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RESUMO 

 
 
 

Este estudo aborda as viagens de compras como um segmento do turismo através de uma 
comparação entre as características do perfil das pessoas que se disponibilizam a viajar e 
fazer compras para uso pessoal e para revenda, especialmente na Rua Teresa, em 
Petrópolis, verificando as suas diferenças e semelhanças. Para tanto,  este estudo relembra 
alguns dos principais conceitos do turismo e traz à tona a discussão do turismo de 
negócios e de lazer. O ato de comprar e consumir acontece muitas vezes durante a viagem 
e é uma atividade que costuma agradar pessoas com diferentes estilos de vida. Esse estudo 
traz as principais características da sociedade consumista e as consequências do consumo 
exagerado por toda uma população. Além disso, são mostradas as características do 
comportamento do consumidor com foco no turismo e as motivações básicas que levam 
uma pessoa a consumir, já que compreender o consumidor está no centro da prática 
empresarial bem-sucedida no setor turístico. O trabalho informal é citado como solução 
para problemas como o desemprego e os baixos salários oferecidos na economia formal. 
Apesar disso, há uma percepção de que a legalização de pequenos negócios está em 
crescimento. Por fim, oferece-se um pedaço da história de Petrópolis e do surgimento das 
malharias na Rua Teresa e faz-se uma análise do perfil de seus visitantes de compras 
através dos resultados de uma pesquisa de campo quantitativa e de uma amostra por 
conveniência. Desta forma, dois perfis do consumidor foram construídos, sendo o 
primeiro de uma pessoa que objetiva fazer compras pessoais e o segundo que faz compras 
para revenda, tendo sido mostradas suas diferenças e semelhanças. (Preciso colocar os 
resultados da pesquisa?) 

 
 

Palavras-chave: Turismo de compras. Perfil do consumidor. Rua Teresa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

This study deals with shopping tours as a segment of tourism through a comparison 
among the characteristics of the profile of the people who want to travel to do shopping 
for personal purpose and for resale, specially at Teresa Street, in Petrópolis,  checking 
their differences and similarities.  In order to do this, the study reminds some of the main 
concepts of tourism and brings out the discussion of business and leisure tourism.  The act 
of buying and consuming happens many times during a trip and it is an activity that 
pleases people of different lifestyles.  This study shows the main characteristics of 
consumer’s  society and the consequences of excessive consume by the whole population.  
Besides, it shows the characteristics of consumer’s behavior with focus on tourism and the 
basic motivation that leads a person to consume, as to understanding the consumer is in 
the core of a well-succeeded business practice in terms of the tourism sector.  Informal 
work is cited as a solution to problems such as unemployment and low wages offered by 
formal economy.  However, there is a perception that the legalization of small business is 
increasing.  Finally, a piece of Petrópolis history and the appearance of knitwear at Teresa 
Street is  offered and there is also an analysis of its shopping visitors through the results of 
a field research and a convenience sample.  So, two consumer’s profiles were built, being 
the first of a person who aims to buy because of his/her personal purpose and the second, 
the one who buys for resale, and their differences and similarities were shown. 

 
 
 

Key-words: Shopping tourism, Consumer profile, Teresa Street. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 O turismo é uma atividade segmentada. Pode-se estudar turismo rural, urbano, de 

saúde, nacional, internacional, entre outros. Essa segmentação também engloba diferentes 

áreas do conhecimento como o marketing, a economia, a administração, a história e a 

psicologia.  

 Além disso, as diferenças culturais e o gosto de cada um fazem com que diferentes 

serviços sejam oferecidos para diferentes pessoas. Entre tantas segmentações, está o turismo 

de compras. Este tipo de turismo é muito praticado no Brasil e no mundo, mas pouco falado 

em estudos científicos e livros.  

 O setor turístico oferece oportunidades de boas alternativas aos empresários que nele 

investem ou desejam investir, desde que planejem com critério e se estabeleçam em locais 

convenientes, tanto pela qualidade da oferta e suas especificidades quanto pelo volume da 

demanda (ANDRADE, 2000). 

 O sucesso, no entanto, depende muito da qualificação do potencial, dos equipamentos 

e dos serviços oferecidos ou à disposição do público. Neste caso, insere-se o turismo de 

compras na Rua Teresa, no município de Petrópolis - RJ, que pode ser visto como um 

segmento gerador de novas oportunidades.  

 As pessoas que viajam para fazer compras, tanto para uso pessoal quanto para revenda, 

são turistas ou excursionistas que movimentam recursos financeiros nos destinos escolhidos. 

Cada vez mais, percebe-se que esse segmento do turismo cresce e novas cidades surgem com 

mais esse atrativo.  

 A paixão pelas compras começou cedo na vida da autora. A Rua Teresa marcou sua 

infância, local que costumava frequentar com a família. Portanto, estudar o fenômeno turístico 

nessa região se constitui em uma oportunidade de refazer seus passeios da infância. 

