
1. Como o turismo da Melhor Idade está muito ligado ao turismo de saúde,
as localidades turísticas têm investido cada vez mais em spas, hotéis de lazer e
históricos, centros de saúde e lazer, entre outros, promovendo um aumento
em quantidade e qualidade dos meios de hospedagem. ( )
2. O segmento turismo para terceira idade não vem recebendo investimentos,
já que esta parcela da população é pequena; por isso, as localidades turísticas,
o setor público e o setor privado acreditam que não vale a pena investir nesse
público, nem para atraí-los na baixa estação. ( )
3. Devido ao perfil do cliente da terceira idade, a localidade turística deve
se adaptar para melhor receber esse público. Portanto, com o incremento do
turismo local, deve-se não somente investir em contratação e qualificação de
profissionais ligados diretamente à atividade turística, como recepcionistas,
recreacionistas, camareiras, garçons etc., mas também de profissionais como
nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, massagistas, entre outros ligados à
área de saúde, principalmente. ( )
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Existem muitos outros tipos de turismo existentes e que você ainda
não conhece, mas os principais e mais importantes você já aprendeu. Entretanto, alguns dos vários outros trabalhados no Brasil e no mundo são:
Turismo de Aventura
Turismo Pedagógico
Turismo de Pesca
Turismo Comercial
Turismo de Lazer
Turismo Náutico
Turismo de Esportes
Turismo de Compras
Turismo Infantil
Turismo Folclórico
Turismo Sombrio
Turismo Sexual etc.

Turismo Sombrio
Chamamos de Turismo Sombrio o tipo de turismo que explora a atração
humana através cenários onde ocorreram acidentes, crimes, massacres. Como
exemplos, temos o marco que fica na rodovia onde morreu o ator James Dean, os
locais onde se localizaram campos de concentração nazistas, onde milhares de judeus
foram torturados e mortos durante a Segunda Guerra Mundial, e o famoso cemitério
francês de Pére Lachaise.
Se você quiser saber mais sobre esse assunto, acesse:
http://revistagalileu.globo.com/Revista/Galileu/0,,EDR79743-7867,00.html e
http://www.colegiosaofrancisco.com.br/alfa/franca/cemiterio-do-pere-lachaise.php
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Outros tipos de turismo

Davydd Cook

e-Tec Brasil – Segmentos do Turismo

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/410512

Figura 8.4: O cemitério de Pére Lachaise, em Paris, na França, é considerado o mais
famoso do mundo e tornou-se atração turística pela grande quantidade de pessoas
famosas sepultadas lá, como o músico Frederic Chopin.

O Turismo de Estudos e Intercâmbio.
Neste segmento, pudemos perceber como é interessante participar de um programa de estudos e intercâmbio, pois por meio
dele, o indivíduo pode, além de adquirir novos conhecimentos
acadêmicos e profissionais, voltar para a casa com uma outra

Resumindo...

“bagagem”, por ter convivido e vivenciado uma outra cultura,
conhecendo seus hábitos e seus costumes de forma intensa.
O Turismo GLBT
Aprendemos, primeiramente, o que caracteriza o Turismo GLBT,
e apresentamos um glossário sobre as intrigantes palavras
correspondentes a essa sigla, dentre outros vocabulários
específicos. Percebemos que esse tipo de turismo está em
crescimento no mundo devido às lutas da classe, aos novos
eventos e empreendimentos voltados para esse público e ao
perfil econômico do grupo.
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Vimos que este tipo de turismo está muito ligado às águas
termais, tratamentos e melhores condições de saúde física e
mental. Sendo assim, percebemos que o público mais frequente
no Turismo de Saúde compreende os idosos, clientela que pode
fazer turismo em todas as épocas do ano, ajudando a combater
a sazonalidade em alguns destinos.
Outros tipos de turismo
Percebemos que não há como esgotar, nesta apostila, todos os tipos de turismo existentes. Sendo assim, deixamos, neste tópico,
uma lista com alguns dos vários outros tipos de turismo existentes no Brasil e no mundo, só para termos a dimensão de como
o turismo é explorado das mais diversas maneiras e ficarmos
cientes que a tendência é que surjam sempre novos segmentos.

