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Meta
Apresentar as principais tendências e os rumos do
desenvolvimento turístico no século XXI.

Objetivos
Ao ﬁnal desta aula, você deverá ser capaz de:
1. identiﬁcar algumas das principais mudanças ocorridas no
turismo no início do século XXI;
2. analisar a nova dinâmica do mercado turístico para o
século XXI.
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Bob Smith

Procurar entender o turismo e suas transformações foi sempre
uma grande preocupação de vários estudiosos sobre o tema. Com o
desenvolvimento das relações no trabalho, o homem adquiriu conquistas
que favoreceram o seu acesso ao turismo. Porém, com tais conquistas e o
avanço tecnológico percebido em toda a sua potencialidade, principalmente
do final do século XX em diante, o turismo ganha uma nova dimensão:
além de ser um fenômeno social que se desenvolve continuamente, ele se
tornou uma verdadeira necessidade para o homem moderno. O ato de
fazer turismo é encarado hoje com uma “higiene mental” que o homem
moderno precisa para enfrentar a vida atribulada, estressante e tediosa
na qual está imerso. A modernidade traz uma nova sensibilidade, novos
desafios e tendências para o mercado do turismo.

Fonte: www.sxc.hu

Figura 11.1: A agitação e a vida sufocante que temos na sociedade moderna fazem
com que o turismo seja uma necessidade de “higiene mental” e traz novos desafios
para o mercado.

Como já estudamos os impactos causados pelo turismo, que tal
fazermos agora uma escala para analisarmos as tendências e os desafios para
o futuro do mercado turístico? Não se trata de fazer previsões, mas sim
de identificar possíveis caminhos a serem trilhados pelo desenvolvimento
turístico. Isso é muito importante para irmos nos preparando para as
mudanças que vêm por aí!
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Turismo, um mercado em transformação

No século XX, o turismo de massa, um modelo de turismo que é fruto
da modernidade, cresceu em muitos países, devido a diversos motivos, tais
como o desenvolvimento das relações do trabalho, a revolução nos meios
de transporte, as conquistas trabalhistas e a disponibilidade de tempo livre,
além de outros abordados na Aula 2, que facilitaram o aumento das viagens.
Entretanto, novos modelos têm disputado o cenário turístico mundial,
dando margem ao surgimento de modalidades turísticas que atendem mais
prontamente às modernas demandas da sociedade. Nesse cenário, delineiase
um novo modo de fazer, planejar e pensar o turismo, caracterizando o pós
turismo, ou turismo pós-moderno.
Maciek PELC
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O pós-turismo

Fonte: www.sxc.hu

Figura 11.2: O modelo de turismo de massa faz com que a atividade turística se
popularize, deixando de ser um privilégio para as classes de maior poder aquisitivo.

As mudanças ocorridas no fim do século passado determinaram
novos hábitos e dinâmicas de produção e consumo do turismo, e essas
transformações marcam o compasso do desenvolvimento turístico no
início do século XXI. Pós-turismo é um conceito que abarca as tendências,
semelhanças e contradições do turismo mundial na era pósmoderna. O
pós-turista, por sua vez:
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que pertencem à cultura do simulacro, mas não se importa, desde que estejam
revestidas de alguma aura que lhe agrade. É uma pessoa cuja confiança não
se ganha facilmente, e que já não aceita que um ‘perito’ lhe indique que tipo
de atrativo ele deve consumir, que quer movimentarse entre os contrastes
(BARRETTO, 2006, p. 129).

O pós-turismo pode ser entendido, portanto, como uma série de novos
modos de organização do turismo, em que prevalecem elementos como:
a preocupação com a autenticidade da experiência do turista;
a minimização dos impactos negativos;
a elaboração de produtos turísticos personalizados, que atendam
aos anseios e interesses mais diversos.
Dessa forma, o pósturismo é uma espécie de contraponto ao turismo
de massa, na medida em que procura superar os modelos de mercado
tradicionais presentes nos produtos massificados e padronizados.
Veremos, a seguir, uma síntese das tendências do desenvolvimento
turístico em nosso século, discutindo, ainda, alguns desafios do setor para
os próximos anos.

