
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
 

FACULDADE DE ADMINSTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO 
 

CURSO DE TURISMO 

 

 

 

 

 

 

 

KAARINA BARBOSA VIRKKI 

 

 

 

 

  

A MODA COMO UM ELEMENTO CULTURAL: UMA 

OPORTUNIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NA 

CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2008 



 

KAARINA BARBOSA VIRKKI 

 

 

 

 

 

A MODA COMO UM ELEMENTO CULTURAL: UMA OPORTUNIDADE DE 

DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
ao Curso de Turismo como requisito parcial de 
avaliação para obtenção do grau de Bacharel 
em Turismo pela Universidade Federal 
Fluminense 

 

 

 

 

 

Orientador: Profª. Drª. Verônica Feder Mayer 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2008 



KAARINA BARBOSA VIRKKI 

 

 

 

A MODA COMO UM ELEMENTO CULTURAL: UMA OPORTUNIDADE DE 

DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Curso de Turismo como 
requisito parcial de avaliação para 
obtenção do grau de Bacharel em Turismo 
pela Universidade Federal Fluminense. 

 

Niterói, dezembro de 2008 
 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

 

____________________________________________________________ 

Prof. Drª Verônica Feder Mayer - Orientador 

  
 

____________________________________________________________ 

Prof. Dr Marcello de Barros Tomé Machado – Departamento de Turismo UFF 

 

  

____________________________________________________________ 

Prof. M.Sc. Karla Estelita Godoy – Departamento de Turismo UFF 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

Meus agradecimentos aos meus pais, Isabel e Juhani, e meu irmão, Mikael, que 

sempre me apoiaram em minhas escolhas e me ajudaram nos momentos mais 

difíceis; minhas amigas Maria Luiza, Mariana e Raissa, sempre tão presentes; meus 

grandes amigos que conheci na faculdade, pelo companheirismo ao longo de todos 

esses anos; Bernardo, por me incentivar e entender os momentos de tensão; todos 

os professores do Curso de Turismo da UFF com os quais tive aula, que além de 

possibilitarem a minha formação acadêmica permitiram que eu tomasse 

conhecimento da multiplicidade da nossa área de atuação, o turismo; todos que me 

concederam entrevistas contribuindo para a coleta de dados da minha pesquisa, 

sem os quais seria impossível a conclusão do presente trabalho, a citar: Alberto 

Bruno, José Carlos Júnior, Cristiane Alves, Aydano Motta, Mariana Timóteo, Julia 

Morales, Mariana Hansen, Crib Tanaka, Marcelo Spinelli, Maria do Rosário Faria, 

Gilson Martins; minha orientadora, Prof. Drª Verônica Federer Mayer, que acreditou 

no meu projeto e tanto me ajudou ao longo deste ano me mostrando o melhor 

caminho a seguir sempre, além do constante incentivo que me manteve confiante 

para ir adiante.  



 

 

LISTA DE FIGURAS E TABELAS 

FIGURA 1 - Etapas para a segmentação de mercado, definição de mercado-
alvo e posicionamento 

 
13 

FIGURA 2 - Bases e variáveis para segmentação do mercado turístico 17 

FIGURA 3 - Variações do turismo cultural 21 

TABELA 1 - Balanço de pagamentos, bens e crédito de serviço na exportação 
de mercadoria e nos serviços comerciais 

 
26 

TABELA 2 -  Principais destinos da exportação têxtil do Rio de Janeiro 32 



 

 

LISTA DE ABREVIAÇÕES 

ABIH-RJ  Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Rio de Janeiro 

BC  Banco Central 

CIDE   Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro 

EMBRATUR Instituto Brasileiro de Turismo 

FIRJAN  Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 

GLBT  Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros 

IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatítica 

OMC  Organização Mundial do Comércio 

OMT  Organização Mundial do Turismo 

PIB  Produto Interno Bruto 

SEBRAE  Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

TURISRIO  Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro 

 



 

 

RESUMO 

O turismo é uma atividade que se relaciona com as esferas cultural, social e 
econômica de um destino. A multiplicidade do setor é transferida para o consumidor 
na medida em que os anseios do turista se tornam os mais variados diante de tantas 
opções turísticas. A segmentação é vista como uma tentativa de canalizar os 
esforços de marketing e oferecer um produto / serviço direcionado ao público-alvo. O 
objetivo do presente trabalho é demonstrar o caráter de segmentação do turismo a 
partir do setor da moda no Rio de Janeiro. O setor têxtil, visto a partir de suas 
particularidades culturais, pode se relacionar com o turismo como um fator de 
atratividade de visitantes. Para isso foi feita uma pesquisa qualitativa de natureza 
exploratória para identificar os aspectos culturais da moda que são passivos de 
serem explorados pelo turismo. Foram feitas entrevistas com roteiro não estruturado 
e perguntas abertas com profissionais especialistas nas duas áreas de interesse da 
pesquisa. Pretendia-se investigar a visão de indivíduos atuantes na área de turismo 
e moda a respeito destes mercados e sua integração. Dentre os resultados obtidos é 
relevante citar que é evidente a influência do estilo de vida carioca na produção têxtil 
da cidade. Isto é algo que confere diferencial e torna essa atividade particularmente 
atrativa para o turismo. Além disso, foi observado que a realização de eventos de 
moda pode ser aproveitada pelo turismo, pois este tipo de acontecimento atrai 
público de diversas partes do Brasil e do mundo que, além de ser visitante, pode se 
interessar em conhecer a moda local. Também foi possível concluir que para que tal 
integração ocorra é necessário que o trade dos dois setores esteja organizado em 
conjunto e faça investimentos necessários para, desta forma, oferecer um produto 
que tenha identidade e seja relevante. Portanto, é necessário que a integração do 
turismo e da moda seja feita a partir de um olhar cultural dos dois setores, de forma 
que as particularidades inerentes e identificáveis das atividades em questão sejam 
evidenciadas e trabalhadas em conjunto.  
 
 
Palavras-chave: Turismo. Segmentação. Moda. Cultura. Rio de Janeiro. 



 

 

ABSTRACT 

Tourism is an activity that relates to the cultural, social and economic spheres of a 
destination. The multiplicity of this sector is transferred to the consumer as the 
tourist’s desires become more varied in front of several touristic options. The 
segmentation is seen as an attempt to concentrate the marketing efforts and offer a 
product / service directed to the target audience. The purpose of this study is to 
demonstrate the tourism segmentation from the point of view of the fashion sector in 
Rio de Janeiro. The textile sector viewed as an industry, full of culture and 
peculiarities in the city, can be linked to tourism so that this activity turn the fashion 
produced in the city into a factor of attraction for tourists. For this purpose was made 
an exploratory nature of qualitative research to identify these cultural aspects of 
fashion that are liable to be exploited by tourism. Non structured and open question 
interviews were conducted with professional experts in the two areas of interest 
under research to investigate their vision about tourism and fashion markets and its 
integration. Among the results is relevant to mention the evidence of Rio de 
Janeiros’s lifestyle in this city’s textile production. This is something that gives 
differential and makes this activity particularly attractive for tourism. The happening of 
fashion events can be benefitted by tourism because this type of event attracts 
audiences from different parts of Brazil and the world, which beside of being tourists, 
can be potentially interested in knowing the local fashion. It was also possible to 
conclude that for the integration occurrence the tourism and fashion trade should be 
organized to make the necessary investments and offer a relevant product with 
identity. Therefore, it is important that the tourism – fashion integration is made from 
a cultural aspects of the two sectors, in the way that the inherent peculiarities of both 
activities are evident and identified.  
 
 

Key-words: Tourism. Segmentation. Fashion. Culture. Rio de Janeiro. 
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1  INTRODUÇÃO 

O turismo é uma atividade que proporciona ao visitante de determinado 

destino o conhecimento de outros ambientes e culturas. Além disso, esta atividade 

pode envolver os mais diversos setores da economia de uma localidade na medida 

em que seu acontecimento depende de toda estrutura econômico-social do destino. 

Deste modo o turismo tem capacidade de criar uma inter-relação de componentes 

ambientais, culturais, econômicos e sociais de forma direta ou indireta, criando uma 

dinâmica particular no planejamento e execução da atividade turística de um destino.  

O crescimento do setor é caracterizado pela constante oferta de produtos 

diversificados que atendem a uma demanda cada vez mais exigente. As motivações 

e anseios do turista variam constantemente e entendê-los de forma eficaz é um dos 

maiores desafios do mercado turístico. Moraes (1999, p. 19) destaca a multiplicidade 

deste mercado no trecho em que afirma:  

As necessidades humanas e os desejos que levam ao consumo de 
produtos turísticos são muitos e variam de pessoa para pessoa, por 
exemplo, evasão, descanso, lugares e pessoas novas, busca de status, 
saúde, contemplação da natureza, aventuras, coisas que não são 
realizadas no cotidiano, entre outros. Esses dados, coletados em pesquisas 
feitas no mundo inteiro, apontam uma demanda diversificada, que torna o 
produto turístico distinto.  

O conceito de segmentação de mercado é justamente uma resposta à 

diversidade de produtos e serviços. Para Moraes (1999) essa estratégia de 

marketing vê a demanda como heterogênea, portanto uma empresa deve concentrar 

esforços em determinadas fatias de mercado. A concentração de esforços em um 

nicho específico é uma forma de diferenciar o produto turístico, além de conferir 

maior especialização na prestação de serviços ao público-alvo escolhido. Uma forma 
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de definir uma diretriz para o negócio turístico é optar por um segmento atentando 

por seus anseios e motivações, visando ao atendimento integral e personalizado às 

necessidades do nicho escolhido. Para tal é indispensável o profundo conhecimento 

do seu consumidor e do mercado no qual se deseja trabalhar. No turismo, 

principalmente, observar e pesquisar as potencialidades de um segmento e do 

público interessado no mesmo são imprescindíveis na estruturação de um negócio 

com direcionamento específico.  

A moda como parte da cultura de uma localidade é um setor que possui certa 

particularidade no Rio de Janeiro. Com características marcantes, a moda produzida 

no Estado ganha destaque sobre as demais regiões do país como ressalta o 

presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), 

Eduardo Eugênio, no trecho do artigo da Revista Fator Brasil sobre o Fashion Rio de 

2007: 

‘Graças à criatividade e à originalidade da moda feita no Rio, o Estado 
conquistou a primeira posição no ranking nacional de valor agregado nos 
produtos de confecção. Isso explica o grande crescimento nas exportações 
de moda fluminense, desde que o Sistema FIRJAN realizou o primeiro 
Fashion Rio’, comemora Eduardo Eugênio. (COM A MODA, 2007) 

O valor agregado no setor têxtil se deve às particularidades da cultura 

carioca, como a hospitalidade e alegria do povo, riqueza musical, artística e 

paisagística; estes fatores estão presentes tanto na moda como no turismo da 

cidade. A integração dos dois setores parte da premissa de que a existência de 

singularidades sociais, econômicas e culturais permite que essas áreas juntas 

estimulem a economia da cidade do Rio de Janeiro. Além disso, é importante que se 

atente para novas possibilidades de atrativos na cidade, algo que a torna mais 

interessante para o seu visitante. 

O problema de pesquisa é entender como a moda pode se transformar em 

um segmento do turismo no Rio de Janeiro, além de esclarecer de que forma os dois 

setores podem se integrar na cidade. O objetivo geral é avaliar a integração da 

moda com o turismo no Rio de Janeiro como um segmento econômico-cultural. 

Especificamente será analisado o turismo e sua segmentação; a segmentação 

turística a partir do setor da moda no Rio de Janeiro; serão identificados as formas 

de integração da moda e do turismo mais pertinentes e outros pólos turísticos que 
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utilizam a moda como um fator de atração e segmentação. O estudo se limitou à 

cidade do Rio de Janeiro, pois pretendia entender de que forma o setor têxtil está 

organizado nesta cidade em particular.  

A interdisciplinaridade e as múltiplas possibilidades de trabalhar com o 

turismo justificam a relevância do objeto de estudo do presente trabalho. A proposta 

de interligação entre áreas que, a principio são vistas como distintas, é uma maneira 

de demonstrar a complexidade e a flexibilidade do setor de serviços no qual o 

turismo e a moda estão inseridos. Por tal motivo a pesquisa realizada deve 

interessar a profissionais e ao meio acadêmico de turismo, moda e administração. 

Tendo em vista a explanação de conceitos e teorias destas três áreas, o estudo tem 

uma vasta aplicação científica, pois explora um assunto que não fora tratado 

anteriormente, de acordo com pesquisas bibliográficas realizadas. Ou seja, este 

trabalho incita à realização de mais pesquisas a respeito da integração do turismo e 

da moda, pois há muito de ser pesquisado, visto que esta é uma nova abordagem 

da segmentação do turismo.   

Primeiramente será explicitada a segmentação de mercado de uma maneira 

geral, com o esclarecimento das etapas necessárias para segmentar o mercado, 

além de definir conceitos básicos de posicionamento e competitividade como 

elementos importantes na segmentação. A seguir a segmentação do turismo 

especificamente é o tema a ser abordado, todos os tipos de segmentação do setor, 

além das motivações econômicas que levam o turismo a se segmentar serão 

explanadas nessa sessão. A moda será vista como um segmento no capítulo 

seguinte, evidenciando todas as possibilidades de este setor se tornar um elemento 

de atratividade do turismo. Para que se justifique a transformação da moda em um 

segmento do turismo o trabalho tratará da moda e seus fatores culturais mais 

particulares que evidenciam os aspectos sociais e econômicos da sociedade. A 

integração do turismo e da moda será o próximo tema que mostrará, além de 

aspectos econômicos e culturais da integração, os locais onde tal integração pode 

ser vista no mundo. Como o presente trabalho trata do Rio de Janeiro como local de 

conjunção dos setores da moda e do turismo, as duas áreas serão vistas em 

particular na cidade para finalizar o referencial teórico.  
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2  SEGMENTAÇÃO DO TURISMO, CULTURA  E RIO DE JANEIRO: A MODA 

NESSE CONTEXTO 

O mercado apresenta diversas tendências e o turismo, como um setor 

dinâmico da economia as acompanha, para desta forma atender o seu consumidor 

satisfatoriamente. A segmentação no setor turístico é uma realidade que tem como 

premissa o atendimento direcionado aos anseios do visitante em determinado 

destino. Saber a vocação do destino e o tipo de consumidor que deseja atrair para o 

mesmo é essencial para que o trade se organize em prol do atendimento 

especializado ao seu visitante. Para que isso ocorra a equipe de marketing turístico 

da localidade deve estar ciente de todos os procedimentos necessários para o 

processo de segmentação, como realização de pesquisas para entender o que o 

consumidor espera, como o trade está organizado, além de observar as forças e 

fraquezas tanto do destino quanto dos concorrentes. Os procedimentos da 

estratégia de segmentação serão vistos mais especificamente no decorrer do 

presente trabalho.  

Outra questão explanada será a cultura como área de interesse do turismo e 

da moda, os dois objetos de estudo da pesquisa. Após o entendimento da 

segmentação, a cultura será inserida no contexto do turismo como um segmento do 

setor que engloba os mais diversos tipos de manifestações, inclusive a moda. Esta, 

por ser uma atividade que reflete as peculiaridades culturais da sociedade, utiliza os 

costumes inerentes à determinada localidade como forma de inspiração e criação. 

No Rio de Janeiro, especificamente, a miscelânea cultural representa uma marca da 

cidade, na medida em que o estilo de vida do carioca, a riqueza histórica e artística 

são algumas das características atribuídas ao local com freqüência.  

Ao observar as particularidades culturais dessa cidade é possível relacioná-

las com os setores de turismo e moda, pois os dois se aproveitam desse aspecto em 
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suas atividades. O Rio de Janeiro é “a vitrine do Brasil para o mundo” (PICKARD, 

2003), principalmente em decorrência da sua cultura que atrai visitantes 

interessados em conhecê-la e vivenciar o estilo de vida da cidade. O comportamento 

do carioca influencia diretamente na moda, outra atividade econômica de grande 

importância para a cidade. Com características diferenciadas do resto do país a 

moda feita no Rio de Janeiro chama atenção pela descontração, leveza e colorido 

das roupas produzidas por estilistas cariocas. A integração dos dois setores na 

cidade tem como justificativa a atratividade tanto do turismo como da moda, devido 

às particularidades que os diferem do resto do país. A partir do momento em que a 

segmentação do turismo permite o relacionamento desta atividade com os mais 

diversos setores é possível pensar na moda como um elemento cultural do Rio de 

Janeiro que representa mais um atrativo turístico da cidade.  