 Dessa forma, a motivação básica reside na possibilidade de estudar o turismo 

relacionado às compras através de uma comparação entre as características das pessoas que se 

disponibilizam a viajar e fazer compras para uso pessoal e para revenda, especialmente na 

Rua Teresa, em Petrópolis, cidade que mistura características históricas com as compras. 

 Esse estudo pode ser considerado original, já que não foi encontrado outro estudo 

específico sobre o tema. O turismo de compras é um segmento em constante crescimento em 
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diversas cidades no Brasil e no mundo e, portanto, possui relevância o estudo de suas 

características. 

 Comparar o perfil dos visitantes da Rua Teresa que fazem compras pessoais ou para 

revenda remete esse estudo a investigar fatores como: os turistas que visitam a Rua Teresa 

fazem compras com que finalidade? Pernoitam na cidade?  Conhecem os atrativos turísticos 

históricos e culturais da região? Com que frequência viajam para fazer compras? O que 

motiva uma pessoa a escolher um destino ou investir em uma viagem com o objetivo de fazer 

compras tanto para uso pessoal quanto para revenda? Qual o nível de escolaridade e de renda 

dessas pessoas? E o gasto médio com as compras? Essas são algumas das principais questões 

que levam ao conhecimento do perfil dos visitantes de uma localidade.  

 A questão-problema que norteia este estudo pode ser definida como: quais são as 

diferenças e singularidades do perfil do turista de compras que frequenta a Rua Teresa, quanto 

ao objetivo de sua viagem, uso pessoal e revenda? Este estudo supôs uma associação entre a 

escolha de Petrópolis como destino turístico e o turismo de compras tanto para uso pessoal 

quanto para revenda.  

 O presente trabalho possui como objetivos analisar o perfil dos turistas de compras na 

Rua Teresa e verificar as diferenças e semelhanças encontradas entre os que compram para 

uso pessoal e para revenda. Além disso, objetiva discutir as características do segmento do 

turismo de compras no Brasil, relatar quais são as principais motivações que levam uma 

pessoa a viajar para fazer compras, identificar as principais características da estada dos 

visitantes de compras em Petrópolis e exemplificar alguns dos turistas que escolhem 

Petrópolis como destino de compras.  

 Para que os objetivos fossem alcançados, este estudo foi elaborado por meio de 

pesquisas bibliográficas de diferentes autores em materiais como artigos, monografias, livros 

e entrevistas. Além disso, uma pesquisa de campo foi realizada com questionários pré-

estruturados que buscou informações das características dos visitantes que compram na Rua 

Teresa. 

 O presente estudo foi estruturado em três capítulos e considerações finais. O primeiro 

deles contextualiza as compras realizadas em viagens no âmbito do turismo, dos negócios e 

do lazer, exemplifica os principais destinos de compras no Brasil e no mundo e aborda alguns 

hábitos de consumo dos brasileiros. O segundo capítulo traz as questões relacionadas a uma 

sociedade consumista, ao comportamento do consumidor e o trabalho informal na economia. 

E o terceiro capítulo traz um pouco da história de Petrópolis, no Rio de Janeiro, no que tange 

ao surgimento das malharias na Rua Teresa, a importância dessa cidade para o Brasil, as 
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características da Rua Teresa como polo de modas e os resultados interpretativos da pesquisa 

de campo em relação ao perfil dos turistas de compras para revenda e para uso pessoal.   
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1 TURISMO: OS NEGÓCIOS E AS COMPRAS 

 

  

 
 Apesar de as definições que envolvem o setor do turismo já estarem presentes em 

inúmeros estudos da área e já terem sido apresentadas repetidas vezes aos pesquisadores e 

estudiosos, é importante que sejam explicitadas as definições de turismo, turista, 

excursionista, turismo de negócios e turismo de compras, para o enriquecimento referencial 

deste trabalho.  

 O turismo possui uma grande variedade de termos e conceitos que podem se tornar 

confusos ao abordar as compras. O segmento das compras possui um viés nos estudos do 

lazer e dos negócios e é importante que esses conceitos sejam abordados para o 

enriquecimento da teoria do trabalho e de uma futura comparação entre os visitantes a lazer e 

a negócios na Rua Teresa. Desta forma, este estudo inicia com a exposição de alguns dos 

principais conceitos da área. 

 

 

1.1 TURISMO, TURISMO DE NEGÓCIOS E TURISMO DE COMPRAS: CONCEITOS 

 

 

 Segundo a Organização Mundial do Turismo - OMT (1995), o turismo compreende as 

atividades que realizam as pessoas durante as suas viagens e estadas em lugares diferentes ao 

seu entorno habitual, por um período consecutivo inferior a um ano, com finalidade de lazer, 

negócios ou outras. Por entorno habitual de uma pessoa, entende-se certa área que circunda 

sua residência mais todos aqueles lugares que visita frequentemente. 

