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Aula 3
Que negócio
é esse?
Jarlene Rodrigues Reis

e-Te c Brasil – Teoria Geral do Turismo

Meta da Aula
Apresentar ao aluno alguns conceitos e definições fundamentais
para se entender a dinâmica do fenômeno turístico.

Objetivos
Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:
1. aplicar os conceitos e as definições mais utilizadas
no setor turístico;
2. identificar as várias formas de turismo e os diferentes
tipos de turistas.
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Após conhecer um pouco da história do turismo, fazemos agora uma
escala para entender “quem é quem” – quais são os tipos de turista e como
podemos identificá-los. Porém, você deve estar sentindo falta de alguma coisa
– precisamos entender que fenômeno é esse, o que ele significa e quais são
as formas como se manifesta. Lá vamos nós, então, para saber, afinal, que
negócio é esse chamado turismo!
Oh, tristeza, me desculpe,
Estou de malas prontas,
Hoje a poesia veio ao meu encontro,
Já raiou o dia, vamos viajar!
(Trecho de "Viagem", de João de Aquino e Paulo César Pinheiro)

Sem passagens não há viagens: conceitos
e definições
Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica
Me dê um abraço venha me apertar, tô chegando
Coisa que gosto é poder partir sem ter planos
Melhor ainda é poder voltar quando quero...
(Trecho de "Encontros e Despedidas", de Milton Nascimento e Fernando
Brandt)
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Senhores passageiros, apertem os cintos
e aproveitem a viagem!

O termo “turismo” vem do inglês tour e começou a ser utilizado no
início do século XIX, associado à prática de viajar por prazer. O conceito
evoluiu com a contribuição de vários estudiosos, que definiram o turismo
de acordo com o tempo de permanência no destino, a distância percorrida,
a motivação da viagem, dentre outros critérios. Embora existam várias
definições, a maioria considera que, para haver turismo, é preciso um deslocamento temporário do local de residência habitual para o local de destino.
Billy Alexander
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Você sabia que nem todas as viagens podem ser consideradas turísticas?
Há deslocamentos por motivos diversos, como a mudança de residência
para outra cidade ou país ou viagens a trabalho para a execução de um
projeto profissional... Como vimos na aula anterior, as pessoas sempre
viajaram com objetivos variados, mas o turismo só foi efetivamente iniciado
a partir do século XIX.

Fonte: www.sxc.hu
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Usaremos a definição mais aceita atualmente, a da Organização
Mundial do Turismo (OMT), que assim descreve o turismo: as atividades
que as pessoas realizam
...durante suas viagens e estadias em lugares distintos de seu entorno habitual,
por um período consecutivo inferior a um ano, com a finalidade de lazer, por
negócios e outros motivos, não relacionados com o exercício de uma atividade
remunerada no lugar visitado. Nessa definição incluem-se todas as atividades

Pernoitar

dos visitantes, como os turistas (visitantes que pernoitam) e os excursionistas
(visitantes de um dia)... (DIAS, 2005, p. 18).

Passar a noite.