Atividade 1
Atende ao Objetivo 1
Uma nova sociedade está surgindo em nossas vidas. Essa
nova sociedade traz consigo novos estilos de família;
novos modos de trabalhar, amar e viver; uma nova economia; novos
conflitos políticos e, em última análise, também uma profunda alteração da
consciência do homem. Fragmentos dessa nova sociedade já existem hoje.
O turismo é extremamente modificado por essa nova realidade social, em
que novos conceitos surgem: o pósturismo e o pósturista. Com base no
trecho que você leu no início desta aula, identifique duas dessas mudanças
ocorridas no turismo no início do século XXI.
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é um consumidor cool, que sabe que muitas coisas que vê não são autênticas,

Sanja Gjenero

O turista do século XXI é diferente do turista do século XX, mas
eles possuem também muitas semelhanças. Assim como a modernidade
trouxe uma nova sensibilidade, o turismo moderno é pautado em novas
formas de percepção visual. Isso quer dizer que mais do que a capacidade
de aproveitar e realmente relaxar com uma viagem, o homem moderno
faz turismo porque procura primeiramente fugir de sua realidade, do seu
cotidiano; em segundo lugar, estando em seu lugar de destino, busca fazer
dessa realidade uma coleção de imagens fotográficas, registra tudo, observa
tudo; e, em terceiro lugar, tenta fazer de sua realidade turística um avesso de
seu cotidiano, mas quase sempre não consegue, pois é difícil se desapegar
dos costumes da vida cotidiana.

Ayhan Yildiz
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Desaﬁos e perspectivas do turismo
no século XXI

Fonte: www.sxc.hu

Figura 11.3: O tempo passa e a sociedade moderna, mesmo com a nova forma de
fazer turismo, não consegue se libertar dos vícios da vida cotidiana.

A dinâmica do crescimento do turismo na atualidade deve seguir
tendências ligadas aos elementos a seguir apresentados:
1. meio ambiente e mudanças climáticas;
2. turismo e globalização;
3. envelhecimento da população;
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5. mudanças na duração das viagens;
6. busca por autenticidade e exotismo;
7. individualização do turismo.
Agora vamos detalhar cada um desses elementos:

Meio ambiente e mudanças climáticas
As mudanças climáticas das últimas décadas têm acarretado um
processo de sensibilização crescente dos turistas em relação à preservação am
biental, principalmente onde há grande concentração de atrativos naturais.
Observam-se clientes mais exigentes, desejosos de uma experiência turística
integrada ao desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, cresce o número
de empresas turísticas que buscam chamar a atenção por meio da imagem
de responsabilidade social. O apelo à conservação do meio ambiente tem
provocado também maior procura pela prática do turismo de natureza e pelo
contato com o meio natural.

Patrícia Almeida Ashley define a responsabilidade
social como

o compromisso contínuo nos negócios pelo comportamento éti
co que contribua para o desenvolvimento econômico, social e
ambiental, pressupondo a realização de decisões empresariais que
sejam resultado da reflexão sobre seus impactos sobre a qualidade
de vida atual e futura de todos os que sejam afetados pela opera
ção da empresa (apud CORRÊA, Ethos, 2003: 158).
É muito importante que a responsabilidade social faça parte da
postura da empresa em todas as suas linhas de atuação e não sirva
apenas como promoção e estratégia de marketing empresarial.

221

Aula 11 – Para onde segue essa viagem?

4. turistas mais exigentes;
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As mudanças no clima podem ser muito nocivas em estâncias
climáticas que dependem do turismo. Por causa do aquecimento global, as
temperaturas mínimas registradas em alguns lugares aumentam ano a ano,
afastando visitantes que procuram justamente o conjunto de clima frio e
paisagem montanhosa.

Fonte: www.sxc.hu

Figura 11.4: Com o aquecimento global, a neve derrete mais rápido nas montanhas,
o que prejudica o turismo em regiões de clima polar e frio.

Turismo e globalização
A globalização cria novos desafios para o turismo, pois destinos do
mundo todo competem entre si, e o desempenho das redes de produção e
distribuição dos produtos turísticos é decisivo em sua escolha. Um brasileiro
adquire, na internet, um pacote turístico para a Europa, em poucos minutos.
Lá, ele terá a opção de se hospedar no hotel de uma cadeia internacional
conhecida, com os mesmos padrões que encontraria no Brasil.

222

Aula 11 – Para onde segue essa viagem?

Para o professor Mário Beni, a globalização do turismo é resultado dos
seguintes fatores:
aumento da liberalização do comércio mundial, incorporação de novas
tecnologias como a informática e as telecomunicações, integração horizontal e
vertical das empresas de turismo, difusão territorial do consumo e flexibilização
do trabalho nos diversos setores produtivos, incluindo o próprio setor do
turismo (BENI, 2004, p. 19).

Flávio Takemoto

A sobrevivência de pequenas e médias empresas nesse cenário depende
do diferencial oferecido ao turista, como contraponto à padronização
imposta em muitos setores.

Fonte: www.sxc.hu

Figura 11.5: A globalização e as novas tecnologias encurtam distâncias e promovem
uma maior competição no mercado turístico.

Envelhecimento da população
O aumento da expectativa de vida, em muitos países, pode resultar
no crescimento do turismo de terceira idade. No Brasil, essa modalidade já
se destaca no mercado turístico, necessitando, ainda, de um atendimento
mais especializado e profissional. Estrutura especial e pessoal preparado
para o atendimento aos turistas da terceira idade são providências
essenciais para o desenvolvimento desse tipo de turismo.
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Rodolfo Belloli
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Fonte: www.sxc.hu

Figura 11.6: Com o aumento da expectativa de vida, a terceira idade ganha
importância no novo cenário do turismo mundial.

