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Meta
Elucidar o conceito de consumo e sua aplicabilidade no caso
específico do turismo.

Objetivos
Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:
1. diferenciar as categorias de consumo turístico;
2. identificar significados nos objetos de consumo turístico.
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Agora que discutimos, nas aulas anteriores, um pouco sobre os principais
elementos do mercado turístico – a demanda e a oferta –, vamos refletir: como
esses dois fatores estão interligados? Para que exista demanda e se utilizem os
recursos da oferta, é necessário que ocorra o consumo turístico, tema desta
aula. Vamos, portanto, discutir como ocorre esse fenômeno que torna real e
viável uma viagem turística – o consumo realizado pelo visitante, em diversos
momentos de sua experiência.

O consumo turístico
Como vimos na aula anterior, a oferta turística é centralizada pelos
atrativos, aquilo que motiva o deslocamento do turista. Além disso, o visitante
precisa de hospedagem, alimentação, descanso e se diversão. Para ter acesso a
tudo isso, é preciso, na maioria das vezes, pagar um preço em dinheiro – um
ingresso, uma diária, a conta do restaurante, a entrada num parque etc. Se
a maioria das pessoas fosse conhecer todos os lugares que fazem parte dos
seus “sonhos de turismo”, teríamos um fluxo de viajantes muitas vezes maior
do que o atual, com destinos cheios durante o ano todo, praticamente sem
sazonalidade. Isso não acontece devido a vários fatores que condicionam a
demanda (lembre-se da Aula 4), dentre eles a disponibilidade financeira.
Para viajar, é necessária uma renda excedente, devido aos custos que
o turismo acarreta. Podemos afirmar, portanto, que o turismo só se efetiva
a partir do momento em que o turista em potencial se dispõe a realizar o
consumo de serviços e bens envolvidos numa viagem.
As trocas em dinheiro determinam, em parte, a dinâmica entre demanda
e oferta turística. Isso porque, quanto mais turistas visitam uma cidade,
maiores são as receitas das empresas turísticas. Por outro lado, há lugares que
possuem uma demanda reduzida cujos gastos diários são elevados; por isso,
nesses locais, o retorno financeiro dos investimentos realizados em turismo é
mais alto.
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Fonte: www.sxc.hu

Figura 6.1: As trocas em dinheiro
determinam, em parte, a dinâmica
entre demanda e a oferta turística.

Conceituar o consumo é uma tarefa árdua. Em tempos de aquecimento
global, em que tanto se chama a atenção para a complexidade dos problemas
ambientais de nosso planeta, o consumo tem sido considerado por muitos
o grande vilão. Ele tem sido difundido como algo perverso e destruidor,
que deve ser combatido a fim de que se preservem os recursos que podem
garantir a sobrevivência da espécie humana. A “sociedade de consumo”,
como somos chamados, é criticada por sua futilidade e pela valorização da
posse de bens, no lugar da essência e do crescimento individual.
Entretanto, a idéia de consumo não deve ser interpretada apenas como
o ato de adquirir, comprar alguma coisa. Por exemplo, consumimos o ar ao
respirar; consumimos a energia elétrica necessária para iluminar a sala enquanto
estudamos; consumimos o sofá em que descansamos depois de concluída a lição.
Portanto, o consumo em si não é negativo, pois necessitamos dele para viver.
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O que não admitimos mais são os excessos e os desperdícios... Desta forma,
podemos entender o consumo como uma forma de suprir determinadas
necessidades, que podem ser alimentares, de repouso, de lazer, de saúde e
tantas outras.
No caso do turismo, o consumo turístico é a aquisição de bens e serviços
que atendem às necessidades do turista. Tais aquisições, na maioria das
vezes, são iniciadas antes da viagem e terminam após o retorno do visitante
a seu local de residência.

Andre Veron

Tudo o que for consumido antes, durante e depois da viagem, e que a ela
estiver relacionado, é considerado consumo turístico. Desse modo, incluem-se
o protetor solar que compramos em nossa cidade para levar na viagem, o
passeio realizado no destino e um eventual conserto no automóvel, necessário
em virtude do deslocamento realizado.