Segundo a OMT, não só as viagens de lazer são turísticas, mas também
peregrinações religiosas ou viagens para participar de competições
esportivas e exposições de arte, por exemplo. Precisamos ter cuidado ao
analisar as viagens de negócios – elas somente serão turísticas se não acontecerem
com o objetivo de ganho de remuneração. Vamos considerar dois exemplos:
a. Um executivo viaja para participar de um congresso profissional em sua área –
nesse caso, a viagem pode ser considerada turística, pois se trata da participação em
um evento e, normalmente, não há remuneração específica para essas situações.
b. Um engenheiro viaja para executar um projeto remunerado no exterior –
a viagem não é turística, pois é motivada pelo pagamento específico do projeto.
Do mesmo modo, os intercâmbios para aprofundar os estudos no exterior também
não são, na maioria das vezes, viagens turísticas, em função de dois motivos:
1. Geralmente há exercício de atividade remunerada no país estrangeiro, como
forma de custear as despesas do intercâmbio.
2. A duração dessas viagens, em geral, é de pelo menos um ano, período acima do
qual as viagens não podem ser consideradas turísticas, de acordo com a OMT.
Isso não impede que a pessoa que participa de um intercâmbio possa, dentro do
país estrangeiro, realizar viagens turísticas com diversas motivações.
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Em geral, podemos afirmar que o turismo depende da presença de três
elementos fundamentais:
Ocorrência de deslocamento físico de caráter temporário: para
haver turismo é preciso se deslocar para um local diferente do lugar
de residência habitual – outro município, outro estado ou outro
país. Quando se realiza uma atividade recreativa na própria cidade
de residência, chamamos de lazer, não de turismo.
Motivação para viajar: o turista sempre é levado a viajar por algum
motivo, como comprar, descansar, divertir-se, adquirir cultura etc.
Nem sempre as viagens turísticas são motivadas pelo lazer.
Uso de serviços e equipamentos turísticos: o turista precisa usar
serviços de hospedagem, alimentação, entretenimento, transporte,
guiamento e outros que veremos com mais detalhes adiante.
Portanto, quando quiser saber se uma viagem é turística ou não, basta
analisar a presença ou não desses três elementos – é necessário que existam
os três, e não um ou dois apenas. Além disso, lembre-se das restrições da
definição oficial: a duração da viagem, inferior a um ano, e a ausência de
atividades remuneradas no local visitado.

Mas qual é a importância desses conceitos?
Provavelmente, você já leu alguma notícia com números sobre o turismo:
“Turismo no Brasil deve ter crescimento de 10% nos próximos anos” ou
“O Brasil recebe cerca de quatro milhões de turistas por ano”. Para chegar aos
números, os pesquisadores precisam definir com clareza as modalidades de
turismo, as motivações e os meios de hospedagem utilizados, por exemplo.
Ou seja, conceitos e definições fornecem bases para os órgãos de turismo, que
pesquisam e calculam números de entrada de turistas, gastos por turista no
destino, média de permanência e outros índices que medem a importância do
turismo em um local.
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Atividade 1
Atende ao Objetivo 1

Jose Miguel Hernández

Roberto mora em Curitiba e é analista financeiro de um grande banco.
Na semana passada, ele viajou para Salvador onde participou de diversas
reuniões com a diretoria da área econômica. Para participar de todas as reuniões, Roberto permaneceu na cidade por três dias.

Fonte: www.sxc.hu

Figura 3.1: Pelourinho, Salvador.
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Fernanda Ferrari
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No segundo dia, a reunião acabou cedo, e ele resolveu aproveitar para
conhecer a cidade. Foi ao Mercado Modelo (um grande mercado com
diversas lojas que vendem vários tipos de artesanato e produtos típicos da
Bahia) e comprou presentes para a família. Também visitou o Pelourinho,
um importante centro histórico da cidade, e depois foi até o bairro Rio
Vermelho provar o famoso acarajé da Dinha.

Fonte: www.sxc.hu

Figura 3.2: Elevador Lacerda, Salvador.

Na sua opinião, a viagem de Roberto pode ser considerada turismo? Com
base em qual (quais) informação(ões) você chegou a essa conclusão?
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Formas de turismo
De acordo com a origem e o destino dos visitantes, há três formas de
turismo:
Turismo doméstico: compreende as viagens turísticas ocorridas
dentro do país de residência do turista. São viagens domésticas,
como, por exemplo, aquelas entre São Paulo e Rio de Janeiro.
Turismo receptivo: engloba a chegada de visitantes que não residem
no local. Temos como exemplos, no Rio de Janeiro, a visita de
europeus a essa cidade, ou em São Paulo a chegada de cariocas.