2.1  SEGMENTAÇÃO DE MERCADO 

A heterogeneidade dos mercados exige um planejamento de marketing cada 

vez mais direcionado e eficaz na captação e compreensão do público-alvo. A 

diversidade de produtos oferecidos torna o processo de escolha do consumidor mais 

seletivo, e, portanto, requer uma maior especialização na estratégia de marketing 

das empresas. Segundo Lovelock1 (1996) apud Niño e Gouveia (2004), os 

indivíduos ou pessoas são muito numerosos e amplamente espalhados, suas 

necessidades são variadas, assim como seu comportamento de compra e padrões 

de consumo. Estas múltiplas necessidades do mercado levam muitas empresas a 

optarem pela segmentação como uma estratégia de marketing que escolhe a 

especialização em certos produtos e/ou serviços oferecidos. Com o intuito de 

estabelecer uma posição competitiva superior, a pesquisa de segmentação tem 

como objetivos analisar mercados, encontrar nichos e oportunidades e capitalizar 

(WEINSTEIN, 1995).  

A exigência de pesquisas específicas para entender as necessidades do 

mercado-alvo escolhido é um dos pontos mais importantes da elaboração da 

estratégia de segmentação. Primeiramente é necessário determinar qual a(s) 

                                                 

1 LOVELOCK, C. H. Services Marketing. New Jersey: Prentice-Hall, 1996. 
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abordagem (ns) de segmentação será a mais adequada para o negócio proposto por 

uma empresa, ou seja, quais as variáveis – divididas em características geográficas, 

demográficas, psicográficas e comportamentais dos consumidores - serão 

contempladas no processo de segmentação. Nessa fase a coleta de dados sobre 

preferências, tendências de consumo e identificação de perfis de consumidores é 

primordial.  

Posteriormente deve ser feita a avaliação da atratividade de cada segmento, 

para assim haver a seleção do(s) segmento(s) alvo(s). Kotler (1998) chama de 

atratividade global o processo de identificação das características que tornam 

determinado segmento atraente, como tamanho, crescimento, rentabilidade, 

economia de escala, risco baixo, etc. Com a devida avaliação de todos estes fatores 

a empresa deve considerar se é interessante para ela, a partir de seus objetivos e 

recursos, investir no segmento desejado.  

Depois dessas etapas deve ser feita a definição do posicionamento de 

mercado que a empresa terá diante dos concorrentes, fator que varia de acordo com 

o segmento escolhido. A posição que a empresa terá no mercado varia de acordo 

com a situação das empresas competidoras no mesmo segmento e com os 

interesses do seu mercado-alvo. A imagem que parecerá mais interessante para o 

cliente será aquela selecionada e desenvolvida pela a equipe de comunicação.  O 

quadro a seguir demonstra as etapas para a segmentação de mercado, definição de 

mercado-alvo e posicionamento: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Etapas para a segmentação de mercado, definição de mercado-alvo e posicionamento. 
Fonte: KOTLER, 1998, p. 226 
 

A etapa do posicionamento descrita na figura é uma das mais importantes, 

pois define a posição competitiva da empresa, esclarece qual é a direção do 

marketing e a característica da marca que os competidores e os clientes 

identificarão. Niño e Gouvêia (2004, p.65) consideram essa etapa como um 
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processo que “inicia-se com a identificação e a seleção de um mercado ou segmento 

deste, que represente um potencial de negócio, no qual possam ser identificados os 

competidores e para o qual possa ser divisada uma estratégia de competição”. Isso 

significa, de acordo com Dimingo2 (1988, p.35) apud Niño e Gouveia (2004, p.65), 

“saber o que o mercado quer e necessita, identificar forças e fraquezas da própria 

empresa e dos competidores e desenvolver habilidades para alcançar o que o 

mercado demanda melhor do que o fazem as empresas competidoras”. É por tal 

motivo que a definição da posição competitiva permite que o mercado reconheça a 

empresa e a identifique no meio que tantas outras do mesmo ramo.  

Weinstein (1995, p.25) cita “incremento nas vendas (em unidades e em 

receita), aumento da participação de mercado e melhoria da imagem / reputação da 

empresa” como objetivos específicos da estratégia de segmentação de mercado. 

Para que se chegue a esse fim a equipe de marketing se esforça para oferecer 

produtos de qualidade que atendam às necessidades específicas do cliente e que 

garantam a conquista deste. Porém há o questionamento dessa posição por parte 

dos gerentes de operações, cujo interesse é manter ou reduzir os custos por 

unidade, além de se preocuparem com os altos padrões de qualidade dos produtos 

na entrega (MIDDLETON, 2002). Para que esse conflito seja resolvido o 

gerenciamento de marketing e de operações devem possuir uma ligação direta a fim 

de criar produtos que sejam compatíveis com os interesses dos dois e com as 

necessidades do mercado-alvo. Apesar de difícil, a convergência de ações nas duas 

áreas gerenciais tem como objetivo maior a satisfação do cliente por meio do 

atendimento de suas expectativas com eficiência na oferta de produtos com o 

oferecimento da melhor qualidade, mas com eficácia em termos de custo no 

processo de marketing.  

A segmentação tem, portanto, a finalidade de “facilitar o marketing eficaz em 

termos de custo através da formulação, promoção e entrega de produtos destinados 

a um fim que atendam às necessidades identificadas de grupos-alvo” (MIDDLETON, 

2002, p. 117). Devido à pluralidade de consumidores dos mais diversos produtos e 

serviços disponíveis no mercado e seus anseios, se faz indispensável o correto 

posicionamento competitivo das empresas por meio da escolha do segmento que se 

                                                 

2
 DIMINGO, E. The Fine Art of Positioning. The Journal of Business Strategy. [S.1.: s.n.], Mar. – 

Apr. 1988. 
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deseja atingir. Para isso a realização de pesquisas é primordial para que o dispêndio 

de recursos seja planejado de acordo com os interesses e necessidades da 

organização. A prática da segmentação é uma tendência de mercado na maioria dos 

setores econômicos, pois permite a consistência no marketing empresarial, através 

do direcionamento das ações para um mercado-alvo definido. Agindo, assim, como 

um facilitador dos processos produtivos, tornando-os mais ágeis e eficazes.  

2.1.1  Segmentação do Turismo 

O turismo é um setor da economia que possui diversidade de produtos e 

clientes bastante definida. A pluralidade dos produtos turísticos oferecidos no 

mercado e a demanda heterogênea dessa atividade supõem que há mercado 

potencial para qualquer oferta no setor, desde que haja um diferencial que seja 

capaz de atrair um público-alvo suficientemente interessado e específico para 

consumir tais produtos. 

 Os diferentes interesses dos consumidores provocaram uma divisão dentro 

da atividade turística que pode ser identificada como segmentação de mercado. 

Segundo Petrocchi (2001) a crescente preocupação com segmentos é uma 

tendência no turismo em todo o mundo. Esse autor ainda afirma que a lógica do 

processo de segmentação é agrupar os consumidores em subconjuntos de pessoas 

que respondam de modo semelhante a determinadas ofertas ou a um programa de 

marketing específico.  

Uma questão muito discutida no mercado turístico é a sazonalidade e seus 

efeitos para a economia do turismo de uma localidade. A opção pela segmentação 

como estratégia de marketing no planejamento turístico de um destino pode ser uma 

saída para atenuar os efeitos negativos de tal fenômeno. Além de criar uma marca 

para o turismo local, segmentar é um opção de direcionamento nos investimentos de 

marketing turístico. Segundo Petrocchi (2001, p.247): 

A segmentação contribui para atenuar as sazonalidades no mercado do 
turismo. Há muitos critérios que poderiam ser adotados para a identificação 
de grupos sociais homogêneos e de clientes dos sistemas de turismo. 
Predomina no setor a escolha da motivação da viagem como critério 
principal. A lista é grande e renova-se sempre: turismo religioso, turismo 
GLS, turismo de aventura, turismo cultural e outros. As hipóteses de 
segmentação do turismo são ilimitadas.  
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A predominância no turismo da segmentação por meio da identificação do 

motivo da viagem (aventura, cultural, religioso, negócios e compras, dentre outros) 

possibilita a criação de políticas de preços e promoções especializadas para cada 

caso e oferece produtos e serviços que atendem às necessidades específicas dos 

diferentes grupos de consumidores. Para tal os esforços de marketing devem estar 

concentrados na identificação e pesquisa profunda do mercado potencial e suas 

preferências e anseios. Se a segmentação consistir em uma ferramenta da 

estratégia de marketing que vise à diminuição dos impactos econômicos negativos 

da sazonalidade é necessário que a definição e o conhecimento do mercado-alvo 

sejam consistentes. 

Para que se atenda ao público-alvo escolhido a pesquisa de marketing deve 

levar em conta todas as bases de segmentação para mercados consumidores - 

geográfica, demográfica, psicográfica e comportamental -  e os desdobramentos 

destas variáveis. Mota (2001, p. 65) caracteriza-as como: 

A variável geográfica envolve a região, o tamanho do município, o tamanho 
da cidade ou área metropolitana, a concentração e o clima; a variável 
demográfica segmenta o mercado pela idade, sexo, tamanho da família, 
ciclo de vida da família, renda, ocupação, educação, religião, raça e 
nacionalidade; a variável psicográfica considera a classe social, o estilo de 
vida e a personalidade dos indivíduos; e por último, a variável 
comportamental estuda a atitude do consumidor em relação ao produto, a 
taxa de uso, o estado de aptidão, o grau de lealdade, os benefícios e a 
ocasião.  

Em uma avaliação mais profunda de cada variável de segmentação possível 

no turismo pode-se categorizar cada uma. A segmentação geográfica é vista por 

muitos autores, dentre eles Petrocchi, Lage e Mota, como a mais popular e eficiente 

no setor turístico. Isso se deve à importância de questões geográficas como, 

tamanho da cidade, grau de urbanização, atrativos naturais ou artificiais, no 

processo decisório de qual destino escolher. Para Lage (2001) os viajantes podem 

preferir locais mais sossegados, como menor grau de urbanização, ou, ao contrário, 

sua escolha pode ser a visita a um local com grande urbanização visando a diversos 

interesses como: compras, restaurantes, atrações noturnas e todas as comodidades 

que uma cidade grande pode oferecer. A segmentação demográfica que leva em 

conta variáveis como idade, sexo, tamanho da família, é relevante na medida em 

que o tipo de viagem realizada sempre estará de acordo com os aspectos 
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demográficos dos turistas. A segmentação psicográfica classifica os viajantes de 

acordo com seu comportamento e personalidade. Ela identifica a diversas 

preferências por um ou mais destinos turísticos e os motivos pelos quais essas 

localidades são escolhidas. Lage (2001) observa que a finalidade da realização de 

uma viagem pode variar entre: descanso, recreação, lazer, ver e aproveitar a 

natureza, praticar esporte, adquirir cultura, pesquisar ciência, estudar, comprar 

coisas novas e diferentes. Por fim, a segmentação comportamental trata o 

consumidor como indivíduo possuidor de diversas motivações e reações diante das 

ofertas do mercado. Esse é um tipo de segmentação que se baseia no 

comportamento do consumidor e exige, dessa forma, pesquisa adequada para 

entender seus anseios e necessidades de forma detalhada. 

Mota (2001, p.66) ilustra as bases de segmentação do mercado turístico e 

suas variáveis como apresentado a seguir: 

GEOGRÁFICA DEMOGRÁFICA PSICOGRÁFICA COMPORTAMENTAL

 Divisão político-
administrativa

(Estado, região, 
país, bloco) 

Idade, sexo 
(Infantil, adolescente, 
idade, etc./masculino, 

feminino, GLS)

Classe Social
(Classe Operária, 
média, classe alta)

Ocasiões
(Viagens em datas

especiais, aniversários,
eventos, etc.)

Extensão 
territorial

(tamanho, raio de 
ação)

Est. Civil, tamanho e
ciclo familiar

(Solteiro, casado, com
um filho, etc.)

Estilo de vida
(Metódico, 
impulsivo, 
intelectual)

Benefícios, motivação,
(Qualidade, economia, 

proximidade, lazer,
aventura, cultura,

negócios)

Concentração
(urbana, 

suburbana, rural)

Educação, ocupação e 
renda

Grau de 
instrução/profissional
(liberal, empresário, 

aposentado,
estudante, etc.)

Personalidade
(Compulsiva, 

sociável,
ambiciosa)

Condições de consumo
(Primeira vez, turista 

potencial,
turista habitual, ex-

usuário)

Clima
(frio, seco, 

tropical, etc.)

Raça. Religião, nação
(Branca, negra, oriental/

católica, protestante, 
etc.)

Relacionamento 
Interpessoal

(Individualista, 
extrovertido,

gregário)

Taxa de uso, fidelidade
(Pequena, média, alta 

periodicidade de 
realização

de viagens (semanal, 
mensal, semestral, 

anual)

Atitude, aptidão,
(Entusiástica, 
indiferente,

hostil, inconsciente, 
consciente e informado)

BASES PARA SEGMENTAÇÃO

 

Figura 2 - Bases e variáveis para segmentação do mercado turístico 
Fonte: Mota, 2001, p. 66  



 

 

18 

Para a estruturação do mercado turístico em segmentos é importante que se 

atente para todas as variáveis de segmentação a fim de escolher a mais conveniente 

para um destino ou negócio turístico. Quanto mais informações sobre as variáveis de 

cada segmento forem levantadas, maiores as possibilidades de atingir o mercado-

alvo de forma conveniente e eficaz. Os critérios das variáveis de cada segmento 

podem ser combinados na estruturação de uma estratégia de marketing. Para Kotler 

(1984, p.254) “não existe uma única forma de segmentar um mercado. Um 

profissional de marketing precisa tentar diferentes variáveis de segmentação, 

isoladas e em conjunto, com a esperança de encontrar uma forma de visualizar a 

estrutura do mercado”. 

O grande esforço no processo de segmentação turística é compensado diante 

das diversas vantagens que essa estratégia oferece como enumeradas a seguir: 

• Seleciona grupos homogêneos; 

• Permite conhecer com detalhe as características e preferências da 

demanda turística real e potencial; 

• Influencia a estrutura da oferta; 

• Melhora a relação custo-benefício dos esforços de marketing; 

• Eleva o índice de atendimento às expectativas do turista; 

• Permite atenuar a sazonalidade.  

 

Lage (2001, p. 108) cita ainda como benefícios da segmentação: 

Economia de escala: [...] razão econômica para as empresas turísticas, 
pois, uma vez definido o segmento do mercado que se deseja atingir, os 
recursos disponíveis limitados serão especificamente dirigidos possibilitando 
a maximização de lucros. Aumento do bem-estar da população: pois haverá 
um conhecimento maior e melhor das necessidades ilimitadas dos 
indivíduos, sejam eles turistas ou nativos, possibilitando a maximização de 
suas satisfações. Competição no mercado: pois cria uma concorrência entre 
as empresas turísticas que produzem bens e serviços, turísticos ou não, de 
forma que o consumidor seja beneficiado pelas várias alternativas 
colocadas a sua disposição. Maior número de pesquisas: [...] análise 
cientifica mais efetiva de forma a obter melhores respostas para os 
problemas propostos nas atividades turísticas, possibilitando a realização de 
estudos básicos para os vários segmentos de mercados. Promoção ou 
propaganda específica: que seja dirigida ao mercado-objetivo considerando 
que o marketing especializado [...] alcance um impacto muito mais positivo 
do que campanhas publicitárias globais que já tenham sido realizadas 
antecipadamente. Políticas de preços: podem ser criadas direcionadas para 
mercados específicos [...]   
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É possível perceber que a segmentação consiste em uma ferramenta positiva 

tanto para o trade turístico quanto para o consumidor. Para o primeiro porque 

seleciona os gastos com marketing e estrutura a oferta de forma a melhor atender o 

público-alvo escolhido. Para o último porque a tendência ao atendimento das 

expectativas em mercados segmentados diminui o risco de frustrações com o 

produto turístico ofertado. Esta hipótese permite, inclusive, que o serviço turístico, 

tido como intangível, se torne em algo mais “palpável”.  Além disso, a segmentação 

possibilita o aumento das alternativas de turismo para o mercado consumidor, 

tornando seu processo decisório mais complexo e amplo.  

Diante das inúmeras possibilidades de se trabalhar com o turismo é possível 

perceber a importância da segmentação como uma maneira de atingir o cliente de 

forma satisfatória e direcionada. Com a devida identificação da melhor maneira de 

segmentar o mercado turístico em cada caso, observa-se que essa consiste em uma 

estratégia de marketing que visa à utilização direcionada dos recursos, além de 

proporcionar entendimento do mercado no qual o turismo segmentado está inserido. 