Turistas mais exigentes
A facilidade de acesso à informação está tornando as pessoas mais
atentas sobre seus deveres e direitos como consumidores. Para o turismo,
isso significa que não há espaço para o amadorismo, pois o turista irá exigir
que os serviços sejam prestados em qualidade condizente com os preços
praticados. Nesse sentido, no Brasil há um grande caminho a trilhar, pois
a carência de profissionais qualificados no setor é um dos entraves para o
desenvolvimento de todas as potencialidades do turismo nacional.
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Figura 11.7: Com a multiplicidade de regiões e serviços disponíveis no mercado, o
consumidor ficou mais exigente e consciente de seus possíveis direitos e deveres como
turista.

Mudanças na duração das viagens
As viagens turísticas tendem a se tornar mais freqüentes e mais curtas.
Ou seja, as pessoas passarão a buscar destinos mais próximos para viagens
nos fins de semana e feriados, com permanência média de três dias no
local. Utilizando seu próprio automóvel para esses deslocamentos, o turista
dispensará, nesses casos, a intermediação de uma agência de turismo.
Mas fique atento: isso não implica diminuição das viagens mais longas,
agenciadas e com maior permanência no destino – essas também devem ter
aumento de demanda nos próximos anos.
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Steve Woods
Fonte: www.sxc.hu

Ivan Prole
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Fonte: www.sxc.hu

Figura 11.8: Com o grande estresse da vida cotidiana, as viagens de fim de semana
se tornaram mais freqüentes e criaram um novo perfil de turista.

Busca por autenticidade e exotismo
Segundo Lockwood e Medlik (2003), “o mundo das férias do futuro
deve ser o mais exótico possível” (p. 69). Na contramão da padronização de
muitos atrativos, cresce o número de turistas que procuram o que torna cada
lugar único, diferente dos demais. Os pósturistas “estarão cuidadosamente
procurando pelo natural, pelo orgânico, verdadeiro e autêntico” (p. 72). Para
esses clientes, os pacotes oferecidos pelas empresas turísticas são ineficientes,
pois eles esperam outro tipo de experiência, em que seja possível maior
contato com a população local e vivência de uma cultura diferente.
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Christopher Kubaseck
Fonte: www.sxc.hu

Figura 11.9: O Monte Nemrud, na Turquia, é uma boa alternativa para os turistas que
procuram uma paisagem verdadeira e autêntica da natureza e cultura da região. O rei
Antiocus I construiu um santuário em forma de monte como mausoléu. Imponentes
estátuas do rei e deuses gregos, originalmente com 8 a 10 metros de altura, surgem
no monte voltadas para o leste e o oeste. Suas cabeças gigantescas, que caíram com
a ação dos terremotos, pairam sobre as montanhas. A melhor época para visitar esse
patrimônio histórico é no verão, quando não há neve.

Individualização do turismo
Cada vez mais as pessoas devem viajar conforme suas preferências
individuais, de modo independente, com o objetivo de descansar ou
conhecer novas culturas. Essas viagens podem ser feitas individualmente ou
em grupos familiares cada vez mais reduzidos, como descreve Beni:
O futuro da demanda por turismo vem sendo e continuará a ser acrescido
pela fragmentação das famílias com a redução de seu tamanho, o aumento
de divórcios e a participação no mercado de trabalho dos solteiros e no de
consumo dos aposentados (BENI, 2004, p. 58).

Essa tendência à individualização impulsiona a customiza
ção dos serviços turísticos, pois o cliente deseja experimentar
algo único, um produto feito sob medida para ele.

Customização
Processo de personalização de
produtos ou serviços. Customizar
significa “fazer sob encomenda”,

As tendências descritas não abordam todas as possibilidades
do desenvolvimento turístico em nosso século; são apenas
uma síntese das mais notáveis. Os profissionais e gestores do
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de acordo com as preferências e
necessidades do cliente.
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turismo devem estar atentos, ainda, ao cenário atual de injustiça social e
violência, que assola muitas cidades turísticas brasileiras e entravam seu
desenvolvimento.
O terrorismo tem ameaçado o crescimento do turismo mundial,
espalhando a “cultura do medo” e forçando as autoridades a adotarem
medidas rigorosas de segurança para a proteção de seus cidadãos.
Mudanças bruscas no cenário políticoeconômico mundial podem
desviar o rumo do desenvolvimento turístico. Algumas tendências se
confirmam; outras não. Portanto, o bom profissional busca informação e
procura analisar como isso afeta seu setor.