Juan Badino

Turismo emissivo: caracterizado pelo deslocamento para outra cidade,
outra região ou outro país. Esse é o tipo de turismo realizado pelos
brasileiros que viajam para a Argentina, por exemplo. Os cariocas
que deixam o Rio para visitar São Paulo também estão realizando
turismo emissivo.

Fonte: www.sxc.hu

Figura 3.3: Bariloche, um dos destinos preferidos dos brasileiros.
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O fluxo turístico é o movimento de visitantes do local emissivo (de
onde sai o turista) para o receptivo (para onde vai o turista). Os dois pontos
geográficos, estejam dentro ou fora de um mesmo país, estabelecem entre
si relações de mercado motivadas pelos deslocamentos turísticos. O turismo
receptivo gera divisas para a localidade, ao passo que, por meio do turismo
emissivo, divisas são levadas para fora do país, da região ou da cidade.

Classificação quantitativa

Luca Biagiotti

De acordo com o tipo de visitante que freqüenta um lugar, seu nível de
gastos e os serviços que utiliza, o turismo pode ser classificado como turismo
de elite ou turismo de massa.

Fonte: www.sxc.hu

Figura 3.4: Ilhas Maldivas.
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O turismo de elite é caracterizado por destinos não massificados
(pouco procurados), inacessíveis à maioria da população. Os turistas de
elite não recorrem às agências de turismo, preferindo que suas viagens
sejam organizadas por secretários ou funcionários de confiança. Os gastos
diários são elevados e os meios de hospedagem, luxuosos. Alguns exemplos
desse tipo de turismo incluem famosas estações de esqui nos Alpes Suíços,
como Gstaad, algumas ilhas da Polinésia Francesa, como Tahiti, Bora Bora
e Moorea, safáris fotográficos no Quênia ou na Tanzânia etc.

Gstaad
A pequena cidade de Gstaad, localizada no cantão de Berna, na Suíça,
é conhecida pela circulação de ricos e famosos do mundo inteiro. Embora
o turista “comum” possa visitála, é inegavelmente uma estância de esqui para
milionários: para se ter uma idéia, a suíte mais cara do hotel Gstaad Palace tem
240m², elevador, sauna e jacuzzi exclusivos, além de uma varanda de 150m² que
oferece uma das mais impressionantes vistas da cidade. O preço da diária na alta
temporada é de 8.688 euros per capita, o que equivale a 22.037 reais (cotação
em 2.7.2008). Um detalhe: a capacidade máxima da suíte é de seis hóspedes, e a
mínima é de... seis hóspedes! Ou seja, quem quiser se hospedar ali terá de fazêLordeX

lo em grupo, e a diária da
suíte sairá por 52.128 euros,
o

equivalente

a

132.223

reais. Outro detalhe salgado:
entre 20 de dezembro e 3
de janeiro, a permanência
mínima é de 12 pernoites!
Traduzindo: um grupo de
seis pessoas pagaria 625.536
euros por 12 pernoites nesse
período. Dá para entender
por que se chama turismo de
elite, não é?

Fonte: www.sxc.hu
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Aidas Zubkonis

Fonte: www.sxc.hu

Fonte: www.sxc.hu

Figura 3.5: Igreja de Notre Dame, Paris.

58

Uma grande diferença entre essas duas formas de turismo consiste nos
impactos causados nas localidades receptoras. Por terem fluxos constantes
de visitantes, os destinos de turismo de massa sofrem impactos bem maiores
que os locais onde se pratica o turismo de elite. As relações dos turistas
com as populações locais também são diferentes: enquanto o turista de elite
procura ter algum contato com a cultura nativa, o turista de massa mantém
com os moradores uma relação comercial. E você, como se comporta em
suas viagens, em relação à cultura do lugar?