Ter em vista a heterogeneidade dos indivíduos e a busca constante por um 

diferencial no mercado são questões que justificam a importância de trabalhar com a 

segmentação como uma opção de rentabilidade no turismo.    

2.1.2  A Moda como um Segmento do Turismo 

A diversificação dos produtos turísticos tem provocado necessidade de 

especialização dos negócios que vise ao melhor atendimento ao consumidor. A 

possibilidade de fragmentação do mercado em segmentos, nichos e/ou indivíduos 

justifica a proposta de trabalhar a moda como um segmento do mercado turístico. 

Para que seja viável deve haver a identificação de um grupo distinto para o usufruto 

de tal serviço. Além de ser necessária a observação da potencialidade de 

determinado destino em oferecer roteiro específico que leva em conta a apropriação 

da cultura pela moda e o aproveitamento disso pelo mercado turístico.  

As possibilidades ilimitadas de segmentação no turismo colocam a moda 

como um mercado potencialmente interessante para o setor turístico. A 

particularidade que a moda pode ter em uma localidade confere a esta atividade 

uma relevância cultural bastante evidente. O turismo como “um setor que utiliza 
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dentro de sua dinâmica processos culturais de muita relevância e abrangência” 

(GANDARA et al, 2006, p. 130), pode utilizar a moda como um segmento cuja 

motivação em “adquirir” a cultura de uma localidade por meio do consumo e 

conhecimento da moda é o fator primordial da realização da viagem. 

É importante ressaltar que por moda de uma localidade entende-se que seja 

um setor econômico-cultural da cidade, que possui características marcantes e 

definidas de modo que toda a produção de vestuário e acessórios seja facilmente 

reconhecida e relacionada ao seu local de origem. Faz parte da produção cultural da 

cidade, pois representa a expressão e a visão artística de seus produtores diante 

dos aspectos culturais com os quais estão em constante contato. Dentro dessa 

dinâmica Barnard3 (2003) apud Aguiar (2008) define cultura como a descrição de um 

modo de vida que engloba e se expressa por meio de significados e valores, e ainda 

completa que estes significados são expressos não só pela arte e pelo saber, mas 

também nas instituições e no comportamento habitual, o que englobaria a moda, o 

vestuário e o adorno, as idéias de mudança da moda e das diferenças. 

A produção cultural de uma localidade pode ser evidenciada por meio do 

turismo de diversas maneiras. A relação entre os dois campos, produção cultural e 

turismo, é destacada por Leitão (2003, p.252), ao afirmar que: 

O turismo é uma atividade que colhe os benefícios dos efeitos externos da 
produção cultural. As culturas escritas (indústria editorial e publicações 
periódicas), audiovisuais (cinema, televisão, vídeo), sonoras (rádio, música 
gravada e ao vivo), as artes cênicas (teatro, ópera, balé, concertos, festivais 
e festas populares) e visuais (pintura, escultura, artes gráficas, artes têxteis, 
artes fotográficas, etc) são exemplos de cadeias produtivas no setor da 
cultura.  

Assim, a moda é vista como um componente da cultura visual, que reflete o 

estilo de vida e a cultura de determinada localidade, se apropriando desses aspectos 

para conferir um diferencial em sua produção.  

O turismo cultural como um segmento do turismo que contempla atividades 

diferentes pode agregar a moda como um atrativo que seja o principal motivo da 

viagem com propósito cultural. Hughes (2004) enumera os diversos tipos de turismo 

                                                 

3 BARNARD, Malcolm. Moda e comunicação. Rio de Janeiro: Rocco, 2003. 
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cultural e suas características: 

• Turismo cultural “universal”. Vê grande parte do turismo como cultural, pois 

se supõe que a exposição à outra cultura no momento da viagem já 

constitui em um tipo de turismo cultural. O conhecimento da cultura local 

não é o propósito da viagem, e sim, conseqüência inevitável. 

• Turismo cultural “variado”. Segundo Hughes (2004) “alguns turistas viajam 

com o propósito de experimentar uma cultura diferente, no sentido mais 

amplo possível, em um destino visitado: artes, artesanato, trabalho, 

religião, idioma, tradições, comida e vestuário”. É, portanto possível 

perceber a moda como um componente desse tipo de turismo cultural. 

• Turismo cultural “limitado”. É o turismo que tem por fim a visita às 

atividades artísticas e intelectuais como edifícios e locais históricos, 

museus e galerias de arte e apresentações teatrais. 

• Turismo cultural “setorizado”. Divide o turismo cultural em turismo histórico 

ou de patrimônio (visitas a edifícios e locais históricos) e em turismo de 

artes (ida à apresentações teatrais). 

A Figura 3 ilustra todos os tipos de variações do turismo cultural: 

 
 

Figura 3 - Variações do turismo cultural 
Fonte: HUGHES (2004, p.56)  
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O turismo cultural é um campo muito amplo, que envolve as mais diversas 

atividades. Por tal motivo é desejável que se classifique e enumere todos os tipos de 

variações desse segmento. Tendo em vista essa multiplicidade é pertinente que 

cada variável contemplada seja vista como única. A moda como componente do 

“turismo cultural variado” pode ser trabalhada como um segmento pleno de cultura e 

identidade dentro de uma localidade.   

A partir das variáveis de segmentação possíveis na atividade turística –

geográfica, demográfica, psicográfica e comportamental – é conveniente que se 

enquadre a moda em algumas dessas a fim de entender qual será o público-alvo 

deste segmento. É, portanto, cabível classificar o segmento moda dentro do turismo 

como uma atividade que levará em conta as características psicográficas do 

consumidor, na medida em que atingirá o público-alvo a partir do entendimento do 

seu estilo de vida e seus anseios.  

 Dentro do turismo a busca pelo conhecimento e consumo da moda local tem 

um caráter motivacional e diretamente ligado ao objetivo de viagem do turista, 

características da variável comportamental. Porém, como em segmentação deve-se 

considerar a inter-relação das variáveis é necessário que elas se combinem a fim de 

buscar o consumidor apropriado para o tipo de serviço oferecido. Tendo em vista 

este aspecto há de se atentar para as variáveis demográfica, psicográfica e 

comportamental como importante ferramenta de pesquisa e decisão do tipo de 

consumidor que é relevante para o negócio proposto.   

A pesquisa dos tipos de segmentação relevantes para o desenvolvimento de 

um negócio no qual a moda é uma atividade do turismo é fator primordial na correta 

definição do mercado-alvo. A apropriação de diversas atividades econômicas, 

culturais, sociais pelo turismo exige um trabalho de marketing ostensivo no 

estabelecimento de um diferencial. O desenvolvimento de um novo segmento é uma 

forma de otimizar o atendimento às necessidades do consumidor a partir de 

pesquisas que identifiquem o interesse do público-alvo em consumir esse novo 

produto/serviço. Os aspectos da moda como singularidade, valor agregado, 

relacionamento com a cultura; elevam essa atividade ao status de segmento 

relevante para o turismo.  
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2.2  MODA E CULTURA 

A moda é um campo das ciências sociais que se relaciona diretamente com a 

cultura, pois traz reflexos claros da interpretação que seus 

criadores/designers/estilistas têm sobre os processos culturais dentro da sociedade. 

Como forma de inspiração para moda, a cultura atua de forma decisiva na identidade 

que o setor possui, além de conferir um diferencial à produção de uma localidade. 

De acordo com Iwancow (2008, p.6) em seu artigo sobre a identidade nacional na 

moda, esta atividade está diretamente inserida na cultura e é distinta de acordo com 

o lugar no qual sua produção ocorre. 

Moda também é cultura, comportamento, respeito pela escolha e liberdade 
de mudança. Como a cultura, que faz pensar numa diversidade de possíveis 
respostas para seu conceito, a moda se diferencia de acordo com os 
lugares, as influências e as formações diferentes, como uma nação.  

A relação da moda com a cultura, sociedade e economia é perceptível na 

medida em que essa atividade acompanha as mudanças nesses setores, além de 

depender deles para a sua própria existência. A interação entre todas essas 

atividades é evidenciada por Iwancow (2008, p.1), ao argumentar que: 

A moda é muito mais do que o consumo, ela é resultante de um 
determinado gosto ou conceito, no qual se experimentam, através do uso e 
do hábito, as variadas interferências do meio. Ao mesmo tempo, ela reflete 
os costumes e os valores da sociedade, num determinado momento da 
história. Por isso, também é considerada como um fenômeno social e 
cultural.  

A cultura do consumo e moda são freqüentemente relacionados devido à 

dependência direta entre esses dois campos. A moda é criada e produzida 

pensando sempre em um mercado consumidor interessado em adquiri-la. O 

interesse em consumir moda pode ser norteado pelos mais diversos motivos, dentre 

eles a importância da cultura como um diferencial que confere um valor à moda 

produzida em uma localidade. Este é um fator que pode ser decisivo no ato de 

compra. Os consumidores sempre buscam algo exclusivo que seja capaz de 

construir uma identidade que transpareça o seu estilo de vida. Em moda, 
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principalmente aquela que se utiliza das manifestações culturais como inspiração, a 

ação do consumo é vista como uma maneira de absorver um pouco da cultura de 

um determinado lugar. A relação entre identidade e consumo é referenciada por 

Campbell e Barbosa (2006, p.26) como um mecanismo social: 

Assim, na sociedade contemporânea, consumo é ao mesmo tempo um 
processo social que diz respeito a múltiplas formas de provisão de bens e 
serviços e a diferentes formas de acesso a esses mesmos bens e serviços; 
um mecanismo social percebido pelas ciências sociais como produtor de 
sentido e de identidades, independentemente da aquisição de um bem; uma 
estratégia utilizada no cotidiano pelos mais diferentes grupos sociais para 
definir diversas situações em termos de direitos, estilo de vida e identidades; 
e uma categoria central na definição da sociedade contemporânea.  

É possível estabelecer uma ligação da moda com a cultura em seus mais diversos 

estados como o consumo, o social, o regional. O caráter simbólico dessa atividade 

está inserido em outra esfera da moda, que vai além do produto industrial e para ser 

comercializado na visão de Sales (2007). O simbolismo dentro do processo criativo 

na moda é uma questão de relevante importância, que confere valor ao produto, 

além de servir de inspiração em sua produção. Essa autora observa que a 

vestimenta é um instrumento de inserção social, que não apenas resguarda o corpo, 

mas também o exibe, comunica e transmite uma mensagem. Garcia4 apud Sales 

(2007, p.4) afirma que “a aparência finca raízes no cultural, é um símbolo da própria 

cultura”, sendo assim, a moda é um instrumento da cultura que se apropria de todo o 

seu simbolismo como forma de expressão.  

A moda muitas vezes é vista como um sistema de massificação de produtos, 

pois produz em cadeia somente pensando no consumo. Há, porém uma mudança 

nesse quadro na medida em que essa atividade se apropria do artesanato como 

forma de diferenciação e significação de seus produtos. O artesanato como uma 

atividade genuinamente cultural, que reflete a sociedade de uma localidade por meio 

da arte, se conecta com a moda, pois os fatores simbólicos intrínsecos àquela 

atividade agregam significado às necessidades de consumo inerentes à moda. Silva 

(2005, p.4) justifica a valorização do artesanato dentro do mercado da moda como 

                                                 

4 GARCIA, Carol. Moda e Comunicação: o jogo da aparência como raiz cultural. Revista Nexus, São 
Paulo: Anhembi Morumbi, ano VI, n.9, p. 33-48, 2° semestre, 2002. 
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uma atividade que atribui identidade à produção.  

Pois a moda no exercício de suas funções, onde uma delas é aquecer a 
economia lançando novos ideais estéticos e de valores, se apropria das 
características intrínsecas ao artesanato para tentar suprir a necessidade do 
consumidor que é obter um produto singular que marque a sua própria 
identidade e que o defina em meio ao grupo informando algo a respeito de 
si mesmo.  

A busca pela arte diferenciada, pela apropriação da cultura local como um 

fator de valor e por técnicas artesanais que fornecem identidade ao produto são 

características da moda que a tornam uma atividade de particular complexidade. O 

fato de o consumidor não desejar mais produtos massificados obriga os profissionais 

de moda a mostrarem um diferencial capaz de agregar valor ao produto 

desenvolvido. A valorização da cultura local como forma de inspiração é uma forma 

de oferecer ao consumidor algo único com características marcantes que conferem 

identidade tanto à moda como ao cliente.  

Tendo em vista todos os processos sócio-culturais que se relacionam 

diretamente com a moda é conveniente que se olhe para essa atividade como algo 

relevante na criação de uma característica inerente à determinada sociedade. A 

cultura como formadora de identidade local é usada pela moda como algo capaz de 

identificar e valorizar a arte reproduzida por seus criadores/designers/estilistas. É 

importante tanto para a população local quanto para o mercado que trabalha com o 

setor que haja uma coesão no que diz respeito ao reconhecimento da moda como 

integrante da cultura. Para a primeira porque é por meio de todos os processos 

culturais que há uma identificação do sujeito com o meio em que vive. E para o 

mercado é necessária essa ligação moda-cultura para que o mesmo crie um 

diferencial tanto na produção como no ato de consumo em si.  

2.3  INTEGRAÇÃO DO TURISMO E DA MODA 

O turismo e a moda (indústria têxtil e de vestuário) estão entre as quatro 

atividades econômicas de maior importância no mundo. Segundo Feghali (2006) 

estes setores em conjunto com a agricultura e informática representam as forças da 

economia no panorama mundial. Tendo em vista a representatividade das atividades 
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em questão é possível perceber a relevância econômica da integração do turismo 

com a moda. Há ainda os aspectos culturais e sociais que estão diretamente 

envolvidos com as áreas estudadas e agregam valor à sua conjunção, além de 

darem identidade a cada uma delas. A integração em questão levará em 

consideração todas as particularidades de cada área envolvida de modo a adaptar 

uma atividade a outra da forma mais harmônica possível. Os aspectos comuns ao 

turismo e a moda como cultura, força econômica e questões sociais dão respaldo à 

proposta de integração turismo - moda.  

De acordo com dados da Organização Mundial do Turismo (OMT) e da 

Organização Mundial do Comercio (OMC) o turismo e o setor manufatureiro (no qual 

está inserido além do setor têxtil e de vestimenta, as indústrias de ferro e aço, 

químicos, equipamentos de telecomunicação, entre outros produtos 

industrializados), estão entre as quatro atividades de maior volume de exportação 

em 2003. O turismo na categoria de serviços comerciais e o setor têxtil 

representante da exportação de mercadorias formam juntos uma das atividades 

econômicas de maior valor no mercado. O quadro a seguir demonstra o balanço de 

pagamentos e porcentagem de bens na exportação de mercadorias e apresenta 

também o percentual de créditos de serviço no setor comercial no mundo em 2003: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 1 - Balanço de Pagamentos, Bens e Crédito de Serviços na exportação de mercadorias e nos 
serviços comerciais. 
Fonte: Traduzido de OMC; OMT, 2003. 
 

A relevância de tais atividades no mercado reforça a crença de que a possível 

junção do turismo com a moda consiste em importante ferramenta de crescimento 

econômico para a localidade que possui desenvolvimento de negócios nos dois 

setores em questão.  

2003
Exportação mundial de mercadorias e serviços comerciais (Balanço de pagamentos, bens e créditos de serviço)

Bilhões US$ Porcentagem (%) Porcentagem (%)

Total 9,089 100
Exportação de Mercadoria                             7,294  80

Produtos de Agricultura 674                                              7
Produtos de Minério                                 960                         11
Manufaturas                                          5,437      60
Outros                                                      223 2

Serviços comerciais 1,795                                        20 100                     
Transporte 405 4                                     23
Viagem 525 6                                     29
Outros 865 10                                     48
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Além do fator econômico há os aspectos culturais e sociais que estão 

presentes tanto na moda quanto no turismo. O fato de cada um desses setores 

possuírem uma particular importância cultural e social agrega valor ao 

desenvolvimento de uma atividade conjunta.  No caso do turismo como observa 

Gandara et al (2006) é impossível pensar nessa atividade sem os vínculos culturais 

que ela possui, ela representa uma possibilidade de vivência com a cultura do 

destino e não só um instrumento de contemplação. É por tal motivo que o aspecto 

social é constantemente relacionado ao turismo como responsável pelas 

manifestações culturais de um destino e sua preservação. A moda, por sua vez, é 

vista por Pitombo (2007, p.7) como um mass media “no sentido em que ela é ao 

mesmo tempo espaço de comunicação e meio de mediação entre indivíduos, grupos 

sociais e culturais, entre civilizações inteiras”, a autora complementa que “a partir do 

momento em que a moda (fashion) passa a ser vista como materialização de um 

esquema simbólico, ela concorre para estruturar historicamente as épocas, e ao 

fazê-lo ela tece um fio de comunicação no tempo”. A moda é vista dessa maneira 

como um importante elemento de comunicação social e identificação cultural.  