Informações sobre a próxima aula
Na próxima aula, você vai aprender sobre as formas de turismo existentes: individual, organizado, intensivo, extensivo e itinerante. Além destas, destacaremos o Turismo Social, pois reconhecemos que esta forma de
turismo deve ser mais trabalhada no Brasil e no mundo, já que tem como
objetivo proporcionar a experiência turística à população carente, colaborando com a inclusão social e o exercício da cidadania.
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O Turismo de Saúde
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Respostas das Atividades

Atividade 1
As agências especializadas em Turismo de Estudos e Intercâmbio facilitam
muito a vida dos clientes. Isso porque os livram de burocracias como: compra
da passagem aérea, matrícula na instituição de ensino, reserva da acomodação,
papéis para tirar o visto de entrada no país etc. Além de tudo isso, existem
outras orientações que o turista pode esquecer ou nem saber da existência,
como, por exemplo, traslado e seguro-saúde. No entanto, se tiver mais tempo
disponível e quiser escolher com calma os destinos, escolas e acomodações,
você tem a oportunidade de realizar um intercâmbio da maneira como sempre
quis, fazendo suas próprias escolhas. Mas é interessante ressaltar que esse tipo
de viagem requer bastante orientação e conhecimento para que proporcione,
de fato, todo o aprendizado que se busca.
Atividade 2
Você deve ter percebido no site que, no menu principal, encontramos
informações sobre eventos como o Rainbow Fest e a Parada Gay, que,
sozinhos, já divulgam a cidade que sedia os eventos. Além disso, no link
Rainbow Guia, encontramos informações turísticas importantes, como o
que fazer lá, onde ficar, o que e onde comer - ou seja, o site divulga lugares e
empreendimentos ligados à cadeia do turismo local.
Atividade 3
1. Como o turismo da Melhor Idade está muito ligado ao turismo de saúde,
as localidades turísticas têm investido cada vez mais em spas, hotéis de lazer e
históricos, centros de saúde e lazer, entre outros, promovendo um aumento
em quantidade e qualidade dos meios de hospedagem. (V)
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3. Devido ao perfil do cliente da terceira idade, a localidade turística deve se
adaptar para melhor receber esse público. Portanto, com o incremento do
turismo local, deve-se não somente investir em contratação e qualificação de
profissionais ligados diretamente à atividade turística, como recepcionistas,
recreacionistas, camareiras, garçons etc., mas também de profissionais como
nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, massagistas, entre outros ligados à
área de saúde, principalmente. (V)

Referências bibliográficas
ANDRADE, José V. de. Turismo: fundamentos e dimensões. São Paulo: Ática, 2004.
216 p.
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2. O segmento turismo para terceira idade não vem recebendo
investimentos, já que esta parcela da população é pequena; por isso, as
localidades turísticas, o setor público e o setor privado acreditam que não
vale a pena investir nesse público, nem para atraí-los na baixa estação.
(F) (Esta alternativa está completamente falsa: vimos que o governo e os
empresários estão investindo cada vez mais em incentivos, equipamentos e
serviços turísticos voltados para a terceira idade. Como essa faixa etária vem
se tornando uma clientela crescente, e, por viajar prioritariamente na baixa
temporada, surge como grande alternativa no combate aos efeitos negativos
da sazonalidade.)

Aula 9
Formas de turismo
e segmentação do
mercado turístico

Sebastian Danon

Suzana Santos Campos

Fonte: www.sxc.hu/photo/589919
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Meta
Apresentar as formas de turismo e os critérios de segmentação
do mercado turístico.