A denominação “turismo de massa” não se refere ao número
de turistas que fazem uma viagem, mas sim à grande procura por
um destino, como, por exemplo, Porto Seguro, na Bahia. Por ser uma
localidade muito freqüentada e altamente explorada pelas agências de turismo,
dizemos que lá se pratica o turismo de massa. Portanto, um casal que viaja
isoladamente para Porto Seguro está fazendo turismo de massa, assim como um
grupo de estudantes em excursão à cidade.
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No caso do turismo de massa, há consumo de pacotes de agências de
turismo, preferencialmente para destinos consagrados. Os gastos diários
são limitados e as viagens são realizadas geralmente no período das férias
escolares. O turista de massa procura sempre conforto e segurança, viajando
geralmente com a família. O turismo de massa foi a mola propulsora do
crescimento da atividade no século XX, pois levou à consagração destinos de
grande procura até nossos dias, aquecendo os diversos setores do mercado
turístico, como transportes, hospedagem e entretenimento.

Adriana Martins
Fonte: www.sxc.hu

Diego Lang
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Da mesma maneira, embora o turismo de elite seja privilégio para poucos,
é possível praticá-lo individualmente ou em grupo. Como exemplo, podemos
citar um grupo de turistas que faz um cruzeiro marítimo num luxuoso
transatlântico.

Fonte: www.sxc.hu

60

Aula 3 – Que negócio é esse?

Atividade 2
Atende ao Objetivo 1
Numere a coluna 2 de acordo com a coluna 1, analisando as características
do turismo de massa e do turismo de elite:
Coluna 1

Coluna 2

1. Turismo de elite

( ) visitas a lugares pouco conhecidos

2. Turismo de massa

( ) fluxo constante e contínuo de turistas
( ) maior gasto diário por visitante
( ) procura por contatos com a cultura local
( ) fortes impactos causados pelo turismo
( ) procura por destinos consagrados no mercado

Viajantes e turistas
Nem todas as pessoas que viajam estão praticando turismo. Há viagens
de estudo e de trabalho, por exemplo, que não se enquadram na categoria
de deslocamento turístico.
Tradicionalmente, é considerado turista o indivíduo que viaja com
o objetivo de recreação. Entretanto, hoje já se admite dizer que algumas
viagens de negócios são também turísticas, o mesmo acontecendo com viagens
de cunho religioso e outras modalidades de turismo. Lembre-se de que, para
haver turismo, bastam três requisitos: deslocamento temporário, motivação
e uso de serviços turísticos. Portanto, ainda que o deslocamento não tenha
por objetivo o lazer, a viagem pode ser turística. Você consegue pensar em
uma situação assim?
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Gunars Tisons
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Fonte: www.sxc.hu

Figura 3.6: Muro das lamentações, Jerusalém, Israel.

Entre os visitantes que consomem os serviços turísticos há uma divisão,
de acordo com o tempo de permanência no destino e com a ocorrência ou
não de pernoite:
Turistas: são os visitantes que pernoitam no destino, lá permanecendo por, no mínimo, 24 horas (segundo a OMT), usando
qualquer tipo de hospedagem no local visitado.
Excursionistas: são visitantes que não pernoitam e não utilizam
alojamento no local visitado, permanecendo menos de 24 horas.
São conhecidos ainda como “turistas de um dia”.
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Figura 3.7: Vista da pirâmide do Museu do Louvre, Paris.

Tanto os turistas como os excursionistas são visitantes, sendo contabilizados nas estatísticas de turismo. Os excursionistas, em geral, utilizam
poucos serviços turísticos e residem em áreas próximas às localidades
turísticas. Para as cidades turísticas, é bem mais interessante aumentar o
tempo de permanência dos visitantes, atraindo pessoas que utilizem ao
máximo a oferta turística existente.