A interligação do turismo com a moda pode ser vista em alguns casos no 

mundo. Como exemplos podem ser citados as cidades de Paris e Milão que atraem 

uma variedade de turistas com o intuito de conhecer a produção, as criações e lojas 

de estilistas famosos nos respectivos destinos. Anholt (2006) em seu artigo “How the 

world sees the world’s cities” 5 investiga as marcas mais fortes de diversas 

metrópoles no mundo, dentre essas Paris e Milão foram citadas como importantes 

centros de moda, além de possuírem uma cultura forte e serem umas das capitais 

que mais recebem turistas no mundo. “Paris é fortemente associada à moda e 

perfume (e todas as famosas marcas de alta costura foram citadas por pelo menos 

alguns entrevistados)”, enquanto Milão surpreendeu o autor pela sua força na área 

da moda, design, shopping e o estilo de vida, de forma a ultrapassar Paris nesse 

quesito, algo que seria inaceitável há trinta, quarenta anos atrás (ANHOLT, 2006, 

p.25).   

Além de destinos turísticos famosos por serem capitais da moda como Paris e 

Milão, há outros locais que ficaram conhecidos pela produção e eventos de moda 

                                                 

5 “Como o mundo vê as cidades de mundo” – Tradução livre do autor.  
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como Antuérpia, na Bélgica. O aproveitamento da moda local pelo turismo ocorreu 

em conseqüência do evento anual de moda chamado Mode 2001, que atenuava, 

principalmente, o lado cultural da moda local. A moda passou a representar a cidade 

e a região dos flandres e serve de cartão turístico para a localidade (VERBERGT6, 

2001, p.6 apud MARTÍNEZ, 2007, p. 2459). “Turismo, identidade, representação, 

irradiação tornaram-se os objetivos desse evento cultural” (MARTÍNEZ, 2007, 

p.2459).  

A secretaria de turismo da Antuérpia criou em 2001 um guia chamado 

Antwerp Fashion Walk, no qual o visitante conhecia um roteiro que interconectava os 

espaços de compras com os museus de arte e com as características arquitetônicas 

da cidade. O turismo em Antuérpia aproveitou a notoriedade da moda local como 

uma possibilidade de atrair visitantes para a cidade e desta forma impulsionar não só 

a indústria do turismo como também da moda.   

O turismo utiliza as marcas que as cidades possuem como importante atrativo 

local, de forma que os produtos turísticos sejam estruturados a partir da imagem que 

o destino tem no imaginário dos turistas. O turismo como um “produto” intangível, 

que só se materializa a partir do momento de seu usufruto é uma atividade que 

depende de uma marca forte para atrair consumidores. Segundo Vilaça (2007, p.64) 

“a marca fabrica verdadeiros romances e narrativas provenientes de diversos 

campos”, algo que reforça a idéia do imaginário que a marca pode provocar na 

mente dos consumidores, além de ser uma importante ferramenta que agrega valor 

a uma localidade. Portanto é importante associar um destino a características que 

levam a criação de uma marca na medida em que as expectativas do consumidor 

sejam parcialmente saciadas somente pela certeza daquilo que o local poderá o 

proporcionar.  

Para que haja integração do turismo e da moda é necessário que as duas 

atividades possuam uma forte identidade na localidade, de forma que uma 

complemente a outra com relevância. Se há a possibilidade de identificação de 

características marcantes tanto na moda como no turismo local é interessante a 

proposta do trabalho conjunto. A integração deve levar em conta a força econômica 

e cultural dos dois setores, além de contemplar as particularidades inerentes as duas 

                                                 

6 Verbergt, B. The Making of MODE 2001 Landed-Geland. Merz/ Promotie Antewerp Open, 
Antewerp. 2001. 
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atividades. O turismo busca captar as características mais marcantes de um destino 

e as evidencia de forma que o visitante possa conhecer mais um viés da localidade. 

A moda, por sua vez, compõe a cultura e é provida de particularidades que a tornam 

em uma atividade passível de ser explorada pelo turismo como algo singular, que 

figura entre os atrativos da cidade da mesma forma que um monumento histórico ou 

um museu o fazem.  

2.4  TURISMO E MODA NO RIO DE JANEIRO 

O Rio de Janeiro é a segunda economia da federação, com participação no 

Produto Interno Bruto (PIB) nacional de quase 15% (CIDE, 2006). Apesar da posição 

secundária, “em 2006 a capital fluminense voltou a observar grande melhoria em 

seus indicadores de mercado de trabalho” (CARDOSO, 2008, p.114), algo que 

reflete economicamente na cidade.  O setor terciário, ao qual o turismo e moda 

(comércio varejista7) pertencem, responde por 85% do PIB do município segundo 

dados do ano de 2005 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Somente o comércio teve participação de 19,3% das vagas de trabalho ocupadas no 

setor de serviços em 2006, cujo peso na economia da cidade é visível e relevante 

(JUNIOR, NEGRETE, 2008).  

Por se configurar no principal destino do Brasil, o Rio de Janeiro atribui ao 

turismo a importância de ser um dos maiores responsáveis pela entrada de divisas 

na cidade. O gasto médio per capita/dia dos turistas estrangeiros na cidade no ano 

de 2003 foi de U$96,98, valor acima da média nacional que era de U$87,99. Esse 

gasto é mais elevado na cidade, pois o Rio de Janeiro possui uma gama de produtos 

e serviços turísticos capazes de possibilitar um gasto maior por dia (EBAPE-FGV, 

2005). No ano em questão o montante dos “gastos efetuados por turistas 

estrangeiros totalizaram R$ 5.401.357.214, contribuindo para que o total das 

despesas realizadas no estado se elevasse a R$ 135.011.315.015” (EBAPE-FGV, 

2005) em comparação com o ano de 2002.  A participação do Rio de Janeiro no 

                                                 

7 Corresponde aos estabelecimentos, em sua maioria de pequeno porte, nos quais as vendas são 
destinadas ao consumidor final, cujo subsegmento de tecidos, artigos de armarinho, vestuário e 
calçados é um dos seus componentes. (JUNIOR, NEGRETE, 2008) 
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percentual de visitantes estrangeiros em relação ao Brasil em 2003 foi de 36,9% 

(EBAPE-FGV, 2005), fator que permite que mantenha o primeiro lugar no ranking 

das cidades mais visitadas do país, com aproximadamente o dobro de turistas 

estrangeiros em comparação à São Paulo.     

Além dos indicadores econômicos, a diversidade cultural do Brasil, que é 

tanto aproveitada pelo turismo como pela moda, é um fator que justifica as 

singularidades dos dois setores. Além de agregar valor, a riqueza cultural presente 

no Rio de Janeiro, particularmente, proporciona aumento da visibilidade da cidade, 

devido ao acontecimento de variadas atividades culturais durante todo o ano. Esta 

diversidade serve também de inspiração para artistas e criadores, profissionais do 

setor têxtil e de vestuário. A particularidade do turismo e da moda no Rio de Janeiro 

remete a associação desses mercados à cultura da brasilidade como um fator que 

impulsiona o crescimento dos setores em questão.  

Existem produtos e serviços tipicamente brasileiros que obtêm sucesso no 
mercado justamente porque possuem densidade cultural – além, é claro, de 
qualidade, logística, boa comercialização, fatores também essenciais. São 
os casos da moda, do turismo, do artesanato, da cachaça, da pintura, da 
música, do carnaval, dos produtos naturais. (SEBRAE, 2002, p.4) 

Na pesquisa realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE) em 2002, Cara Brasileira: a brasilidade nos negócios – um 

caminho para o “made in Brazil”, Sérgio Moreira, diretor presidente da instituição, 

destacou algumas características da brasilidade que conferem particularidade na 

imagem do país para os negócios em geral. Ele diz que “a existência de uma 

imagem nacional que destaque e identifique bons produtos e serviços pode ser 

usada como uma estratégia de conquista de mercados”(SEBRAE, 2002, p.4).  

O conceito de brasilidade, no qual a rica cultura do país é exaltada, corrobora 

a premissa de que o Brasil possui uma pluralidade que deve ser explorada para o 

desenvolvimento dos diversos setores econômicos. No Rio de Janeiro em particular 

a efervescência cultural é conhecida nacional e internacionalmente e apresenta uma 

boa oportunidade de negócio em diferentes atividades econômicas da cidade. 

É, portanto, interessante uma proposta de conjunção de duas áreas que 

possuem uma densidade cultural tão marcante e visível. Na medida em que as 

características da cultura brasileira sejam evidenciadas no desenvolvimento do 
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projeto que concilia a moda e o turismo no Rio de Janeiro é possível conquistar 

mercados importantes para a economia da cidade. Para isso é preciso identificar 

alguns indicadores econômicos, sociais e culturais referentes às duas atividades de 

forma que se estabeleça quem seria o potencial consumidor e público-alvo 

interessado em conhecer os roteiros da moda no Rio de Janeiro.  

A estratégia de segmentação para tal produto pode concentrar esforços em 

determinados pontos geográficos, fazendo o cruzamento das regiões que mais 

emitem turistas para o Rio de Janeiro com os países para os quais o setor têxtil mais 

exporta, por exemplo. Desta forma poderá se identificar quais os mercados 

potencialmente interessantes para o consumo do composto moda-turismo na cidade.   

Quanto aos mercados emissores do turismo no Rio de Janeiro, é possível 

saber quais são os mais promissores e rentáveis a partir da ocupação hoteleira da 

cidade. Pesquisa realizada em 2005 pela Associação Brasileira da Indústria de 

Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ) indicou quais são as regiões do Brasil e do 

mundo que mais emitem turistas para a metrópole carioca: 

Segundo a ABIH-RJ, associação hoteleira carioca, para o ano de 2005, 
foram os paulistas, da capital (19,65%) e do interior (6,02%), seguido dos 
fluminenses (4,87%) e dos mineiros (3,84%) os principais mercados 
emissores de hóspedes nacionais em hotéis na cidade do Rio de Janeiro. 
Quanto aos estrangeiros, foram os norte-americanos (10,57%), seguidos de 
franceses (4,02%), italianos (3,01%), argentinos (3,06%) e ingleses (2,82%) 
os principais mercados do exterior em 2005. Esses números dizem respeito 
aos mercados emissores em relação ao total de hóspedes nacionais mais 
os estrangeiros. (CIDE, 2006) 

Desta forma, pode-se fazer uma analogia da ocupação hoteleira com os 

mercados que são mais rentáveis para a economia do turismo no Rio de Janeiro. A 

concentração de esforços de marketing nessas regiões é importante para o 

atendimento do público-alvo de forma direcionada. Ao se fazer uma segmentação 

geográfica do turismo na cidade, as campanhas promocionais podem concentrar-se 

nos mercados nos quais o produto Rio de Janeiro já está consolidado. Algo que 

minimiza os custos e permite a pesquisa focada no consumidor potencialmente 

atrativo e rentável.  

Quanto ao setor têxtil tem-se que o Rio de Janeiro é o terceiro maior 

exportador do Brasil. Por causa do valor agregado de sua produção, os mercados 

que importam os produtos do Estado tem o interesse no diferencial da moda 
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fluminense e pagam mais por isso. Esta premissa corrobora o fato de que a cultura é 

extremamente ligada a este setor, além de fazer parte do processo criativo da 

produção têxtil.   

O quadro a seguir mostra os países para os quais o Rio de Janeiro mais 

exporta produtos da indústria têxtil e especifica a quantia em dólares que cada uma 

deles gastou importando a moda do Rio de Janeiro: 

 

Países US$ FOB US$ por kg
Estados Unidos 2.684.820 65,30 27,27%
Itália 1.089.846 90,70 11,07%
Portugal 1.086.465 137,02 11,04%
Angola 706.648 25,92 7,18%
Japão 570.764 219,27 5,80%
Argentina 378.860 99,54 3,85%
Espanha 361.225 127,55 3,67%
Emirados Árabes 342.560 290,31 3,48%
Chile 223.902 69,73 2,27%
Austrália 219.185 116,09 2,23%

Participação (%)
Principais destinos da exportação têxtil do Rio de Janeiro

 
Tabela 2 -  Principais destinos da exportação têxtil do Rio de Janeiro 
Fonte: Secex com elaboração da Firjan, 2008 

 

De acordo com Oliveira (2008) o Rio de Janeiro teve uma alta de 3,83% no 

volume de vendas em comparação a 2007. Esse crescimento se deve ao destino da 

maioria das exportações - 73% foram para países desenvolvidos. Angola se destaca 

nos primeiros lugares, pois compra muitos uniformes e peças de grifes, algo que 

demonstra o crescimento e maior reconhecimento das marcas cariocas. 

Para que se ofereça a moda como mais um atrativo turístico da cidade do Rio 

de Janeiro é importante que as pesquisas de mercado se foquem nos países que 

mais se interessam pelo nosso setor têxtil. Estes dados podem ser vistos no quadro 

dos maiores importadores da nossa moda apresentado acima. Com o cruzamento 

das informações sobre os turistas estrangeiros que mais visitam o Rio de Janeiro 

com os que mais importam nossa moda, conclui-se que Estados Unidos, Itália e 

Argentina poderiam ser os mercados mais interessados em tal produto.  

Conhecer particularmente o mercado do turismo e da moda é fundamental 

para propor uma atividade conjunta na cidade do Rio de Janeiro. As duas seções a 

seguir tratarão isoladamente o turismo e a moda de forma que haja o esclarecimento 

dos fatores econômicos, sociais e culturais inerentes a estes dois setores.  
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2.4.1  Turismo no Rio de Janeiro 

O turismo é um dos setores econômicos que mais crescem atualmente. Os 

constantes investimentos nessa atividade têm em vista o aumento da entrada de 

divisas no país e a promoção da imagem do país no exterior. De acordo com dados 

divulgados pelo Banco Central (BC), US$ 436 milhões ingressaram na economia do 

País no mês de outubro de 2007 por meio do gasto de turistas estrangeiros. Esse 

valor é 27,77% superior aos US$ 341 milhões registrados no mesmo período de 

2006. Isso significa que o potencial do país no receptivo de turistas cresce a cada 

ano, fato que demonstra a importância do turismo para a economia. O Rio de 

Janeiro compartilha desses dados na medida em que o turismo representa uma das 

atividades de maior importância econômica para o município. A Assessoria de 

Comunicação da Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Turisrio) 

divulgou em agosto de 2008 que:  

De janeiro a julho deste ano, desembarcaram no Galeão 5.265.714 
passageiros domésticos e 1.256.424 estrangeiros, num total de 6.522.138. 
Comparado, respectivamente, com 4.346.633 domésticos e 1.268.212 
internacionais, ou 5.614.845, no ano passado. O que representa quase um 
milhão (907. 293) a mais do que em 2007, no período em comparação. 
(TURISRIO, 2008) 

Esses dados comprovam o crescimento do turismo na cidade e a força que o 

setor tem na economia local, além de demonstrarem um maior interesse por parte do 

turista internacional em visitar o Rio de Janeiro.  

Além do fator econômico a cidade possui cultura bastante valorizada e 

atrativos turísticos de particular beleza. Os símbolos culturais do Rio de Janeiro são 

reconhecidos mundialmente. A cidade da bossa nova, da vida praiana, do povo 

receptivo, da efervescência cultural, entre outros, está no imaginário popular como 

um local único, com características marcantes que a identificam e a tornam diferente 

das outras regiões do Brasil. Esses estereótipos relacionados à cidade, seus 

habitantes e sua cultura provocam o fascínio de turistas, que visitam o Rio de 

Janeiro com o intuito de conviver e vivenciar com tudo aquilo que o carioca faz. Esta 

referência que se faz ao povo que habita a cidade e o encantamento dos visitantes 

pelo estilo de vida desse “personagem” é evidenciado por Lessa (2005, p. 265) 
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quando ele afirma que: 

A maioria dos habitantes do Rio foi sendo progressivamente encadeada por 
esta referência e procurou comportar-se segundo as sugestões do 
estereótipo, principalmente frente a visitantes e estranhos. O resultado para 
o observador superficial foi encantador e mágico. A cidade somou à sua 
sedução o espetáculo da “ética” da carioquice.   