Fonte: www.sxc.hu

Brandy Dopkins

Figura 6.2: Tudo o que compramos em
nossa cidade para levar na viagem é
considerado parte do consumo turístico.
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Uma estratégia empregada pelos gestores do turismo é tentar elevar o
nível de gastos dos turistas que freqüentam uma localidade. Quanto mais
se consome no lugar visitado, maiores as chances de uma atividade turística
mais lucrativa, com menos impactos ambientais negativos. Daí a origem da
grande crítica ao turismo de massa, em que os gastos diários dos turistas são
menores, em comparação com outras modalidades de turismo. Desse modo,
tem-se grande volume de pessoas visitando atrativos e gerando impactos
ambientais, sem uma contrapartida financeira interessante, do ponto de vista
dos empresários do setor.
Para Dias (2005), o consumo turístico pode ser dividido em duas categorias:
1. Consumo turístico primário: aquisição de bens e serviços diretamente
relacionados ao turismo, como hotéis, passeios e passagens aéreas.
2. Consumo turístico secundário: aquisição de bens e serviços consumidos
tanto pelos visitantes quanto por qualquer outra pessoa, como protetores
solares, pilhas e cartões telefônicos. Vale lembrar que esse tipo de consumo só é
considerado turístico se for relacionado a bens e serviços utilizados por ocasião
da viagem.

Atividade 1
Francisco viajou em férias com a esposa e os filhos, para passar 15 dias
na Serra Gaúcha. Após a viagem, ele contabilizou os gastos e chegou à
conclusão de que tinham sido superiores ao que havia planejado. No final
das contas, Francisco e a família fizeram a seguinte lista de itens consumidos
na viagem:
−

passagens aéreas de ida e volta para toda a família;

−

diárias no hotel;

−

despesas com restaurantes e lanchonetes;

−

locação de automóvel;

−

pilhas para a câmera fotográfica;

−

ingressos e entradas nos passeios;
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sabonete, xampu e creme dental;

medicamentos para uma das crianças, que costuma ficar indisposta em
viagens.
−

Analisando as despesas da família de Francisco, separe-as em:
a. Consumo turístico primário:

b. Consumo turístico secundário:

Mais detalhes sobre características do produto turístico e estratégias de
fixação de preços você estudará na disciplina Marketing Turístico.

Atividade 2
Pense nos objetos que você possui e que tenham sido comprados durante uma
viagem (por você ou por alguém que o presenteou). Agora faça a relação de
cada um desses objetos relacionando aquilo que eles representam para você
(lembrança, saudade, vontade de conhecer um lugar etc.).
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−
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Jane Cleary

Lembre-se de suas viagens ou das viagens de pessoas que você conhece.
Já reparou que a bagagem da volta é sempre maior do que a da viagem de ida?
Geralmente, trazemos muito mais do que levamos; compramos várias coisas,
desde um chaveiro para presentear o pai até um biquíni novo (que estava com
preço ótimo na praia). Isso acontece porque, quando viajamos, gastamos bem
mais do que em nossa rotina normal: ficamos mais consumistas. Desse modo,
somos seduzidos pelas lembrancinhas, queremos presentear amigos e parentes,
e aproveitamos oportunidades de compra que talvez não se repitam. Quem
nunca ouviu falar dos turistas que vão a Foz de Iguaçu e voltam com as malas
cheias de compras feitas no Paraguai?

Adam Ciesielski
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O consumo de suvenires
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Fonte: www.sxc.hu

Figura 6.3: É sempre a mesma história. Viajamos com espaço de sobra na mala,
mas nunca conseguimos fechá-la na hora de voltar! Por que será?

Nesses casos, o turismo acaba sendo a oportunidade para as compras de
objetos que, em outras circunstâncias, talvez não gerassem tanto interesse.
Algumas vezes, em viagem, compramos coisas que jamais usamos depois...
Convém questionar, portanto, por que os turistas se comportam dessa
maneira.
Os suvenires, também chamados de “lembrancinhas de viagem”, são,
segundo Bianca Freire-Medeiros e Celso Castro, “o que o viajante traz consigo
– representam materialmente o vínculo entre o lugar visitado e o lar
Tangível
para o qual se retorna” (2007, p. 35). Bonés, camisetas, estatuetas,
Algo concreto, que pode ser visto e
chaveiros, abridores de garrafas, entre tantos outros objetos, são
tocado. O intangível, ao contrário,
formas de procurar conhecer melhor e entender a cultura diferente
refere-se a elementos abstratos,
do lugar visitado. Dessa forma, o turista atribui um significado mais
como é o caso das viagens.
claro à sua experiência por meio de um elemento tangível.
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Fonte: www.sxc.hu