Tipos de turistas
Alguns estudiosos procuraram classificar os turistas, a fim de facilitar
o entendimento de suas preferências e seus padrões de comportamento.
A classificação mais comumente citada é a de Plog (apud BARRETTO,
2006), segundo a qual os turistas podem ser:
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Didier Faucher
Fonte: www.sxc.hu
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Andre vd Meulen

Alocêntricos: exploradores sempre à procura de novos lugares.
Procuram maior contato com a cultura local e, quando aumenta a
demanda num lugar, tendem a buscar outros. São turistas avessos
aos modismos do mercado; preferem planejar a própria viagem
e não recorrem às ofertas das agências de viagens. Para eles, sua
experiência turística é a mais autêntica, pois buscam conhecer
e vivenciar o cotidiano da comunidade visitada. Normalmente,
quando cresce o turismo de massa num lugar, o alocêntrico o
abandona para tentar descobrir destinos ainda inexplorados pelos
circuitos comerciais.

Fonte: www.sxc.hu

Figura 3.8: Um dos grupos étnicos do Quênia, os Masai.
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Cristian Popescu

Mesocêntricos: procuram lugares com reputação turística e viajam
individualmente, em família ou em pequenos grupos de amigos,
estabelecendo relações mais comerciais com a população local.
Esses visitantes recorrem, por vezes, às agências de viagens, mas
tentam incluir nos roteiros opções que atendam às necessidades
específicas de seu grupo. Viajam para destinos reconhecidos no
mercado turístico.

Fonte: www.sxc.hu

Figura 3.9: Torre de Pisa, Itália, um dos destinos mais procurados por
turistas do mundo inteiro.
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Hanspeter Klasser

Psicocêntricos: preferem viajar em grupos, para locais conhecidos.
Consomem pacotes turísticos e outros produtos agenciados, como
garantia de segurança e conforto. Normalmente, os psicocêntricos
ficam restritos ao grupo, pois pouco se arriscam a conhecer culturas
diferentes. Visitam os atrativos inclusos no pacote e esperam, no
local visitado, desfrutar o mesmo conforto e a mesma rotina a que
estão acostumados em seu local de origem.

Fonte: www.sxc.hu

Figura 3.10: Típico grupo de turistas.

A classificação de Plog se baseia nos padrões de comportamento dos
turistas nas localidades visitadas. Outros estudiosos elaboraram classificações
observando os diferentes tipos de relação entre visitantes e comunidades
receptoras. Cohen (apud DIAS, op. cit.), um estudioso do assunto,
identifica quatro tipos de turistas:
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Mochileiro: não adquire pacotes e produtos agenciados, prefere
planejar a própria viagem. As acomodações são simples, desde
campings até pensões e casas de famílias do local. O mochileiro
procura uma relação autêntica com a população receptora, vivenciando seu cotidiano. Por procurar se integrar à cultura anfitriã, o
impacto que causa sobre as localidades receptoras é pequeno.

Yiannis Papadimitriou

Na maioria das vezes, os mochileiros optam por lugares fora do
circuito de turismo de massa.

Fonte: www.sxc.hu
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Explorador: assemelha-se ao mochileiro em alguns aspectos, pois
também procura maior contato com a cultura local, além de
planejar a viagem sem a intermediação de agências de turismo,
funcionários ou outras pessoas que possam elaborar um roteiro
“sob medida”, mas que não faça parte dos circuitos comerciais.
Entretanto, o explorador utiliza meios de transporte mais confiáveis
e acomodações confortáveis. Tanto mochileiros como exploradores
preferem destinos pouco conhecidos.

Não confunda mochileiros com exploradores; enquanto os primeiros
têm poucas exigências quanto ao conforto, às acomodações e à
comida, os exploradores procuram serviços mais qualificados. O nível
de renda também os distingue: exploradores normalmente têm estabilidade
financeira, ao contrário dos mochileiros, em sua maioria mais jovens.
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de sete Oscars em 1985.