Com diversas particularidades e atrativos que vão do povo às belezas 

naturais, o Rio de Janeiro tem no turismo um dos setores mais importantes cultural, 

social e economicamente. Primeiramente porque evidencia e valoriza a cultura da 

cidade; além de ter se tornado algo intrínseco à paisagem do Rio de Janeiro a 

presença de turistas. A questão social é envolvida no setor na medida em que “as 

potencialidades que o turismo possui de gerar empregos e distribuir renda tornam 

essa atividade econômica muito importante para o poder público e mais ainda sob o 

ponto de vista social” (PETROCCHI, 2001, p.73). A atividade turística atinge diversas 

camadas da sociedade, além de incentivar a criação de diversos projetos sociais nos 

quais o turismo é o objetivo maior. A esfera econômica é contemplada pela atividade 

em conseqüência da importância cultural e social que esta tem. A partir do momento 

que o turismo atinge os mais diversos setores o crescimento econômico da cidade é 

evidente. 

As múltiplas possibilidades que o Rio de Janeiro oferece ao seu visitante 

incentivam o setor de forma que a diversidade de opções proporciona o atendimento 

aos mais variados segmentos turísticos, do GLBT (Gays, Lésbicas, Bissexuais e 

Transgêneros) ao cultural. Algo que aumenta o número de indivíduos que se 

interessam em conhecer a cidade. Ao não se concentrar em somente um segmento 

do turismo o destino pode desenvolver um plano de marketing amplo, que atende ao 

maior número de indivíduos possível, sempre atento às particularidades e anseios 

de cada tipo de turista.  

Há, porém contrapontos no setor turístico no que se refere às principais 

críticas dos visitantes em relação à cidade. Os problemas relacionados à segurança 

pública, limpeza, sinalização turística são alguns dos citados por turistas 

estrangeiros como fatores que deixam a desejar no Rio de Janeiro. Em pesquisa 

realizada em 2003 pelo Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR) com turistas 

estrangeiros na cidade dentre as maiores críticas estavam a questão da segurança 
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pública (10,6%), seguido de comunicações (9,7%), sinalização turística (8,6%), 

limpeza pública (8,4%), transporte urbano (7,3%), táxi (5,0%) e diversões noturnas 

(2,4%). Estas estatísticas comprovam que o problema da violência na cidade afeta 

negativamente na opinião do turista sobre a cidade, além de provocar uma 

resistência por boa parte de possíveis visitantes em conhecer o Rio de Janeiro. A 

especulação constante por parte tanto da mídia nacional como internacional sobre a 

questão da segurança pública na cidade acarreta na rejeição e temor por parte do 

turista. Apesar das insatisfações, 96,2 % dos turistas estrangeiros que visitaram a 

cidade pretendiam voltar ao Brasil, algo que demonstra que os efeitos negativos 

causados pelas críticas não superaram a boa impressão que a cidade causa no 

turista estrangeiro.  

Os impactos do turismo na cidade do Rio de Janeiro são diversos e visíveis. 

Do crescimento econômico aos problemas relacionados à violência e limpeza, a 

atividade turística envolve diferentes setores econômicos e sociais, algo que a torna 

complexa, pois depende do bom funcionamento do sistema8 como um todo para que 

possa ter qualidade e, dessa forma, agradar o visitante. Essa interdependência do 

turismo com outros setores é explicada por Petrocchi (2001, p.21) ao afirmar que: 

O sistema de turismo envolve-se com os ambientes sociais, culturais, 
políticos, econômicos e com os ecossistemas, sendo dependente de infra-
estruturas de transporte e de todo o conjunto de infra-estruturas dos 
serviços urbanos; além de depender das próprias atividades do setor. O 
sistema necessita também, do apoio da população local para oferecer a 
imprescindível hospitalidade aos visitantes e para estabelecer políticas 
locais voltadas para o turismo.  

O planejamento turístico do Rio de Janeiro deve levar em conta todos os 

aspectos econômicos, sociais e culturais presentes na realidade da cidade. A 

integração de setores é importante para o bom funcionamento da máquina pública, 

pois provoca a sinergia na economia, além de fortalecê-la em determinada 

localidade. O Rio de Janeiro não depende somente de seus atrativos naturais e 

culturais para que o turismo funcione corretamente, a cidade necessita de 

                                                 

8 Segundo Chiavenato (1987) apud Petrocchi (2001, p. 26) o sistema é “um conjunto de elementos 
interdependentes e integrantes; um grupo de unidades combinadas que formam um todo 
organizado, cujo resultado é maior que o resultado que as unidades poderiam ter se funcionassem 
independentemente”.  
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planejamento eficaz em toda sua infra-estrutura urbana de modo que o setor se 

beneficie da boa organização e atraia cada vez mais turistas. 

 2.4.2  Moda no Rio de Janeiro 

A relação do Rio de Janeiro com a moda remete à história da cidade e seus 

costumes desde as “décadas douradas”, assim chamadas devido à prosperidade e 

acúmulo de prestígio que a metrópole vivenciou no período de 1920 a 1960 (LESSA, 

2005). Devido à difusão das inovações urbanas da Segunda Revolução Industrial e 

as alterações na mídia como o crescimento da rádio como principal meio de 

comunicação, Lessa (2005, p.208) explica as modificações do comportamento da 

população do Rio na década de 30: 

Ao serem adotados novos padrões pelos grupos mais bem situados, vão 
sendo progressivamente incorporados por todo o corpo social. Os 
modismos em vestuário, linguagem, alimentação etc., mais e mais 
rapidamente se difundem. Obviamente a moda da classe rica é feita com 
materiais de luxo, porém o estilo é adotado por todos. A população do Rio 
cada vez mais foi convertida na vitrine do país.  

Nos anos 20, a indumentária que se via no Rio era aquela copiada e trazida 

de Paris, as tendências européias eram acompanhadas pelas mulheres da alta 

sociedade, que utilizavam essa moda internacionalizada como símbolo de status. 

Até 1961, o consumo de moda fazia-se no centro da cidade, em lojas como Casa 

Canadá; escolhendo tecidos em armarinhos de Ipanema, como na Casa Alberto ou 

Madame Faria e contratando o serviço de alguma costureira; ou consumindo nas 

butiques de Copacabana, as primeiras a surgir no Rio de Janeiro (JOFFILY, 1989).  

“A partir dos anos 60, o conceito de elegância saía da idéia de que bom era o 

exclusivo, e aderia à democratização da uniformização. A juventude mandava, pela 

primeira vez, na moda do mundo e do Rio, e queria se distinguir justamente pela 

roupa” (RODRIGUES, 1995, p. 105). Ainda influenciados pelos acontecimentos 

internacionais, como o movimento hippie nos Estados Unidos, os jovens seguiam o 

estilo difundido mundialmente na época em questão.  

Porém no Rio de Janeiro a praia passou a ser o celeiro da juventude 

politizada e conectada com os novos acontecimentos culturais e sociais do mundo, 
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seus freqüentadores adotaram o estilo carioca de se vestir, independente das 

tendências internacionais. Surgiu a partir desse momento a moda praia brasileira, 

cuja referência sempre foi o Rio de Janeiro. Os estilistas não se contentavam em 

vestir apenas corpos, eles também ditavam a atitude, o comportamento e o estilo de 

vida da época, fatores que tornam a moda carioca peculiarmente marcante e 

reconhecida tanto nacional como mundialmente até os dias de hoje.  

O poder de influência do comportamento da sociedade carioca em todo o 

resto do país é percebido há décadas, fato que demonstra a importância dos 

acontecimentos em todas as esferas culturais e sociais da cidade para o resto do 

Brasil. O estilo de vida do habitante do Rio de Janeiro é visto como algo único e 

reflete em toda a produção têxtil, na medida em que é tido como o diferencial da 

moda produzida pelas marcas da cidade. Por tal motivo características como 

descontração, leveza, conforto e colorido são freqüentemente associados ao 

vestuário do povo carioca (na seção “Anexos” há alguns exemplos ilustrativos).  

 Os regionalismos do país são explorados com recorrência pelo setor da 

moda como referências para a criação dos estilistas, que cada vez mais valorizam o 

lado cultural de suas regiões como forma de produzir algo único e com 

características marcantes. No Nordeste é possível perceber a influência étnica e 

folclórica na produção de vestuário, em São Paulo as roupas são mais escuras e 

cosmopolitas, acompanham as tendências mundiais, devido à importância financeira 

desta capital que a põe em contato com os grandes centros de moda. No Rio de 

Janeiro, por sua vez, o regionalismo se aplica na medida em que o tipo de vida, que 

inclui a praia, a descontração e o calor da capital influencia diretamente no estilo de 

roupa produzida e vestida na cidade. Porém há o fator em comum de todas as 

regiões do país representado pela diversidade cultural do Brasil que influencia na 

criação e design de moda. Venzon; Conte (2007, p.2) explicam este fenômeno como 

brasilidade e associam-na à força cultural do país como referencial para a inspiração 

e criação de profissionais do setor de moda: 

Hoje muito se fala sobre a brasilidade na moda que deve ser mostrada, 
numa direção que tem de ser mais bem definida, que tenha maior 
reconhecimento nacional e que está em busca do reconhecimento 
internacional, sem cair em estereótipos de nosso país ou apenas em 
elementos folclóricos para souvenirs de turistas. Longe desses aspectos, a 
brasilidade que se quer ver é a força da cultura de um país que vê nela um 
potencial de referenciais para a criação, para o design de moda.  



 

 

38 

 Muitos estilistas brasileiros entenderam que a diversidade cultural do país 

pode servir de inspiração para as suas coleções, além de agregar valor ao produto. 

É por tal motivo que hoje estilistas de diferentes regiões do Brasil constroem uma 

linguagem através da roupa que evidencia a “brasilidade com formas, cores e 

sabores de uma moda que consegue mostrar riqueza cultural e valorização das 

diferentes paisagens e personagens representativos do nosso país” (VEZON; 

CONTE, 2007, p. 5). Cada região tem em sua particularidade uma diferenciação na 

moda produzida no Brasil, fator que o destaca dentre os grandes lançadores de 

tendência do mundo. Porém, esta particularidade pode ser refletida nos preços do 

comércio de vestuário e de exportação têxtil, pois há o encarecimento do produto 

brasileiro. O Rio de Janeiro, principalmente, possui o maior preço médio de 

exportação no país - US$79,36 por quilo, enquanto que em São Paulo paga-se US$ 

47,57 – devido à comercialização de artigos de alto valor agregado (OLIVEIRA, 

2008).  

Quanto aos estilistas/lojas do Rio de Janeiro que traduzem a cultura da 

cidade na sua produção têxtil é possível citar alguns exemplos mais famosos como: 

Kátia Barros, da Farm, Oskar Metsvaht, da Osklen, Fred D’Orey, da Totem, David 

Azulay, da Blue Man, Salinas, de moda praia, Reserva, de moda masculina, Gilson 

Martins, de acessórios com a temática Rio de Janeiro. Estes são alguns dos 

estlistas/lojas que assumidamente usam o estilo de vida carioca como forma de 

inspiração em suas coleções. É importante ressaltar que essa lista pode ser 

estendida a muitos outros criadores e lojas da cidade, visto que é possível observar 

as características particulares da vestimenta produzida no Rio de Janeiro em 

diversas vitrines cariocas, das menos conhecidas às mais consagradas no mercado. 

No Anexo B do presente trabalho é possível encontrar alguns exemplos das 

produções das lojas citadas.   

Apesar dos altos preços, fator que impossibilita o consumo de grande parcela 

da população, a indústria da moda movimenta intensamente a economia do Rio de 

Janeiro e é hoje o terceiro maior empregador do setor industrial do Estado, com 

aproximadamente 92 mil empregos diretos e indiretos (COM A MODA, 2007). Dentre 

os integrantes da indústria de transformação, os maiores destaques no ano de 2005 

foram os expressivos crescimentos dos gêneros Minerais não Metálicos (20,1%), 

Têxtil (15,9%), Automobilístico (14,9%) e Bebidas (10,4%) segundo o Centro de 

Informações e Dados do Rio de Janeiro (Fundação CIDE, 2006). Estes números 
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justificam a importância econômica do setor para a cidade de forma que, além de 

gerar empregos a moda provoca o crescimento do volume de negócios 

desenvolvidos no Rio de Janeiro e possibilita maior visibilidade do Estado no que diz 

respeito à produção industrial do país.  

A realização de eventos como o Fashion Rio e o recente Claro Rio Summer, 

que teve sua primeira edição em Novembro de 2008, é também importante para a 

movimentação da economia do setor de vestuário e confecções do Estado. Eventos 

como esses causam aumento de investimentos, em grande parte estrangeiro, visto 

que uma média de oitenta compradores internacionais é atraída todos os anos para 

o Fashion Business, bolsa de negócios do Fashion Rio, que faz parte do plano 

estratégico do Sistema FIRJAN (Federação das Indústrias do Estado do Rio de 

Janeiro) para o desenvolvimento econômico e social do estado por meio da moda 

(COM A MODA, 2007).  

O Rio Claro Summer, por sua vez, tem como objetivo causar grande 

visibilidade da moda e da cidade do Rio de Janeiro na esfera internacional. É um 

evento que contempla exclusivamente a moda praia, pois acredita que esta seja a 

vocação do país e que o Rio de Janeiro é o melhor local para subsidiar este tipo de 

semana de moda. A intenção é atrair compradores internacionais exclusivamente, de 

forma que o Brasil tenha visibilidade mundial no setor de moda, por meio do Rio de 

Janeiro, local que, segundo a crença dos organizadores, é a maior referência do 

país no mundo.  

Os registros históricos, os fatores culturais e econômicos comprovam a 

importância do setor da moda no Rio de Janeiro. A partir do momento que se 

identifica as peculiaridades do setor na cidade é possível observar a visibilidade 

obtida ao longo dos anos tanto no Brasil como no mundo. O crescimento da 

atividade têxtil e de confecções depende dessa notoriedade para que haja constante 

desenvolvimento econômico por meio da atração de investimentos estrangeiros e 

nacionais. O profissionalismo e os diferenciais conferidos à moda do Rio de Janeiro 

podem ser fatores que causarão maior atratividade aos investidores interessados em 

atuar em um mercado com produtos de alto valor agregado. Além disso, a realização 

de eventos que deixem claro qual a posição do Rio no setor em questão podem ser 

importantes divulgadores da atividade têxtil e da cidade propriamente dita.   
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3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RESULTADOS OBTIDOS 

Neste capítulo serão apresentados os procedimentos metodológicos da 

pesquisa realizada. Primeiro será esclarecido o tipo de pesquisa, seus objetivos e 

processos, para depois explicar os critérios de seleção da amostra e sua 

composição. O método da coleta de dados será tratado a seguir e o tratamento dos 

dados mostrará como o pesquisador procedeu para interpretar as informações 

recebidas. O capítulo de resultados será dividido em subitens de acordo com o 

critério do pesquisador sobre a importância dos dados coletados.  

3.1 METODOLOGIA 

A pesquisa de caráter exploratório foi o objetivo do presente trabalho visto 

que não foram encontrados estudos anteriores sobre a questão da integração do 

turismo com a moda (COLLIS; HUSSEY, 2005). De acordo com Richardson (1999, 

p.17) este tipo de pesquisa visa descobrir as semelhanças entre fenômenos, “os 

pressupostos teóricos não estão claros, ou são difíceis de encontrar. Nessa 

situação, faz-se uma pesquisa não apenas para conhecer o tipo de relação 

existente, mas, sobretudo para determinar a existência de relação.”  

O processo de pesquisa foi qualitativo, pois houve ampla coleta de dados e 

impressões a respeito do assunto tratado. Além disso baseou-se nas percepções do 

pesquisador a respeito da opinião dos especialistas entrevistados para a análise de 

informações.  Este processo iniciou-se na pesquisa bibliográfica, que reuniu artigos, 

livros, jornais e material referente às duas áreas de interesse, turismo e moda. Com 

esse repaldo foi possível que houvesse o exame e a reflexão da coleta de dados 

para obter um entendimento das atividades de interesse do presente trabalho 
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(COLLIS; HUSSEY, 2005). Houve, assim, a possibilidade de entendimento dos 

fenômenos do turismo e da moda, para que se procedesse na formulação de roteiros 

de entrevista, levantamento de especialistas cuja opinião fosse respeitada nos dois 

meios de estudo e levantamento dos resultados relevantes para a pesquisa em 

questão.  