Objetivos
Após o estudo desta aula, você deverá ser capaz de:
1. identificar as formas de turismo existentes;
2. reconhecer, no Turismo Social, uma forma de levar lazer às
classes menos favorecidas;
3. identificar os critérios de segmentação para se estabelecer os
diversos segmentos do turismo.
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Esta é a nossa última aula. Espero que você tenha aprendido sobre
as modalidades de turismo apresentadas nesta disciplina. É interessante
ressaltar que vários tipos de turismo surgem a cada momento devido às
diferentes demandas.
Vimos àqueles tipos que são mais desenvolvidos no Brasil e no mundo.
Agora vamos estudar as formas de turismo, falar sobre Turismo Social e
os principais segmentos de mercado a partir de alguns critérios (idade,
preferências pessoais, nível de renda etc.). Preparado para a nossa última
viagem?

Formas de turismo
Após termos estudado alguns dos principais tipos de turismo, devemos
entender que as viagens são organizadas de diversas formas. O perfil dos
viajantes, a época da viagem e o destino influenciam nestas formas de
organização. Podemos dizer que o modo como as pessoas realizam as diversas
modalidades de turismo (turismo doméstico, turismo internacional, turismo
emissivo, turismo receptivo etc.) são as formas de turismo.
De acordo com Andrade (2004), as formas de turismo são usualmente
classificadas em:
Turismo individual: “todo o conjunto de atividades necessárias ao
planejamento e à execução de viagens, sem o concurso de agências
de viagens ou de qualquer outra entidade de natureza turística”.
Turismo organizado: “conjunto de atividades turísticas programado,
administrado e executado por agências de viagens, associações,
entidades de classe, clubes ou por qualquer outra organização que
envolva grupos de pessoas”.
Turismo intensivo ou turismo estável: “conjunto de programações
turísticas em que as pessoas permanecem baseadas ou hospedadas
em um receptivo único, ainda que efetuem excursões e passeios a
outros lugares”.
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Última viagem: formas de turismo
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Turismo extensivo ou turismo de longo prazo: “a hospedagem e o
conjunto de atividades em um mesmo núcleo, com duração de
pelo menos três semanas”.
Turismo itinerante: “quando a programação turística se compõe de
visitas ao maior número possível de núcleos receptivos, em uma
viagem única, com estada curta em cada um dos locais visitados”.

As agências de viagem são empresas essenciais ao trade turístico.
São elas que transformam as destinações e seus diversos atrativos
e equipamentos e serviços turísticos em produtos e viabilizam a
comercialização dos mesmos. Genericamente, são chamadas de agências
de turismo e prestam serviços ligados diretamente às atividades turísticas,
como: venda comissionada de meios de hospedagem, passagens de vários
tipos de transportes, excursões, roteiros, entre outros serviços.

Atividade 1
Atende ao Objetivo 1
Preencha o quadro a seguir, identificando a quais formas de turismo as
situações se referem.
Formas de turismo

Exemplos

1

Uma viajante decide ir à
Recife (PE) sem o auxílio de
agência de turismo.

2

Um conjunto de turistas
passa um mês hospedado em
um único hotel na cidade de
Tel Aviv (Israel), mas realiza
diversas atividades em cidades
próximas.

184

Passeio por uma região que
tem atrativos turísticos em
várias pequenas localidades
e o turista se propõe a se
hospedar em cada um desses
lugares.

4

O turista viaja para uma
cidade litorânea e usufrui
de todos os seus atrativos,
(empreendimentos turísticos)
durante 25 dias.

5

Uma agência da cidade
“X” organiza um pacote de
turismo para o turista que
viaja com a tranquilidade de
saber onde vai se hospedar,
os passeios que vai fazer e
com suporte de profissionais
especializados.

Além dessas formas de turismo (turismo individual, organizado,
intensivo ou estacionário, extensivo e itinerante), há outra forma que
merece um tópico separado: o Turismo Social. Diferentemente das formas
já conceituadas, no Turismo Social as pessoas não têm condições financeiras
para pagar pacotes turísticos ou usufruir da maior parte dos equipamentos e
serviços turísticos por conta própria.