Fonte: http://www.soundtrackcollector.com/catalog/soundtrackdetail.php?movieid=2235

O filme Out of Africa – Entre dois Amores (EUA, 1985) apresenta belas paisagens
do Quênia, que é hoje um dos destinos privilegiados de exploradores e turistas
alocêntricos em busca de paisagens exóticas e safáris fotográficos.
O filme conta a história de Karen Blixen (Meryl Streep), uma dinamarquesa que
se casa com um amigo, Bror (Klaus Maria-Brandauer), para obter o título de
“baronesa”. Juntos, eles se mudam para o Quênia e fundam uma fazenda de café.
Com o passar do tempo, Bror ausenta-se cada vez mais, deixando Karen sozinha
a maior parte do tempo, trabalhando na fazenda. Ela acaba se apaixonando pelo
aventureiro Denys Finch-Hatton (Robert Redford), e, com ele, descobre uma
África totalmente nova, inexplorada e selvagem.
O filme ganhou sete Oscars em 1985 (Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor
Fotografia, Melhor Direção de Arte, Melhor Trilha Sonora, Melhor Som e Melhor
Roteiro Adaptado). Foi ainda indicado para mais quatro categorias (Melhor Atriz,
Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Figurino e Melhor Edição).
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Out of Africa – Entre dois Amores, filme de Sydney Pollack, vencedor

Lize Rixt
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Turista de massas individual: recorre às agências de turismo, mas
escolhe um roteiro próprio, procurando viajar só ou em família.
Esse tipo de turista interage pouco com os habitantes da localidade
receptora e busca reproduzir, durante a viagem, os mesmos hábitos e
a mesma rotina a que está acostumado em sua cidade de origem.

Fonte: www.sxc.hu
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Zsuzsanna Kilián

Turista de massas organizado: é o que mais procura segurança e
conforto, viajando em grupos e permanecendo isolado da cultura
do lugar visitado. A viagem é toda planejada por agências de
turismo e as hospedagens são confortáveis, em hotéis conceituados.
Em todos os serviços, o visitante deseja o conforto que desfruta em
seu local de residência.

Fonte: www.sxc.hu
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Algo que se encaixa em um
padrão fixo ou geral, normalmente
formado de idéias preconcebidas
e alimentado pela falta de
conhecimento real sobre
o assunto em questão.

Os tipos de turistas foram criados a partir de estereótipos,
que nem sempre serão suficientes para entender a complexidade
do comportamento dos turistas nos lugares que visitam;
porém, conhecer as classificações básicas é ponto de partida
para satisfazer às necessidades e aos desejos dos que procuram os
serviços turísticos.

Krayker
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Estereótipo

Fonte: www.sxc.hu
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Atividade 3
Atende ao Objetivo 2
Analise as três situações seguintes:
a. Dona Luzia, líder de um grupo de terceira idade de seu bairro, resolve
promover uma viagem de cinco dias com o grupo. Para isso, consulta um
agente de viagens, que lhe oferece um pacote para Caldas Novas, no estado
de Goiás, com tudo incluído – até mesmo monitores especializados no
trabalho com visitantes idosos. O grupo faz a viagem na data marcada pela
agência e utiliza somente os serviços oferecidos no pacote.
b. Marcelo e sua namorada pretendem comemorar o fato de estarem “juntos” há
um ano, fazendo uma viagem romântica pela Serra Gaúcha. No planejamento
do roteiro, ele pesquisa os atrativos locais em sites de agências de viagens, a fim de
fazer algo especial para o casal. Os dois reservam pela internet as passagens aéreas
e o hotel. Durante a viagem, de quatro dias, eles fazem passeios promovidos pelas
agências receptivas locais.
c. Antônio reúne alguns colegas de empresa para conhecer um lugar diferente.
Apaixonados por vinhos, eles partem para uma aventura em meio às vinícolas
familiares do Chile, durante uma semana. Todos participam da organização
do roteiro com sugestões e pesquisas de itinerários, hospedagem, transportes e
propriedades que desejam visitar. Dessa forma, os amigos fazem a viagem sem
precisar recorrer a uma agência.
Após a leitura dos três casos, identifique, em cada um deles, o tipo de turista
em questão (segundo as classificações de Plog e de Cohen) e a forma de
turismo praticado, do ponto de vista quantitativo (turismo de massa ou de
elite).
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Nesta aula, você começou a se familiarizar com as definições e os
conceitos mais utilizados em turismo. Vamos recordar alguns:
Turismo é o deslocamento do local de residência habitual
para outro, em caráter temporário, com motivações diversas.
A viagem turística não deve estar relacionada com o exercício
de uma atividade remunerada no local visitado. Além disso,
sua duração deve ser inferior a um ano consecutivo, segundo
a OMT.
Para que uma viagem seja considerada turística, ela deve ter,
necessariamente, três características: deslocamento físico
do local de residência, motivação para a viagem e o uso de
equipamentos e serviços turísticos.
De acordo com a origem e o destino dos turistas, há três
formas básicas de turismo: doméstico, receptivo e emissivo.
Há também a classificação quantitativa, que aponta para duas
modalidades de turismo: o turismo de massa e o turismo de
elite. Essa divisão é baseada no tipo de visitante, no volume