3.1.1 Amostra 

A amostra compôs-se de onze especialistas das áreas de turismo e moda no 

Rio de Janeiro, identificados de acordo com o nível de atuação e reconhecimento no 

mercado. Para isso, foi feito um levantamento dos profissionais, por intermédio de 

pesquisa na mídia impressa, principalmente, para avaliar a relevância da 

participação desses atores nas duas atividades de interesse do presente trabalho. A 

obtenção dos contatos foi feita pela internet e/ou publicações nos quais os 

entrevistados apareceram, mas contou, principalmente, com a ajuda de indivíduos 

do conhecimento do pesquisador, que se dispuseram a estabelecer a ligação deste 

com profissionais a serem entrevistados. O contato foi feito por meio da internet, 

com o envio de e-mails, geralmente posterior à realização de telefonemas aos 

especialistas, para esclarecer os objetivos e a relevância do projeto, o método da 

entrevista, a importância da participação na pesquisa em questão e o interesse do 

profissional em conceder entrevista ao pesquisador.  

Os especialistas entrevistados foram: Alberto Bruno, coordenador do setor 

têxtil e de confecção do SEBRAE RJ; José Carlos Júnior, área de desenvolvimento 

comercial e turismo do SEBRAE-RJ; Cristiane Alves, gerente SENAI-Moda; Aydano 

André Motta, jornalista da coluna Ancelmo Gois do jornal O Globo; Mariana Timóteo, 

jornalista caderno Ela do jornal O Globo; Julia Morales, jornalista de moda 

correspondente do Jornal de Brasília e Revista Vizoo; Mariana Hansen, jornalista e 

coordenadora de conteúdo da revista / site RIOetc; Crib Tanaka, coordenadora de 

marketing da marca Espaço Fashion; Marcelo Spinelli, criador da organização 

Hospedaria Carioca; Maria do Rosário Faria, dona da loja Q-guai; Gilson Martins, 

criador e dono da loja Gilson Martins.   
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3.1.2 Coleta de dados 

Para a realização completa da coleta de dados, a forma de investigar a 

relevância da integração do turismo e da moda no Rio de Janeiro foi por meio de 

entrevistas pessoais em profundidade com questionário não estruturado e perguntas 

abertas. Assim são caracterizadas, pois consistiram em conversas “sem restrições 

entre o pesquisador e o entrevistado sobre temas relacionados com o objeto de 

estudo” (SCHLÜTER, 2003, p. 107). Os roteiros não estruturados foram formulados 

com base no levantamento bibliográfico e diferiam de acordo com o ramo do turismo 

ou da moda que o especialista entrevistado atuava.  

Foram feitos quatro roteiros de entrevista, dos quais um era destinado aos 

profissionais de organizações do setor têxtil e de turismo como SEBRAE-RJ e 

SENAI-MODA do sistema FIRJAN (vide roteiro no Apêndice A), o segundo roteiro 

era destinado a jornalistas da área do turismo, ou jornalistas especializados na 

cidade do Rio de Janeiro (Apêndice B), o terceiro roteiro era destinado a jornalistas 

de moda (Apêndice C) e o último roteiro (Apêndice D) foi usado com estilistas, donos 

de lojas, designers ou criadores do Rio de Janeiro.  

Cabe ressaltar que todos os roteiros possuíam a maioria dos pontos de 

discussão em comum, havendo diferença de poucas questões, devido ao intuito de 

focar mais a área de interesse do entrevistado. Este foi o procedimento tomado para 

atender a necessidade de estabelecer unidade na medição dos resultados, além de 

facilitar o entendimento da opinião dos entrevistados diante das mesmas questões.   

As onze entrevistas foram realizadas no período de Agosto a Novembro de 

2008 e cada uma teve duração média de trinta minutos. Todas foram gravadas de 

acordo com o devido consentimento do entrevistado, exceto uma entrevista, pois 

teve de ser enviada por e-mail.  

3.1.3 Tratamento dos dados 

Após a realização de onze entrevistas o tratamento dos dados obtidos se 

baseou no cruzamento dos discursos dos profissionais entrevistados, com o intuito 

de estabelecer um padrão de opinião em relação aos pontos discutidos. O método 
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de análise escolhido para este estudo foi o sumário etnográfico, considerado como 

rigoroso e intensivo em tempo (Krueger, 1997), e que pode transmitir melhor a 

riqueza das idéias surgidas nas entrevistas. Os resultados e opiniões dos 

especialistas foram transcritos, acompanhados dos temas principais da pesquisa, 

sendo a análise guiada por tópicos retirados da pesquisa bibliográfica. A construção 

do sumário etnográfico ocorreu após uma série de revisões dos dados obtidos, em 

um exercício que consumiu um longo período de tempo. 

Os aspectos referentes ao turismo e a moda mais citados serão enumerados 

e discutidos nos itens dos resultados a seguir. Entende-se que os fatores mais 

comentados pelos especialistas sejam os mais relevantes dos setores de turismo e 

moda e devem ter uma atenção especial. Por tal motivo cada um será tratado 

particularmente com o intuito de observar em profundidade todas as questões que 

surgiram e discuti-las pontualmente.  

3.2  RESULTADOS OBTIDOS APÓS A REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS 

Os resultados foram segmentados em oito dimensões de forma que cada uma 

seja tratada particularmente devido à recorrência com que foi citada pelos  

entrevistados. A freqüência com que certos assuntos foram citados fez com que 

surgissem diversos aspectos para um mesmo tópico ou questão. Fez-se necessária 

esta divisão de forma que fique mais claro qual a opinião de especialistas sobre 

cada nuance do mercado de turismo e de moda.   

Portanto, os discursos recorrentes presentes nas entrevistas que serão vistos 

particularmente serão: o estilo de vida carioca como importante diferenciador da 

moda na cidade e também como atrativo para o turismo; a moda praia como a 

grande vocação do setor no Brasil e no Rio, justamente devido ao estilo de vida 

citado anteriormente; o crescimento da visão de cultura de moda no Rio de Janeiro, 

porém a sua consolidação ainda é vista como distante em detrimento da importância 

de São Paulo, que é o grande pólo financeiro da moda do Brasil; o crescimento 

econômico da moda e a alta empregabilidade da atividade no Rio de Janeiro; a 

importância da realização de eventos de moda para a visibilidade deste setor e do 

turismo; a má exploração do turismo na cidade, mesmo que esta seja provida de 

tantas belezas e potencial turístico isso não é aproveitado ainda; a violência e o 



 

 

44 

turismo sexual como grandes deturpadores da imagem da cidade; a possibilidade e 

relevância da integração do turismo e da moda na cidade do Rio de Janeiro e suas 

implicações.  

Cada um dos itens citados será discutido a seguir, com avaliações mais 

completas, nas quais serão expostos alguns dos discursos apresentados durante as 

entrevistas com o objetivo de exemplificar as opiniões dos profissionais com relação 

aos objetos de estudo. Questões que não foram unanimemente citadas, mas que 

representaram importantes dados para a pesquisa também foram consideradas nos 

resultados da coleta de dados. 

3.2.1  O estilo de vida carioca 

O estilo de vida carioca foi citado diversas vezes como o fator que dá 

identidade à moda produzida na cidade. Freqüentemente associado à descontração, 

ao clima da cidade, que incita o convívio deste cidadão com a praia e ao interesse 

estrangeiro na produção local, esse jeito de viver do carioca é particular e diferente 

de outras regiões do país. Além de ser um diferencial, a forte cultura da cidade 

relacionada aos costumes do habitante do Rio de Janeiro tem um poder de 

atratividade nos setores da moda e do turismo que foi muito observado como pode 

ser visto nos discursos: 

 

 “O Rio de Janeiro consegue traduzir de forma mais apropriada a brasilidade. 

O que faz sucesso lá fora na moda do Brasil é justamente essa mistura de culturas, 

esse estilo de vida da praia” 

 

“... a cultura agregada na moda carioca como o lifestyle9 e o comportamento 

vende muito bem para estrangeiro” 

 

“O ser carioca é um estilo de vida, uma opção que acaba refletindo em 

diversos setores... Há um diferencial em ser do Rio realmente”  

 

                                                 

9 Estilo de vida – tradução livre do autor 
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“O diferencial no Rio é estilo de vida, a atitude, o carioca mistura a roupa do 

seu jeito próprio e isso é visível na rua. A simpatia das pessoas e o jeito aberto do 

carioca são únicos”  

 

“O Rio tem uma energia, o jeito carioca, que é muito legal (para o turismo)” 

 

“Há costumes que são somente do Rio, isso é visível e acaba estabelecendo 

um diferencial no ser carioca” 

 

“Tenho percebido muitos turistas jovens visitando o circuito alternativo do Rio 

de Janeiro, o turista parece não querer mais somente conhecer os locais mais 

conhecidos, ele quer viver o lifestyle carioca” 

 

É importante citar que para alguns a questão da moda na cidade acontece de 

forma impensada, não é algo planejado ou formalmente assumido. O jeito carioca de 

se vestir e agir acaba se transformando casualmente em moda, que muitas vezes 

não é percebida pelo seu habitante e sim por quem vê de fora. Isso, como foi 

também observado, pode ser por conta da falta de visão do habitante da cidade, que 

não vê em seu estilo de vida algo diferencial ou que possa agregar valor a um 

produto. 

 

“A influência carioca na moda como uma cultura mesmo não é pensada, 

planejada, mas é algo que acaba sendo evidente para quem vê de fora, nós que 

somos daqui não percebemos porque já é inerente a nossa pessoa” 

 

“Aqui a moda é feita com menos intenção, planejamento, propósito. O carioca 

tem uma vocação de lançador, de charme, não só pela geografia da cidade, mas 

pelo cidadão principalmente, que se inclui nessa geografia de uma forma casual. E 

não é algo pensado, é inerente a esse indivíduo carioca” 

 

“Aqui não se tem muito a visão de transformar essas características em algo 

economicamente promissor. Pode até ser pela ‘preguiça’ do carioca ou pela falta de 

percepção dessa autenticidade mesmo. As pessoas de fora que tem essa visão, na 

verdade” 



 

 

46 

Tendo em vista os relatos apresentados é possível estabelecer uma ligação 

muito forte da cultura carioca e o estilo de vida da cidade com o processo criativo da 

moda e com o poder de atratividade de turistas que estes fatores exercem sobre os 

visitantes. Os costumes locais servem de inspiração e adaptam diferentes setores 

econômicos ao seu cotidiano. Porém, é cabível ressaltar, que esse fenômeno não é 

pensado ou calculado para atender ao consumidor, a influência da cultura carioca 

nos setores é uma conseqüência, é inerente ao habitante do Rio de Janeiro, que 

muitas vezes nem percebe tal conexão da cultura, mas que para quem vê de fora é 

evidente.  

3.2.2  Importância da moda praia 

O clima da cidade, a forte relação do carioca com a praia e a descontração 

que isso provoca nesse habitante foram fortemente relacionados à moda na cidade. 

Estes fatores corroboram o argumento de que a moda praia é a vocação do Rio de 

Janeiro e é o setor no qual o Brasil e a cidade, em particular, se destacam 

mundialmente. O evento Claro Rio Summer que aconteceu no mês de Novembro de 

2008 tem a pretensão de transformar o Rio de Janeiro no pólo de moda praia, 

posição que pertence à cidade de Miami, nos Estados Unidos, onde ocorre o maior 

evento deste segmento. A transformação da metrópole carioca em referência 

mundial na moda verão é visto como algo possível, que terá muita relevância para a 

indústria têxtil nacional.  

 

“O evento que vai acontecer em Novembro, o Rio Summer, vai ser super 

importante para trazer a visibilidade para a moda praia carioca, porque essa é a 

nossa vocação” 

 

“O Rio é verão, posto 9, garota de Ipanema, o clima, a descontração. O 

lifestyle carioca é nosso diferencial” 

 

“O Rio Summer é voltado exclusivamente para a moda praia e o grande 

objetivo do organizador é transformar o Rio na capital da moda praia do Brasil” 
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“A criação da moda no Rio está totalmente ligada à questão da praia, da 

cidade ensolarada, de contemplação, valoriza o corpo, é sensual, colorida, enfim, 

tem um estilo marcado” 

 

“O que faz sucesso lá fora na moda do Brasil é justamente essa mistura de 

culturas, esse estilo de vida da praia. Aqui as grifes traduzem isso com mais clareza 

e agradam mais o mercado internacional por causa disso” 

 

“A semana de moda praia tem de ser aqui no Rio mesmo, porque exportamos 

milhares de reais todos os anos desse tipo de moda” 

 

Além de ser importante para a indústria têxtil, a moda praia vende a cidade, 

pois está sempre conectada com todos os aspectos que esse local agrega ao estilo 

de vida do Rio de Janeiro.  A partir do momento que a cidade é reconhecida pela 

sua moda de verão há um efeito direto no turismo da cidade, pois provocará a 

atratividade de pessoas interessadas não só na moda praia como também na fonte 

de inspiração deste segmento. 

3.2.3  Cultura de moda no Rio de Janeiro 

Por cultura de moda se entende a importância do setor para a economia de 

uma dada sociedade. Assim, a moda torna-se parte do desenvolvimento do 

empreendedorismo local, beneficiando novos negócios e a assimilação da moda 

pela cultura local. Portanto, o crescimento deste tipo de cultura na cidade do Rio de 

Janeiro requer que o setor da moda tenha visibilidade suficiente para que haja tal 

associação.  

Esse foi o fator observado pelos entrevistados como algo que ainda está em 

evolução na cidade. Isto se deve à posição ocupada por São Paulo no setor têxtil 

nacional, cuja concentração industrial e financeira da atividade é evidente. Tendo em 

vista este aspecto muitos profissionais associaram a cultura de moda a algo que 

necessita de uma indústria e consumo forte e relevante de forma que a moda esteja 

inserida na sociedade incisivamente. A partir do momento que o Rio de Janeiro seja 

um lançador de tendências e a moda passe a fazer mais parte do cotidiano dos 
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habitantes de diversas camadas, não só da elite, como foi observado no relato a 

seguir, a cultura de moda poderá ser vista na cidade: 

 

“É muito elitizada a questão da moda no Rio de Janeiro, não lançamos 

tendência como São Paulo, o setor ainda é muito voltado para o mercado interno 

que é muito pequeno, portanto não sei se vejo muito cultura de moda na cidade 

ainda” 

 

Porém o carioca é visto também como um lançador de moda, mas isso ocorre 

de maneira casual, pois mesmo não sendo um consumidor que expresse um grande 

volume de vendas no setor, ele consegue por meio de sua atitude influenciar os 

costumes de moda:  

 

“É muito pequeno o público que compra moda, o carioca em si, lança moda 

sem saber, essa cultura de moda não é pensada é algo natural de quem mora aqui” 

 

A premissa de existência de costumes relativos à moda no país também foi 

questionada. Um dos especialistas entrevistados argumentou que a cultura não 

existe nem no Rio de Janeiro, nem em São Paulo, pois não há coerência em 

estabelecer que a cultura de moda está ligada à capital paulista somente por um 

questão financeira e não pelo lado lúdico do setor: 

 

“Não temos cultura de moda aqui (no Rio de Janeiro). Mas em São Paulo 

também não há isso, pois o que existe é uma cultura industrial de moda, mais pela 

parte financeira”.  

 

Porém, a maioria dos entrevistados citou a cultura de moda como algo em 

transformação na cidade, que depende de diversos fatores como, maiores 

investimentos no setor, realização de eventos de moda na cidade que a tornem mais 

visível na moda nacional, exploração dos nossos diferenciais para que haja uma 

identidade com o produto carioca, crescimento do profissionalismo como essencial 

para o crescimento deste tipo de cultura e acompanhamento das tendências de 

mercado para que o Rio de Janeiro esteja em sintonia com os grandes pólos de 

moda do Brasil e do mundo: 
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 “Ainda existe muita fragilidade no setor por conta do amadorismo. A cultura 

de moda virá a partir do entendimento de que o que gera competitividade no 

mercado é ter um produto diferenciado, com identidade. É preciso saber quais são 

as referências do mercado para ter um produto interessante para o consumidor” 

 

“Para que a cultura de moda se consolide deve haver um trabalho de 

continuidade por parte dos empresários além de incentivos de natureza pública. É 

preciso ficar sempre atento as tendências do mercado para acompanhar melhor a 

atividade” 

 

“A cultura de moda na cidade está sendo trabalhada ainda, pois não se muda 

um costume de uma hora para outra” 

 

“A cultura de moda está evoluindo. Vejo aspectos no setor da moda e do 

turismo se organizando de maneira mais séria, pelo fato até do poder público estar 

entendendo mais a importância da moda e do design para a economia”  

 

“Eventos como o Claro Rio Summer podem ser importantes para trazer essa 

cultura de moda para o Rio” 

 

“O Fashion Rio é uma tentativa de ir pelo caminho da cultura de moda, porém 

pelo fator econômico é difícil que o Rio tenha como São Paulo uma cultura de moda 

forte” 

3.2.4  Crescimento econômico da moda e empregabilidade do setor 

Os especialistas entrevistados associaram o crescimento econômico do setor 

têxtil à realização de eventos, à atração cada vez maior de investidores estrangeiros, 

principalmente por conta do valor agregado da moda no Rio de Janeiro, e a 

evidência que a cidade tem no Brasil e no mundo devido a sua forte cultura. O 

aumento dos postos de trabalhos em decorrência da maior demanda no setor 

produtivo têxtil foi uma visível conseqüência deste crescimento econômico, que 
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possibilitou também a inclusão de camadas mais pobres da população no mercado 

de trabalho.  