Turismo Social
Turismo Social é a forma de conduzir e praticar a atividade turística
promovendo a igualdade de oportunidades, a equidade, a solidariedade e o
exercício da cidadania na perspectiva da inclusão.
(Ministério do Turismo).

Primeiramente, vamos entender o que o Ministério do Turismo nos
quer dizer com o conceito apresentado e depois discutiremos um pouco
sobre essa forma de turismo.
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Ambas – tanto a forma de conduzir como a forma de praticar –
devem ser orientadas pela ética (nas relações turísticas comerciais, com as
comunidades e com o ambiente) e pela sustentabilidade no seu sentido mais
amplo (econômico, social, cultural, ambiental e político).
Quanto à “promoção da igualdade de oportunidades, da equidade, da
solidariedade e do exercício da cidadania”, o Ministério do Turismo diz que:
O sentido humanístico, a razão de ser do Turismo Social e sua função estão
focados na efetivação de condições que favoreçam o exercício da cidadania –
igualdade de direitos e deveres –, entendendo e trabalhando o turismo com
uma perspectiva de complementariedade à vida, além da questão econômica
e da carência material. Refere-se à facilitação do acesso aos potenciais
benefícios advindos da atividade como incentivadora dos sentimentos
de responsabilidade e de respeito pelo outro, independentemente da
precariedade econômica ou da situação de discriminação pela sociedade.
Deputy Dog
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Quando se diz que o Turismo Social é a “forma de conduzir e
praticar a atividade turística”, a forma de conduzir refere-se à maneira de
entender, conceber, direcionar políticas e orientar os processos que levam ao
desenvolvimento do turismo. A forma de praticar refere-se às circunstâncias
de acesso à experiência turística.

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Rich_and_poor_in_S%C3%A3o_Paulo.jpg

Figura 9.1: Turismo Social: igualdade, equidade, solidariedade, cidadania e inclusão
social como foco da atividade turística.
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A palavra perspectiva traduz o anseio, a esperança de se proporcionar a
inserção de pessoas, grupos e regiões que por motivos variados podem ser
considerados excluídos da fruição do turismo – da possibilidade de acesso
aos benefícios da atividade pelo potencial consumidor, pelo ofertante e pela
comunidade receptora – ou dos que usufruem da experiência turística de
forma inadequada, ao consumir produtos turísticos sem a devida qualidade.
Trata-se do envolvimento e participação do ser humano como pertencente
ao exercício dos direitos e deveres individuais e coletivos.

Percebemos, pela explicação anterior, a preocupação em levar lazer
e turismo às classes menos favorecidas. Ou seja, propiciar lazer e turismo
àquelas pessoas que não têm renda suficiente para utilizar os serviços de
hospedagem, alimentação, transporte e lazer. Por isso, por meio de recursos
governamentais, entidades de classe, iniciativas de responsabilidade social
empresarial, associações civis ou fundos especiais, algumas dessas pessoas
podem fazer turismo.
Em países como o Brasil, onde problemas básicos como falta de
moradia, de emprego, entre outros, atingem boa parte da população, pensar
em praticar essa forma de turismo pode parecer incoerente. No entanto,
devemos considerar que se trata de um direito e uma necessidade do cidadão
ter momentos agradáveis em ocasiões de lazer e descanso.
Agora reflita sobre a seguinte frase: toda forma de se praticar turismo
é lazer, mas nem todo lazer é turismo. Isso quer dizer que para que se
tenha turismo é necessário o deslocamento de uma ou mais pessoas do seu
lugar de moradia para outro. E para se praticar lazer não há necessidade
de deslocamento, podendo ser realizado em qualquer lugar dentro do seu
próprio município.
Mais importante do que promover viagens às classes populares é
proporcionar qualidade de lazer para as populações em suas localidades.
Em lugares onde a atividade turística é predominante deve-se permitir que
a comunidade também possa aproveitar os atrativos locais. Dessa forma, os
setores público e privado estarão praticando Turismo Social, oferecendo lazer
àquelas pessoas que, em geral, são mais afetadas pela atividade turística local.
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Finalmente, em relação à “perspectiva da inclusão”, o Ministério do
Turismo afirma:
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Outro ponto positivo ao se realizar iniciativas como essa se dá na
satisfação da população quando esta passa a frequentar os mesmos lugares
dos turistas, pois a interação entre estes será maior e a comunidade terá
mais satisfação em “vender” e atender o turista, pois esta também terá a
oportunidade de conhecer e utilizar os lugares visitados.