Atividade 2
Atende ao Objetivo 2
Além do avanço tecnológico e das mudanças econômicas, o que contribuiu
para o aumento das viagens e do turismo foi a valorização que as pessoas
começaram a fazer das atividades ligadas ao lazer, às artes, às culturas. Neste
contexto, viajar tornouse mais fácil, até mesmo um hábito, uma prática
social ou profissional comum, ou mesmo uma necessidade ou desejo para
vários segmentos sociais.
É por isso que o turismo atualmente é tão diferente do de há um século
e também pouco tem a ver com o de há quinze anos, começando a sofrer
grandes modificações em relação ao da década passada.
Cada período de mudança da sociedade arrasta conseqüências de
transformações no turismo que fazem com que todas as atividades a ele
relacionadas tenham de acompanhar, com particular atenção, as tendências
e mudanças que se forem operando, quer no domínio da oferta, quer no da
procura.
Com os elementos apresentados nesta aula, analise a nova dinâmica do
mercado turístico para o século XXI, de acordo com os pontos de vista de:
oferta;
demanda;
consumo.
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Oferta

Demanda

Consumo
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Nesta aula, analisamos a conjuntura que está levando a novos
modos de entender, viver e organizar o turismo. Vamos rever os
principais tópicos?
O pós-turismo, ou turismo pós-moderno, surge como uma nova
maneira de fazer, planejar e pensar o turismo, que atende mais
prontamente aos anseios e desafios da modernidade. Nessa nova
dinâmica, o desenvolvimento do turismo deve seguir conforme
os elementos seguintes:
As mudanças climáticas e a preocupação com o meio ambiente
têm levado ao desenvolvimento de uma postura crítica e
exigente dos turistas em relação ao turismo sustentável e à
responsabilidade social das empresas turísticas. Os turistas
estão também mais exigentes em relação à qualidade dos
produtos, devido, dentre outros fatores, à quantidade de
informações disponíveis e de fácil acesso.
A globalização gera uma espécie de concorrência mundial
entre muitos destinos, aos quais o turista tem acesso cada
vez mais facilitado. Dessa forma, o diferencial é o principal
trunfo das empresas turísticas.
O envelhecimento da população traz à tona a necessidade de
desenvolver produtos específicos para os turistas da terceira

Resumindo...

idade.
As viagens têm se tornado mais freqüentes e mais curtas
para destinos próximos ao local de residência dos turistas.
Os visitantes estão à procura daquilo que é diferente e exótico,
além de ser, ao mesmo tempo, uma manifestação verdadeira
da cultura visitada. Cresce a busca por uma convivência real
com os nativos das localidades turísticas.
As viagens do século XXI tendem a ser feitas por pequenos
grupos familiares ou pessoas que viajam sozinhas.
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Na última aula de nossa disciplina, vamos discutir as áreas de atuação
do Técnico em Turismo no mercado de trabalho. Ficou curioso? Então a
gente se encontra na Aula 12!

Respostas das atividades

Atividade 1
Dentre as modiﬁcações indicadas no texto, a que mais afeta as novas
modalidades de turismo é, certamente, a “alteração da consciência do
homem”. Com um novo olhar sobre seu mundo e as circunstâncias que o
rodeiam, o turista do século XXI está mais preocupado em causar menos
impactos à localidade visitada, no que se difere em muitos aspectos do
turista de massa. Isso signiﬁca que o pósturista entende a importância da
preservação dos recursos em que o turismo se apóia e se considera agente
responsável por sua preservação. Outra mudança importante: o pósturista
quer viver experiências autênticas, que ele julga manifestações verdadeiras da
cultura do local visitado (e não apenas representações ou fantasias para serem
admiradas pelos visitantes).
Atividade 2
Do ponto de vista do mercado turístico, no século XXI, a nova dinâmica
pode ser resumida em alguns pontos principais:
Oferta: os produtos turísticos do século XXI devem atender às
exigências de turistas ávidos por experiências únicas, ou seja, os “pacotes
padronizados” terão cada vez menos preferência, dada a possibilidade de
organizar a viagem de forma personalizada. As empresas turísticas devem
se preparar também para a organização de viagens de curta duração, para
localidades próximas aos grandes centros urbanos.
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Informação para a próxima aula
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Demanda: a demanda turística será, cada vez mais, de pequenos grupos
ou indivíduos que viajam sozinhos. Além disso, grupos com interesses
especíﬁcos, como terceira idade e infantojuvenil, por exemplo, vão
exigir produtos adaptados aos seus interesses e necessidades.
Consumo: o consumo turístico tende a se alinhar com as tendências de
consumo sustentável – utilização de materiais recicláveis, aquisição de
artigos confeccionados pela própria comunidade e racionalização do
uso de recursos naturais, principalmente em meios de hospedagem e
restaurantes.
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