 

“O Fashion Rio tem um ótimo papel para o cenário da moda do Rio de 

Janeiro. Além de mostrar as tendências do setor, o evento gera várias oportunidades 

de trabalho e coloca o Rio de Janeiro em maior exposição no mercado de moda 

nacional” 

 

“Está havendo um olhar maior para o Rio, está acontecendo um crescimento 

econômico que leva a estabilidade maior no mercado de moda. A grande atração de 

investidores estrangeiros para o Brasil e conseqüentemente para a cidade também, 

mostra como este é um mercado que está totalmente favorável na economia” 

 

“A moda está em transformação no Rio de Janeiro... O setor têxtil é um dos 

que mais empregam no país... A cultura agregada na moda carioca como o lifestyle 

e o comportamento vende muito bem para estrangeiros” 

 

“Hoje o setor de moda é o segundo empregador no Brasil e no Rio de Janeiro 

é o terceiro empregador... O mais importante é que o setor emprega uma mão de 

obra de mais baixa empregabilidade. Segundo pesquisas do IBGE a maioria são 

mulheres, chefes de família, de baixa escolaridade que dificilmente teriam chances 

em outros setores... A relevância econômica do setor é muito grande” 

 

A partir do último relato apresentado é importante atentar para outra questão 

bastante apresentada, que é a carência de mão de obra especializada e 

profissionalizada no setor de moda. Como foi dito, os indivíduos empregados no 

setor produtivo têxtil têm baixa escolaridade, algo que afeta na eficiência e eficácia 

das empresas. Apesar de haver importantes esforços por parte de empresas como 

Sistema FIRJAN, para tornar esta mão de obra especializada e incluí-los 

socialmente, este é um processo demorado que só mostra resultados em longo 

prazo. O subsidio no setor deve vir de esferas políticas e governamentais também, 

de forma que toda a responsabilidade não fique a cargo de uma só empresa.  
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3.2.5  Realização de eventos de moda  

A realização de eventos de moda foi vista como grande incentivadora do setor 

tanto de moda como de turismo. Devido a atratividade de compradores 

internacionais que este tipo de realização tem para a cidade sede, eventos de moda 

como o Fashion Rio e o recente Claro Rio Summer assumem um papel importante 

para a atividade econômica têxtil e turística. A obrigatoriedade de organização por 

parte das marcas participantes desses eventos é essencial para alavancar o setor 

produtivo têxtil, uma vez que de seis em seis meses é necessária a criação de mais 

uma coleção para ser exibida nas semanas de moda.  

Atualmente, o turismo ligado a moda é conseqüência do acontecimento de 

eventos que atraem profissionais de diversas partes do Brasil e do mundo. Estes 

utilizam todo o equipamento turístico da cidade e podem contemplá-la até mesmo no 

momento em que estão trabalhando, visto que os eventos de moda acontecem 

invariavelmente em pontos que possuem visão privilegiada do Rio de Janeiro, como 

Marina da Glória e Forte de Copacabana. Ou seja, além de comercializarem moda, 

estes tipos de acontecimentos vendem a cidade indiretamente. 

 

“O Fashion Rio tem ganhado importância ao longo dos anos, causa uma 

visibilidade da cidade evidente e da moda também. A cada ano o evento está maior, 

com a presença de pessoas importantes e envolvimento de grandes empresas” 

 

“O Fashion Rio é um evento que existe para aglomerar os atores da moda e 

tentar organizar o lançamento das coleções cariocas. Tem como atrativo o lugar 

onde acontece, a Marina da Gloria, mas tem o mesmo papel de todos os outros 

eventos de moda no mundo. Por ser um evento que se internacionalizou promove o 

Rio conseqüentemente”  

 

“Os eventos de moda acontecem em locais com vista privilegiada da cidade e 

causam uma visibilidade muito grande para o Rio” 

 

“O Fashion Rio é um evento que alavanca todos os negócios de moda, o 

segmento como um todo. O evento acaba obrigando empresários do setor a criar e 
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se organizar. Além de atrair investidores, público formador de opinião, acaba 

causando visibilidade para a cidade” 

 

“A moda no Rio de Janeiro já faz parte do circuito de moda internacional com 

eventos de ótimo impacto, exemplos são o Fashion Rio e o Fashion Business, 

integrado ao primeiro, que é a maior feira de negócios da moda do país. Teve 

volume de negócios muito expressivo, foram registradas US$ 16,25 milhões em 

exportações e 65 compradores estrangeiros” 

 

“Tanto o Fashion Rio como o Claro Rio Summer trazem estrangeiros para 

comprar no Brasil, ou seja, atraem turistas estrangeiros para consumirem aqui” 

 

“Acho que o Rio Summer que vai acontecer em Novembro é a cara do Rio de 

Janeiro, pois explora a moda praia e tem como objetivo trazer visibilidade para a 

cidade” 

 

Porém, ao se fazer uma comparação com São Paulo em relação à visibilidade 

que esses eventos têm, alguns especialistas contestam a organização do evento do 

Rio e a superioridade da semana de moda paulista. Há também a opinião de que o 

Fashion Rio, evento mais antigo no calendário de moda da cidade, não tem uma 

visibilidade muito grande, pois não é diferente de nenhum outro evento de moda no 

mundo.   

 

“O Fashion Rio tem de crescer muito ainda, falta seriedade, não tem o 

profissionalismo que tem em São Paulo, por exemplo. Falta organização, mas é 

importante porque é pelo menos uma iniciativa da moda no Rio de Janeiro” 

 

“Vêm muitas pessoas para o Fashion Rio, mas não acho que faz uma grande 

diferença na visibilidade da moda e da cidade. Os profissionais vêm porque têm de 

trabalhar, porque está no calendário de moda. Mas perdeu estilistas para São Paulo 

nesses últimos anos, ou seja, perdeu mercado, apesar de achar que o Rio tem papel 

no cenário de moda, devido ao glamour que a cidade tem. Isso não é visto nesse 

evento, ele é só mais um entre muitos” 
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Contudo, faz-se necessária a organização dos eventos de moda para que se 

receba os profissionais participantes com um olhar mais turístico e estruturado. A 

atração de indivíduos interessados na moda local, nos seus processos e no 

conhecimento turístico da cidade é evidente nesses tipos de eventos.  

 

“Os projetos que unem turismo e moda não estão estruturados ainda. Nós da 

Firjan temos tentado fazer uma agenda cultural com os profissionais que vem de fora 

para o Fashion Rio e para outros eventos. Mas a ABIT (Associação Brasileira da 

Indústria Têxtil) e a APEX (Agencia de Promoção e Exportação), que são as duas 

empresas que nos ajudam a trazer os compradores internacionais para o Fashion 

Business, estão com um projeto para 2009 no qual toda a ação da APEX, que atua 

em diversos setores além da moda, de trazer jornalistas e compradores para os 

eventos deverá oferecer uma agenda cultural turística da cidade para os 

estrangeiros visitantes” 

 

“As pessoas ainda não conseguiram encontrar a fórmula de um projeto e/ou 

evento que una o turismo e a moda. Mas o turismo acaba sendo algo intangível, pois 

quando o indivíduo vai a um evento de moda na Marina da Glória, ele está em 

contato com um visual muito bonito e único. Porém só há a contemplação do visual, 

não ocorre a venda do Rio de Janeiro em um evento como o Fashion Rio, por 

exemplo” 

 

“Ainda não entenderam a necessidade de oferecer aos compradores e 

freqüentadores internacionais do evento um tour pela cidade e seus pontos 

turísticos, algo que seria importante, pois eles iriam voltar para seus países de 

origem relatando a moda dentro do contexto geográfico do Rio de Janeiro” 

3.2.6  A subestimação do turismo 

Os especialistas entrevistados destacaram a má exploração do turismo como 

algo que subestima o alto potencial deste setor no Rio de Janeiro. Com belezas 

naturais e atrativos que vão da sua geografia a cultura, o turismo tem potencial para 

ser a atividade econômica mais rentável da cidade. A falta de investimentos 
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necessários para estruturar o setor turístico foi apontando como um dos problemas 

para o seu devido desenvolvimento. Porém houve também opiniões otimistas por 

parte de alguns especialistas, que acreditam que a vocação para o turismo do Rio 

de Janeiro estimula o crescimento do setor e contribui para o progresso da cidade.   

 

“O turismo deveria ser a vocação maior da nossa cidade, por conta das suas 

características, um lugar bonito que tem todas as condições para se investir na 

indústria de maneira mais intensa. A gente adora receber, gostamos de um visitante 

que gosta da nossa cidade, a hospitalidade é uma característica muito forte, porém 

não há o investimento necessário para que o turismo aconteça da maneira correta” 

 

“É mal explorado, poderíamos ser mais bem organizados. O que temos de 

beleza e oportunidades é mal explorado. O Nordeste, por exemplo, é muito mais 

organizado do que o Rio. A cidade não gira em torno do turismo como deveria” 

 

“É muito fraco, mal trabalhado, com pouca organização, mas com 

perspectivas de mudanças. Trabalho com o turismo diretamente e vejo como é mal 

aproveitado na cidade, devido à quantidade de atrativos que temos aqui que não são 

explorados devidamente... A paisagem já está pronta, agora faltam iniciativas” 

 

“É o coração do Rio o turismo. Mas não é explorado como poderia ser, apesar 

do enorme potencial que a cidade tem” 

 

“O Rio é o destino principal do Brasil, é a capital do turismo, porém isso ainda 

é muito pequeno em relação ao que poderia ser” 

 

“O turismo é um setor altamente dinâmico e competitivo que precisa estar em 

constante alteração com as tendências de mercado. Acredito que o Rio de Janeiro 

ainda é muito promissor, e dados mostram que é a principal porta de entrada de 

visitantes estrangeiros” 

 

“O turismo é uma vocação da cidade do Rio de Janeiro. É um setor que tem 

de ser olhado com muita atenção, pois gera uma quantidade muito grande de 
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empregos. O rio possui uma geografia bastante favorável, o que alavanca o 

desenvolvimento da cidade são o turismo e o entretenimento” 

 

Alguns dos entraves para o turismo citados pelos profissionais entrevistados 

foram a violência e a exploração sexual que serão tratados particularmente no item a 

seguir, visto a recorrência com que foram citados.  

3.2.7  Violência e exploração sexual 

Apesar de observarem o crescimento e o potencial turístico da cidade os 

especialistas fizeram ressalvas quanto à violência e a exploração sexual presentes 

na cidade. Muitos acreditam que a questão da violência é superestimada pela mídia, 

tendo em vista a sua ocorrência em todas as partes do mundo, não sendo diferente 

no Rio de Janeiro. Mesmo havendo a divulgação exacerbada desta mazela, muitos 

dos entrevistados acreditam que o turismo continua atraindo muitos visitantes para a 

cidade.  

 

“A mídia deturpa muito a cidade por conta da propaganda excessiva da 

violência, que é algo que tem no mundo todo. Quando o turista vem aqui ele vê que 

não é assim” 

 

“Falta estrutura para o turista, educação para a população de forma que ela 

trate o turista da maneira desejável. Mas todos citam a violência como o grande 

problema, algo que não concordo, pois isso existe em todos locais do terceiro 

mundo. A cidade tem os problemas do país como um todo” 

 

“O turismo cresce muito, mas a violência é algo que acaba atrapalhando 

muito na atratividade de mais turistas, além de ser algo que é muito evidenciado pela 

mídia. Porém as belezas naturais da cidade atraem muitos turistas ainda. Há muitos 

contrapontos no acontecimento do turismo na cidade”    

 



 

 

56 

“O turismo tinha tudo pra ser muito bom, mas a violência acaba atrapalhando 

muito. Mas o Rio é um lugar com belezas naturais que atrai qualquer pessoa. Tem 

bons restaurantes, boa roupa, boa noite” 

 

“O turismo sexual é muito forte aqui, isso é algo horrível para a cidade e essa 

imagem degradante está no consciente coletivo” 

 

“Durante muito tempo se investiu no Rio em atividades que não são nossa 

vocação como a festa é, a natureza e o povo. Isso é subaproveitado, o Rio é um dos 

destinos preferidos do turismo sexual, algo que é péssimo, traz má reputação para a 

cidade, traz um turista desinteressante” 

 

O turismo também foi visto por um especialista entrevistado como uma 

atividade que leva a uma visão superficial da cidade, que exibe características que 

não são realmente do povo do Rio de Janeiro. Este profissional citou também o 

turismo sexual10 como algo que deturpa a imagem do turismo na cidade e acha que 

este é um segmento do setor que ainda está muito forte na cidade: 

 

“Os turistas que vem para o Rio têm uma visão muito superficial da cidade, 

como algo maravilhoso, com uma cultura fantástica, etc. Mas acho que acabam 

tendo uma visão deturpada da cidade, as pessoas no Rio não são tão hospitaleiras 

como é a idéia que as pessoas têm. O turismo que tem acontecido aqui é muito 

depreciativo, o turismo sexual, que é algo degradante e muito desinteressante para 

a cidade” 

3.2.8  Implicações da integração do turismo e da moda no Rio de Janeiro 

Foram apresentadas diversas propostas de integração do turismo com a 

moda no Rio de Janeiro. Principalmente quando vinculado a um evento de moda, o 

turismo deve aproveitar a presença de compradores internacionais, jornalistas e 

                                                 

10
 O uso da expressão “Turismo Sexual” pelo autor não tem a intenção de legitimar um segmento turístico e sim, 

traduzir de forma fiel a forma como os especialistas entrevistados se referiam a respeito da exploração sexual, 

visto como algo comum ao turismo realizado na cidade do Rio de Janeiro. 
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profissionais da moda para apresentar a forma como este setor está organizado na 

cidade. Outra maneira apresentada para tal integração foi a inclusão nos roteiros 

turísticos a visita à ateliês, lojas e designers nos bairros nos quais estes estão 

localizados como Ipanema, Leblon, Jardim Botânico e Santa Tereza. Estes além de 

serem bairros com atividade turística intensa possuem lojas/ateliês com a identidade 

carioca, pois transparecem em suas produções o estilo de vida da cidade.  Alguns 

especialistas remarcaram a importância de se identificar um segmento que se 

interesse por tal atividade na cidade, para assim atender esse público de forma 

direcionada.  

Para que se proponha a integração é importante que se identifique alguma 

autenticidade ou peculiaridade nos setores de moda e turismo na cidade, algo que 

foi visto pela maioria dos entrevistados como presente nas duas atividades em 

questão. Porém, houve a opinião contrária a este respeito por parte de um dos 

especialistas entrevistados, cujo relato pode ser visto a seguir:  

 

“Temos que ser autênticos para sermos atraentes e como no Rio acho que 

estamos copiando ainda, não temos essa autenticidade na moda. Portanto, acredito 

que não seja algo relevante tal integração” 

 

O modo de ver deste especialista foi considerado importante, pois era de 

interesse do pesquisador explanar nos resultados opiniões que representem um 

contraponto ou uma ressalva quanto ao tema tratado, de modo que todos os 

aspectos relatados a respeito da integração do turismo e da moda na cidade fossem 

levados em conta. 