Lazer, direito de todos
A promulgação da Constituição Federal de 1988 garantiu o direto social
ao lazer.

Fonte: http://www.agenciabrasil.gov.br/media/imagens/2008/10/01/
1050AABr0048.jpg/view
Agência Brasil (Empresa Brasileira de Comunicação – EBC)
O lazer, embora seja pouco divulgado e comentado, está previsto como direito
inerente a qualquer cidadão, conforme a Carta Constitucional de 1988.
Para melhor entendermos o que é o lazer, nós o consideramos uma vivência ocorrida
durante um tempo determinado em que as pessoas podem praticar atividades
das mais diversas para sua diversão, descanso, distração, entretenimento,
conhecimento, entre outras.
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profissionais capacitados para elaborar o planejamento, e

Yaroslav B

a participação de uma equipe multidisciplinar.

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1076818

Figura 9.2: Proissionais capacitados e uma equipe multidisciplinar são fundamentais
para o planejamento turístico.

Dentro do contexto apresentado sobre Turismo Social e, mais uma vez,
reforçando a necessidade de se planejar o turismo, em 1983, a Organização
Mundial de Turismo definiu que na gestão do turismo o Estado também
tem suas responsabilidades no planejamento, assegurando:
o direito a lazer e férias para a população, e
o desenvolvimento econômico e sociocultural por meio do turismo,
preparando os cidadãos para esta atividade, salvaguardando e
protegendo a natureza (FARIA, 2000).
Neste sentido, queremos reforçar a importância da participação social
no planejamento turístico, na elaboração e execução de projetos turísticos.
Isso permitirá que a atividade se desenvolva de forma a trazer benefícios à
comunidade.
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Para a realização desta forma de turismo, assim como qualquer outra, e
para atingir os objetivos propostos no planejamento local, são necessários:

e-Tec Brasil – Segmentos do Turismo

Segundo Souza (1997, p. 20), “quanto mais frágil (socioeconômica
e politicamente) é um grupo, maior tende a ser a sua dependência para
com recursos de base estritamente local”. Neste contexto, devemos saber
se a população saberá conviver com as mudanças provocadas pela atividade
turística e estudar a melhor forma de esta atividade não prejudicar o modo
de vida da comunidade. Considerando estes fatores, uma questão a ser
discutida, por exemplo, é tentar manter o nível de preços dos produtos
ofertados para os habitantes locais, para que estes não saiam prejudicados,
já que existe uma população mais pobre que passará a não ter condições de
consumir produtos que fazem parte de seu cotidiano, e não permita, assim,
a geração de problemas sociais e econômicos no município.
Portanto, fazer Turismo Social é dar condições dignas às populações
locais de consumo e lazer, porque, desta forma, o turismo realmente será
sinônimo de desenvolvimento socioeconômico.

Atividade 2
Atende ao Objetivo 2
Liste três motivos pelos quais os setores público e privado devem investir
em lazer e turismo social para a comunidade local.
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Vamos terminar esta aula falando um pouco sobre a segmentação de
mercado. O mercado turístico é variado, como pudemos perceber por meio
dos diversos tipos de turismo existentes. Reinaldo Dias (2005, p.67) diz que:
A segmentação de mercado consiste na sua divisão em grupos de
consumidores relativamente homogêneos em relação a um critério adotado
(idade, interesses específicos, etc.) com o objetivo de desenvolver, para cada
um desses grupos, estratégias de marketing diferenciadas que os ajudem a
satisfazer a suas necessidades e conseguir os objetivos de atração da demanda
para determinado núcleo receptor.