Resumindo...

de gastos e nos serviços turísticos que são utilizados.
Há dois tipos de visitantes contabilizados nas estatísticas
de turismo: os turistas, que pernoitam no destino e lá
permanecem por mais de 24 horas, e os excursionistas, que
não se hospedam na localidade receptora, mas vão e voltam
no mesmo dia.
Plog divide os turistas em três segmentos: alocêntricos
(avessos ao turismo de massa), mesocêntricos (fazem viagens
do circuito comercial, com adequações para seu grupo) e
psicocêntricos (adquirem os pacotes das agências de turismo
e viajam em grupos para destinos muito conhecidos).
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mochileiros, exploradores (os dois com perfil alocêntrico),
turistas de massa individuais (mesocêntricos) e turistas de
massa organizados (psicocêntricos).

Informação sobre a próxima aula
Na próxima aula, você conhecerá o mercado turístico e diversos aspectos
da demanda, um de seus três elementos. Até lá!

Respostas das Atividades

Atividade 1
A viagem de Roberto pode ser considerada turística, pois reúne os três
elementos básicos – há o deslocamento temporário, de Curitiba para Salvador,
existe uma motivação (uma viagem de negócios) e o visitante faz uso de
serviços turísticos (ele visita atrativos, compra presentes e se hospeda na
cidade). Além disso, a viagem tem duração inferior a um ano e Roberto não
recebe remuneração por seu deslocamento – ele apenas participa de reuniões
de negócios.

Atividade 2
A ordem correta de numeração para a segunda coluna é a seguinte: 1 – 2 – 1
– 1 – 2 – 2.
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Aula 3 – Que negócio é esse?

Já para Cohen, os turistas podem ser divididos entre
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Atividade 3
Situação a: no primeiro caso, ocorre o turismo de massa, pois o destino é
reconhecido, os visitantes consomem o pacote que é oferecido na agência,
sem alterações, devido à necessidade de conforto e segurança desse segmento.
Quanto à tipologia de Plog, os turistas são psicocêntricos, e na de Cohen,
turistas de massa organizados. Isso se justifica pela opção por um local
consagrado e pelo roteiro fechado, sem alterações, pois o contrário poderia
implicar riscos indesejados.
Situação b: nessa situação, temos, novamente, turismo de massa, para um dos
locais preferidos para viagens românticas no Brasil. Os turistas são, segundo
Plog, mesocêntricos, e para Cohen, turistas de massa individuais. O casal
procura unir o desejo de uma experiência única ao conforto dos atrativos
comumente visitados, utilizando serviços de agências turísticas receptivas e
pesquisando opções oferecidas por agências virtuais.
Situação c: trata-se de turismo de elite, algo fora do circuito comercial e de
pouca repercussão popular. Antônio e os amigos são alocêntricos, na primeira
classificação, e exploradores, na segunda. Note que eles planejam a própria
viagem, dando atenção a detalhes como a hospedagem e os transportes a serem
utilizados – o que, no caso de mochileiros, certamente não aconteceria.
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