Em contrapartida, a maioria dos entrevistados acredita que seja possível a 

integração, pois o turismo é um setor altamente flexível, possibilitando que a moda 

se torne um dos seus atrativos. Porém há implicações referentes aos investimentos 

necessários nas duas áreas, ao envolvimento das empresas e do trade turístico e 

têxtil e ao aumento de visibilidade da moda do Rio de Janeiro para que o turismo se 

aproveite disso. Por conseguinte, algumas das propostas apresentadas pelos 

especialistas entrevistados em conjunto com suas opiniões a respeito de tal 

integração podem ser vistas a seguir:  
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“É possível essa integração. Tem de existir algo assim. Se você pega um 

projeto como o ‘Copa Roca’ (Cooperativa de Trabalho Artesanal e de Costura da 

Rocinha) e leva turistas para aquele local, só isso já vai ter uma integração do social, 

com o cultural e com o turismo, tudo ao mesmo tempo. As feiras do Pólo da Praça 

XV e Rio Antigo, no centro da cidade, também são incríveis para acontecer um 

projeto desse tipo”  

 

“O Rio tem uma cultura própria, mas é algo pouco explorado pela moda. A 

moda pode ser mais um atrativo na cidade, sim. Mas as pessoas que vem pra cá 

não vem pensando em moda, consomem outro tipo de coisa. Mas tem um potencial, 

como realização de visitas a projetos sociais, ateliês em Santa Tereza, locais que 

tem essa questão da cultura agregada a produção” 

 

“O Fashion Rio e o Fashion Business, em particular, por trazerem 

compradores do mundo todo, deveriam oferecer um roteiro organizado” 

 

“O evento de moda está sempre atraindo formadores de opinião e a partir do 

momento que você consegue vender uma cidade interessante para esses 

profissionais é muito importante para alavancar o turismo e moda também havendo 

a integração” 

 

“A integração é relevante se for ligada a uma empresa grande, pois é preciso 

o estabelecimento de muitos contatos para um projeto como esse. Mas como a 

moda no Rio ainda não tem uma visibilidade tão grande ainda, não é de 

conhecimento geral, um projeto como esse deveria ser integrado com algum evento 

de moda como o Fashion Rio, por exemplo, pois acho que é algo que interessa as 

pessoas da área de moda, é algo segmentado. Ou então a inclusão de roteiros de 

moda nos roteiros habituais. Além de conhecer Santa Tereza o turista pode ir aos 

ateliês do local e ver como acontece a produção de moda ali”  

 

“No centro do Rio, no Leblon, no Jardim Botânico têm muitos ateliês que 

poderiam ser explorados em um roteiro turístico voltado para a moda”  
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“Há a possibilidade de um roteiro que contemple a moda no Rio de Janeiro, 

sim. É um projeto interessante inserir feiras de moda dentro do contexto turístico da 

cidade, por exemplo. Temos a Feira Hippie na Praça General Osório, em Ipanema, 

mas não é um programa organizado, pois não tem investimento, organização, 

divulgação correta do espaço” 

 

“A integração turismo x moda é fundamental, altamente viável e uma coisa 

está ligada a outra. A moda no Brasil é algo único. A mistura de mídias, e segmentos 

é muito importante e acontece no mundo todo. Quando se fala de moda se fala do 

jeito de ser que é a cultura local, o comportamento, estilo, movimento. Porque não 

vender moda no Rio em um edital de moda que seja feito em pontos turísticos da 

cidade, em um local onde a geografia é única e o estilo de vida particular? A moda 

passa a ter conteúdo e a acontecer da maneira que deve acontecer a partir desse 

tipo de integração” 

 

“O turismo é uma atividade altamente flexível, melhor dizendo, propícia ao 

caráter de segmentação. Então, caso seja analisado a existência do público e 

investimentos precisos, poderá acontecer um roteiro turístico que contemple a moda”  

 

“Acho muito interessante a integração do setor da moda e a atividade 

turística. O turismo atua em parcerias com diversos setores para proporcionar 

serviços e atrativos mais atraentes para seu público. E vejo na moda uma forma 

diferente e uma boa oportunidade para movimentar ainda mais a atividade turística. 

Vejo como viável, mas é preciso uma integração entre o trade dos dois setores para 

que juntos viabilizem está idéia. Seria muito relevante ter a moda como mais um 

fator agregador para incentivar a vinda de mais turistas para o Rio de Janeiro” 

 

Portanto, para que haja a integração do turismo com a moda é necessário 

que haja uma organização conjunta dos dois setores em prol desse projeto. As 

particularidades da cultura no Rio de Janeiro, que agregam valor as duas atividade 

em questão, devem ser levadas em conta dando identidade a essa integração. 

Desde que as maneiras mais pertinentes de integração sejam consideradas e 

estudas é possível que a atividade conjunta do turismo com a moda se estruture na 

cidade do Rio de Janeiro.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a integração do turismo com a moda no 

Rio de Janeiro como um segmento econômico-cultural. Para isso a segmentação do 

turismo e suas possibilidades foram explicitadas, com ênfase no setor da moda, vista 

como uma atividade plena de cultura passível de ser explorada pelo turismo.  A 

identificação das formas mais pertinentes de integração e de locais que utilizam a 

moda como um fator de atratividade turística foi importante para esclarecer a 

importância econômica, social e cultural de tal proposta. Tendo como respaldo a 

segmentação de mercado foi possível demonstrar que a moda pode atrair um 

público específico para a cidade do Rio de Janeiro, contribuindo desta forma para o 

desenvolvimento do turismo na cidade.  

As duas atividades em questão representam setores de força econômico-

cultural muito relevante, fatos que foram demonstrados ao longo do presente 

trabalho por meio de dados econômicos, culturais e históricos. A realização de 

entrevistas com especialistas dos dois setores serviram para corroborar estes dados 

e comprovar a importância do turismo e da moda para a cidade. Com aspectos 

particulares que conferem diferencial às duas atividades em questão, a conjunção 

destas permite intenso estímulo à economia carioca. O dinamismo do turismo em 

união com a atratividade da moda podem se configurar em um novo segmento a ser 

trabalhado no Rio de Janeiro.  

 Ao analisar os resultados obtidos com a pesquisa exploratória conclui-se que 

há a identificação, por parte dos especialistas atuantes na área de turismo e de 

moda, da necessidade de se estruturar os mercados em questão. Desta forma será 

possível oferecer um composto das duas atividades. A organização do turismo em 

prol do melhor atendimento ao visitante e o aproveitamento das potencialidades 

turísticas do Rio de Janeiro se fazem necessárias para que surja um novo segmento 

voltado para a moda. Esta, por sua vez, deverá ser exposta em sua essência, na 

qual a cultura e o estilo de vida carioca estão inseridos e conferem diferencial para a 

produção local. O trade turístico e do setor têxtil devem estar organizados e em 
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comum acordo a respeito da integração dos dois setores. Pois se tal projeto não for 

interessante para os profissionais atuantes nas duas atividades não será possível a 

sua concretização. Desde que se atente para as particularidades tanto do turismo 

como da moda na cidade é possível fazer a ligação destas duas atividades e atrair 

cada vez mais turistas interessados em conhecer a cultura local por outro viés.   

As formas pelas quais a moda se tornaria em um segmento do turismo 

carioca são variadas, visto que esta é uma manifestação que ocorre de diversas 

maneiras na cidade. A realização de eventos de moda e o aproveitamento disso pelo 

turismo foi citado pelos especialistas entrevistados como uma possibilidade de 

integração, pois alia a presença do público-alvo interessado pela moda local na 

cidade.  

A inclusão de visitas à ateliês / lojas no roteiro turístico habitual também é 

uma forma de aliar as duas áreas. Os bairros de Santa Tereza, Jardim Botânico, 

Leblon e Ipanema, além de serem turisticamente importantes, também abrigam uma 

diversidade de ateliês e lojas que transparecem a cultura carioca. Incluí-los no 

roteiro turístico da cidade de forma organizada é interessante para o visitante que 

deseja conhecer a cultura local por um viés diferente.  

Outra possibilidade apresentada, que atenta para a questão social da moda, é 

a estruturação das cooperativas de costura das favelas da cidade para o 

recebimento de turistas, pois estas apresentam a moda artesanal do Rio de Janeiro. 

O trabalho social desenvolvido em cooperativas como a Copa Roca, da Rocinha, é 

uma manifestação na qual a produção popular, de mulheres que não tinham alguma 

perspectiva de trabalho, criou um espaço importante na moda local. Apoiada pela 

iniciativa privada de empresários da moda, a Copa Roca demonstra uma produção 

têxtil com identidade própria passível de se tornar um atrativo do roteiro turístico da 

moda na cidade.  

Ao avaliar a integração do turismo com a moda no Rio de Janeiro como um 

segmento econômico-cultural é possível perceber que a combinação das variáveis 

de segmentação é a melhor forma de atender ao público-alvo. Identificar os países 

que mais importam moda do Rio de Janeiro em conjunto com aqueles que mais 

emitem turistas para a cidade é a maneira de identificar a variável geográfica 

contemplada com este produto. A variável demográfica será considerada, pois para 

oferecer este serviço é preciso saber quem é o consumidor potencial, sua profissão, 

renda e sexo. Além destas a avaliação psicográfica deve ser feita na medida em que 
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é importante saber qual o estilo de vida que este consumidor possui, sua relação 

com a moda de um modo geral e se a cultura inserida na produção têxtil é um fator 

diferencial que o faça consumir tal produto. Por fim, se a integração for feita em 

concomitância a eventos de moda na cidade a variável comportamental deverá ser 

avaliada, pois está ligada à ocasião da viagem e às motivações dos consumidores 

em conhecer aspectos de determinado destino.  

Portanto, como foi observado por um dos especialistas entrevistados, o 

turismo por ser uma atividade propícia ao caráter de segmentação é uma atividade 

flexível que pode agregar a moda em suas atividades desde que seja identificado 

um público-alvo interessado e investimentos precisos sejam feitos. A partir da união 

daquilo que é conveniente tanto para o empresariado como para o consumidor surge 

a oportunidade de desenvolvimento de um novo negócio.  

Para o meio acadêmico, a pesquisa realizada tem contribuição relevante, pois 

explora o caráter interdisciplinar do turismo, relacionando-o com diversas áreas e 

transformando este em um projeto da área de interesse de diversas disciplinas.  As 

áreas que não fazem parte da grade curricular do curso de turismo foram também 

contempladas no presente trabalho. Fato que explora a flexibilidade deste setor e 

permite que este seja um trabalho de conclusão de curso de interesse de outros 

meios acadêmicos que não o turismo.  É importante para o turismólogo atentar para 

todas as oportunidades que o vasto campo de trabalho do setor permite, fazendo do 

turismo uma atividade agregadora, que pode impulsionar outros setores econômicos, 

culturais e sociais. 

Cabe ressaltar que a pesquisa possui limitações no que diz respeito ao 

tamanho de sua amostra, considerada pequena, apesar da importância da opinião 

dos profissionais entrevistados, especialistas em suas áreas de atuação. Para 

futuras pesquisas no campo de estudo da integração do turismo com a moda é 

necessário que se realizem mais entrevistas com outros profissionais gabaritados 

dos dois setores. Além destes, recomenda-se que os potenciais consumidores do 

serviço proposto tenham suas opiniões levadas em conta também, para que desta 

forma se entenda a real necessidade do oferecimento de tal serviço e se faça uma 

segmentação turística baseada nestes dados.   
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APÊNDICE A 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – Sebrae, Firjan, SENAI-Moda 

 

• Panorama da moda no Rio de Janeiro 

• Existência cultura de moda  

• Influência da cultura carioca na moda 

• Diferencial da moda no Rio / Comparação Rio x São Paulo no quesito criação 

e identificação da produção de vestuário 

• Panorama do turismo no Rio de Janeiro 

• Projetos e/ou eventos que unem moda e turismo 

• Possibilidade de roteiro que contemple a moda no Rio de Janeiro 

• Papel do Fashion Rio na atratividade de pessoas interessadas na moda 

carioca e na visibilidade da moda e da cidade 

• A integração turismo x moda / possibilidades / viabilidade / relevância 
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APÊNDICE B 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – Jornalistas de turismo e especializados na cidade do 

Rio de Janeiro 

 

• Panorama do turismo no Rio de Janeiro 

• Visão sobre a moda no Rio de Janeiro 

• Existência de cultura de moda 

• Influencia da cultura carioca na moda / diferencial (?) 

• Conhecimento de projetos e/ou eventos que unam moda e turismo 

• Possibilidade de roteiro que contemple a moda no Rio de Janeiro 

• Papel do Fashion Rio na atratividade de pessoas interessadas na moda 

carioca e na visibilidade da moda e da cidade 

• A integração turismo x moda / possibilidades / viabilidade / relevância 
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APÊNDICE C 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – Jornalistas de moda 

 

• Panorama da moda no Rio de Janeiro 

• Existência de cultura de moda  

• A influência da cultura carioca na moda 

• Diferencial da moda no Rio / Comparação Rio x São Paulo no quesito criação 

e identificação da produção de vestuário 

• Visão sobre o turismo no Rio de Janeiro 

• Conhecimento de projetos e/ou eventos que unam moda e turismo 

• Possibilidade de roteiro que contemple a moda no Rio de Janeiro 

• Papel do Fashion Rio na atratividade de pessoas interessadas na moda 

carioca e na visibilidade da moda e da cidade 

• A integração turismo x moda / possibilidades / viabilidade / relevância 
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APÊNDICE D 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – Lojas, marcas, estilistas, criadores 

 

• Panorama da moda no Rio de Janeiro / relação da marca com essa 

conjuntura / histórico 

• Existência de cultura de moda  

• A influência da cultura carioca na moda e na marca / inspiração (?) 

• Diferencial da moda no Rio / Comparação Rio x São Paulo no quesito criação 

e identificação da produção de vestuário 

• Existência de considerável clientela turista tendo em vista as características 

cariocas da marca 

• Visão sobre o turismo no Rio de Janeiro 

• Conhecimento de projetos e/ou eventos que unam moda e turismo 

• Possibilidade de roteiro que contemple a moda no Rio de Janeiro 

• Papel do Fashion Rio na atratividade de pessoas interessadas na moda 

carioca e na visibilidade da moda e da cidade 

• A integração turismo x moda / possibilidades / viabilidade / relevância 
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ANEXO A – EXEMPLOS ILUSTRATIVOS DO ESTILO CARIOCA DE SE VESTIR 

               

Imagem 1 – Bermuda Carioca                                     Imagem 2 – Biquíni calçadão Copacabana 
Fonte: <http://www.rioetc.blogspot.com>                    Fonte: <http://www.rioetc.blogspot.com>           
   

            

Imagem 3 – Calçadão Ipanema                                   Imagem 4 – Meninas conversando na rua 
Fonte:<http://www.thesartorialist.blogspot.com>         Fonte: <http://www.rioetc.blogspot.com>             



 

 

72 

 

                    
Imagem 5 – Vestido de praia colorido                        Imagem 6 – Meninas na praia 
Fonte: <http://www.rioetc.blogspot.com>                   Fonte: <http://www.rioetc.blogspot.com>  
 
 
 
 
 

                

Imagem 7 – Mate na praia                                          Imagem 8 – Vestido longo e chinelo 
Fonte: <http://www.rioetc.blogspot.com>                   Fonte: <http://www.thesartorialist.blogspot.com>    
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ANEXO B – MARCAS CARIOCAS QUE TRADUZEM A CULTURA DA CIDADE 

 

Imagem 9 - Loja Farm Alto Verão 2008 
Fonte: <http://www.farmrio.com.br/#/lookbook/>     
                                                                                                  

           
Imagem 10 – Loja Farm Alto Verão 2008 
Fonte: <http://www.farmrio.com.br/#/lookbook/> 
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Imagens 11 e 12 -  Osklen Summer 06 

Fonte: <http://www.osklen.com/pt06/summer06.htm> 
 

         
Imagens 13 - Osklen Summer 06                            Imagem 14 – Osklen Summer 08 

Fonte: <http://www.osklen.com/pt06/summer06>    Fonte: <http://www.osklen.com/sum08pt> 
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Imagem 15– Blue Man 2007                                        Imagem 16– Blue Man 2007 
Fonte: <http://www.blueman.com.br>                          Fonte: <http://www.blueman.com.br> 
 
 

                      
Imagem 17 – Blue Man 2007                                       Imagem 18 – Blue Man 2006 
Fonte: <http://www.blueman.com.br>                          Fonte: <http://www.blueman.com.br> 
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Imagem 19 - Loja Salinas Alto Verão 2009              Imagem 20 – Loja Reserva Verão 2009 
Fonte: <http://www.salinas-rio.com.br>                     Fonte: <http://www.usereserva.com> 
 

          
Imagem 21 – Totem Verão 2009                                   Imagem 22 – Bolsa Ipanema Gilson Martins 
Fonte: <http://www.totempraia.com.br>                        Fonte: <http://www.gilsonmartins.com.br> 