Figura 6.4: As “lembrancinhas de viagem” funcionam como vínculo entre o turista
e o lugar que ele visitou, evocando memórias de sua estada: situações cômicas ou
românticas, experiências religiosas, a gastronomia do lugar etc.
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Além disso, ao visitarmos um local desconhecido, buscamos entender a
cultura local na forma de elementos que possam decodificá-la, facilitar a leitura
daquilo que é exótico. Os suvenires são objetos que auxiliam nesse processo,
transmitindo imagens, cores e mensagens que representam o sentido da
realidade alheia que desejamos conhecer melhor. Pense na imagem do Cristo
Redentor: o monumento estampado nos mais diversos objetos representa a
imagem do brasileiro hospitaleiro, de “braços abertos” para os estrangeiros que
visitam nosso país.
Um aspecto importante no consumo de suvenires é sua autenticidade.
Como turistas, queremos objetos produzidos no local, pela comunidade, como
expressão de sua cultura e de sua arte. Entretanto, muitas vezes os suvenires são
confeccionados em cidades diferentes, sob encomenda, não gerando, inclusive,
ganhos financeiros para a população nativa. Basta notar a semelhança entre as
lembrancinhas comercializadas em tantas cidades turísticas diferentes.
Quando a viagem é motivada pela necessidade de fazer compras (como
no caso de muitos brasileiros que freqüentam o Paraguai), a modalidade de
turismo em questão é chamada de turismo de compras. Como os demais tipos
e segmentos do turismo, você estudará essa modalidade numa disciplina
específica.
Com base nessa análise, fica claro que o consumo turístico não é apenas
uma forma de satisfazer a necessidade de viajar. Muito além disso existe
a busca por sentidos e representações, a procura no sentido de tornar até
certo ponto tangível, por meio de objetos concretos, uma viagem turística.
É por esse motivo que, quando viajamos, compramos objetos considerados
desnecessários do ponto de vista da população local.
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Os objetos que trazemos das viagens servem como forma de comprovar
que estivemos num lugar turístico. Como as viagens são hoje um dos maiores
fatores de distinção social, a posse de um suvenir pode aumentar o prestígio
do turista quando volta para seu meio. É muito comum, entre pessoas que
viajam sempre, o hábito de reservar um espaço destinado a coleções de
suvenires de várias partes do mundo.
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Nesta aula, finalizamos as conceituações sobre o mercado turístico,
com foco no elo entre a oferta e a demanda – o consumo turístico.
Vamos rever, agora, as idéias principais:
O consumo faz com que a atividade turística se concretize,
consolidando as relações entre demanda e oferta.
Nos lugares em que os turistas têm gastos diários elevados, a
rentabilidade dos investimentos em turismo é maior.
Consumo é uma forma de satisfazer necessidades que podem
ter naturezas diversas, como o lazer, a necessidade de status social,
o descanso etc. Consumo turístico, por sua vez, é a aquisição de

Resumindo...

bens e serviços que atendem às necessidades do turista.
O consumo turístico pode ocorrer antes, durante e depois da
viagem, e se divide em duas categorias: consumo turístico primário
(de artigos diretamente relacionados ao turismo) e consumo
turístico secundário (artigos consumidos tanto por turistas como
por qualquer outra pessoa).
O suvenir, além de evocar lembranças do local visitado, serve como
decodificador da cultura local. Além disso, a posse de um suvenir
pode ser fator de distinção e prestígio na sociedade. Entretanto, nem
sempre tais objetos são produzidos pela comunidade receptora, o
que compromete sua autenticidade.
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Na Aula 7, vamos iniciar os estudos sobre o SISTUR – Sistema de
Turismo –, com conceitos muito importantes que vão ajudá-lo a dimensionar
o meio ambiente turístico. Bons estudos e até lá!

Respostas das atividades

Atividade 1
No caso apresentado, podemos dividir as despesas da família da seguinte
maneira:
a. Consumo turístico primário: passagens aéreas, diárias no hotel, despesas
com alimentação, locação de automóvel, ingressos e entradas nos passeios.
Esses são casos típicos de gastos diretamente ligados ao turismo, pois se
relacionam a serviços direcionados para os visitantes.
b. Consumo turístico secundário: pilhas para a câmera fotográfica, sabonete,
xampu, creme dental e medicamentos. São produtos consumidos tanto pelos
turistas quanto pelas demais pessoas. Só podemos considerá-los de consumo
turístico em virtude de terem sido utilizados durante a viagem, por causa dela.
Atividade 2
Você pode ter citado uma variedade de objetos – o importante é o
significado de cada um deles para você. Como se trata de resposta subjetiva,
há muitas possibilidades, dentre elas a lembrança de um lugar, uma pessoa
ou um acontecimento, a vontade de retornar ou de conhecer, o orgulho de
possuir esse objeto etc.

137

Aula 6 – Compro, logo existo – as bases do consumo turístico

Informação sobre a próxima aula
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