Conhecer a demanda é algo imprescindível para adotar políticas que
incrementem a oferta turística. E como essa demanda varia de acordo com
o tipo de turismo adotado, saber a qual grupo ela pertence facilitará o
trabalho de divulgação e planejamento da atividade turística. Mas apesar de
agruparmos pessoas com gostos similares para entendermos a que segmento
de mercado elas pertencem e, assim, atendê-las, devemos considerar que um
mesmo indivíduo pode participar de mais de um segmento. Por exemplo:
uma mesma pessoa pode viajar para um mesmo lugar com propósitos e
motivações diferentes.
Veja, no quadro a seguir, alguns segmentos de mercado turístico, de
acordo com alguns critérios, como idade, nível de renda, motivação da
viagem etc.
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Segmentos do mercado turístico

e-Tec Brasil – Segmentos do Turismo

Quadro 9.1: Segmentos do mercado turístico.
Critério de Segmentação

Segmentos
Turismo infantil
Turismo juvenil

Idade
Turismo de meia-idade
Turismo de terceira idade
Turismo popular
Nível de Renda

Turismo de classe média
Turismo de luxo
Turismo aéreo
Turismo rodoviário

Meio de Transporte

Turismo ferroviário
Turismo marítimo
Turismo fluvial/lacustre
Turismo de curta duração

Duração da Permanência

Turismo de média duração
Turismo de longa duração
Turismo local
Turismo regional

Distância do Mercado Consumidor

Turismo nacional
Turismo continental
Turismo intercontinental
Turismo individual
Turismo de casais

Tipo de Grupo
Turismo de famílias
Turismo de grupos
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Turismo receptivo
Turismo de praia
Condição Geográfica da

Turismo de montanha

Destinação Turística

Turismo de campo
Turismo de neve
Turismo étnico

Aspecto Cultural

Turismo religioso
Turismo histórico
Turismo de grandes metrópoles

Grau de Urbanização da

Turismo de pequenas cidades

Destinação Turística

Turismo rural
Turismo de áreas naturais
Turismo de negócios
Turismo de eventos
Turismo de lazer

Motivação da Viagem

Turismo de saúde
Turismo educacional
Turismo esportivo
Turismo de pesca

Fonte: Ignarra (2003).

O esquema apresentado no referido quadro facilita-nos separar e
trabalhar os diferentes segmentos de mercado que o turismo nos revela.
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Turismo emissivo
Sentido do Fluxo Turístico

André Mariana

Jules Bloemen
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Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1224049

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1188950

Rodolfo Belloli

Mike Munchel

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/721811

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1152433

Figura 9.3: Segmento do mercado turístico de acordo com a condição geográica da
destinação turística: turismo de praia, de montanha, de campo e de neve.

Customizar um
produto significa fazer
alterações e adaptações
no mesmo para atender
aos anseios e melhor

É importante reconhecermos as diferentes deman-

servir à demanda.

das para podermos customizar o produto turístico

Atualmente, as empresas
que prestam este
serviço têm ganhado a

ao público potencial. O mundo globalizado no qual vivemos nos permite ser mais exigentes e individualizados em nosso

confiança e a fidelidade

comportamento de compra, ou seja, os turistas dos dias atuais

de seus clientes. As

não procuram somente roteiros massificados. Eles querem algo

agências de turismo,

mais personalizado, que atenda às suas diferentes necessidades.

por exemplo, estão
procurando ofertar novos
serviços, personalizando
o atendimento e
conhecendo o perfil do
seu cliente para melhor
atendê-lo e deixá-lo
satisfeito.
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Atende ao Objetivo 3
Sobre a segmentação de mercado turístico, assinale “V” para
as afirmativas verdadeiras e “F” para as afirmativas falsas.
a. ( ) Estabelecer critérios de segmentação e conhecer a demanda
não ajuda o trade turístico a formular estratégias de investimentos,
estruturação e divulgação do destino.
b. ( ) No desenvolvimento de estratégias de marketing turístico deve-se
levar em conta a segmentação de mercado turístico no que tange os
agrupamentos de consumidores com comportamentos de compra,
motivações e consumo semelhantes.
c. ( ) Reconhecendo as mudanças de comportamento do consumidor
e a concorrência vigente no mundo atual, o trade turístico, por meio da
segmentação de mercado, consegue inovar e diversificar os produtos a
serem oferecidos às diferentes demandas.

Conclusão
Todo o conteúdo exposto nesta disciplina deu a você uma base para
trabalhar o marketing e o planejamento, entre outras disciplinas técnicas da
atividade turística. Servirá como apêndice para entender o funcionamento
do trade turístico, a partir do momento em que você já reconhece suas várias
facetas e segmentos.
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Atividade 3
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Formas de Turismo. Estudamos que as viagens são organizadas
de maneiras diferentes de acordo com a necessidade do viajante.
Exemplos: os turistas podem viajar sozinhos, sem ajuda de uma
agência de turismo; requisitar e comprar um produto turístico
de uma operadora; permanecer no mesmo lugar por muitos
dias; podem explorar uma região, usufruindo dos equipamentos
turísticos de vários lugares numa mesma viagem ou conhecer
vários atrativos da região, mas permanecendo hospedado num
mesmo lugar; entre outras formas de organizar e desfrutar de
sua viagem.
Turismo Social. Enfatizamos a importância do Turismo Social,
pois ele oferece oportunidade de lazer às populações carentes,
promovendo a inclusão social e a cidadania. Além disso, sabendo
que lazer é direito de todos, essa forma de turismo colabora com o
bem-estar e promove a interação entre culturas diferentes, além
de proporcionar a possibilidade de descanso e entretenimento

Resumindo...

que levem prazer à população.
Segmentos do mercado turístico. Alguns critérios de segmentação, como motivação da viagem, aspectos geográficos,
permanência, idade, entre outros apontados neste item,
facilitam o trade turístico a adotar ações condizentes com
os diferentes segmentos. A partir desse reconhecimento,
serão estruturados os destinos de acordo com a exigência e
a necessidade de cada demanda e será facilitada a adoção de
estratégias de marketing direcionadas.
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Atividade 1
Turismo individual
Turismo intensivo ou turismo estável
Turismo itinerante
Turismo extensivo ou turismo de longo prazo
Turismo organizado
Atividade 2
Você poderia ter citado vários motivos, pois reconhecemos a importância e os
benefícios que esta forma de turismo proporciona à comunidade, como:
O lazer é direito da população, favorecendo o exercício da cidadania.
Oferece oportunidade às classes menos favorecidas de desfrutar de produtos
turísticos que não têm condição de pagar.
A interação desta comunidade com pessoas de culturas diferentes promove o
conhecimento, respeito e valorização dos seus e de outros costumes e tradições.
Atividade 3
a. (F) Estabelecer critérios de segmentação e conhecer a demanda não ajuda
o trade turístico a formular estratégias de investimentos, estruturação e
divulgação do destino.
b. (V) No desenvolvimento de estratégias de marketing turístico deve-se levar
em conta a segmentação de mercado turístico no que tange os agrupamentos
de consumidores com comportamentos de compra, motivações e consumo
semelhantes.
c. (V) Reconhecendo as mudanças de comportamento do consumidor e
a concorrência vigente no mundo atual, o trade turístico, por meio da
segmentação de mercado, consegue inovar e diversiicar os produtos a serem
oferecidos às diferentes demandas.
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