 A definição apresentada no livro ‘Turismo: princípios, práticas e filosofias’ define o 

turismo como prática de pessoas que se deslocam para passear, ver amigos ou parentes, tirar 

férias e divertir-se. Elas podem usar seu tempo de lazer praticando esportes, tomando banho 

de sol, conversando, cantando, caminhando, passeando, lendo ou simplesmente aproveitando 

o ambiente. Estão incluídas no turismo, também, aquelas pessoas que estão participando de 
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convenções, reuniões de negócios ou algum tipo de atividade profissional ou empresarial, 

bem como aquelas que estão em viagens de estudos ou fazendo algum tipo de pesquisa 

científica (GOELDNER, RITCHIE, MCINTOSH, 2002).  

 Assim, o turismo pode ser definido como a soma de fenômenos e relações originados 

da interação de turistas, empresas, governos locais e comunidades anfitriãs, no processo de 

atrair e receber turistas e viajantes. O turismo é um composto de atividades, serviços e setores 

que proporcionam uma experiência de viagem: estabelecimentos de transporte, hospedagem, 

alimentação, compras, entretenimento, locais para atividades e outros serviços de 

hospitalidade disponíveis para indivíduos ou grupos que estejam em viagem (GOELDNER, 

RITCHIE, MCINTOSH, 2002).  

 A OMT (1995), por sua vez, aborda o conceito de viajante como qualquer pessoa que 

viaje entre dois ou mais países diferentes ou entre duas ou mais localidades em seu país de 

residência habitual. Os viajantes são todas as pessoas relacionadas aos deslocamentos 

turísticos. 

 Os turistas são aqueles passageiros que permanecem uma noite, pelo menos, em um 

meio de alojamento coletivo ou privado do país visitado. Já o excursionista é o viajante que 

não pernoita em um meio de alojamento coletivo ou privado do país visitado (OMT, 1995). É 

importante deixar clara as definições, porque o turismo de compras na Rua Teresa, em 

Petrópolis, recebe, além de turistas, excursionistas que fazem compras por negócios ou por 

lazer e também podem ser considerados integrantes do turismo nesta região. 

 O viajante de um dia, ou excursionista, é geralmente um turista em seu próprio país e 

consiste no principal mercado para a maior parte das atrações, em day use nos resorts à beira-

mar a algumas zonas rurais. O excursionista, em geral, não é afeito a grandes distâncias, já 

que dispõe de um dia ou menos para suas atividades de lazer. Com frequência resulta daí que 

o mercado de viagens de um dia para uma atração se limita aos que vivem a meia hora de 

carro do local de destino (HORNER; SWARBROOKE, 2002).  

 Essas viagens de um dia não se limitam a destinos a apenas trinta minutos da origem, 

conforme citado acima. Deslocamentos de até duas horas, até o destino, embora menos 

frequentes, podem ser feitos para passeios deste tipo. O caso de Petrópolis é um bom exemplo 

para ilustrar esses pensamentos. A proximidade com a grande metrópole, que é o Rio de 

Janeiro, faz com que muitos cariocas e fluminenses passem o dia a lazer na cidade, que fica a 

aproximadamente uma hora em carro de passeio. 

 O viajante dessa modalidade costuma ter um dia de folga e decide seu destino pela 

manhã. Sua decisão é influenciada pelas condições climáticas. O mercado de viagens de um 
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dia só é centrado no automóvel, embora excursões de ônibus também tenham a sua 

importância no mercado. Eles são grandes consumidores de serviços de alimentos e bebidas e 

tendem a fazer um uso considerável das instalações de compra como forma de lazer. Embora 

as viagens internas sejam mais frequentes, elas também podem ser internacionais, como o 

exemplo dos ingleses em viagens de compras para a França e dos holandeses em viagem à 

Alemanha (HORNER; SWARBROOKE, 2002). 

 Existem diferentes formas de turismo e as compras podem ser consideradas uma das 

práticas mais presentes em viagens de todos os tipos. Empresários, turistas em excursões, 

famílias, jovens, revendedores, muitos costumam fazer compras quando viajam, cada pessoa 

com suas motivações individuais. Apesar disso, a literatura sobre esse tema específico é 

escassa, restringindo a teoria a aspectos mais globalizantes do turismo e da administração.  

 Devido à importância desse segmento, alguns autores definem o turismo de compras 

por diferentes pontos de vista. Andrade (2000, p.74) observa a relação com o turismo de 

negócios e a intenção pelo lucro: 

 
Tais viagens, motivadas pelo lucro e pela comercialização, organizadas por 
agências ou não, individuais ou coletivas, denominam-se turismo de compras 
ou viagens de compras e, por sua natureza, devem ser classificadas como 
turismo de negócios, com todas as suas implicações e conseqüências. 
 

 
 Uma parcela dos turistas de compras da Rua Teresa em Petrópolis pode ser 

considerada inserida no turismo de negócios porque frequenta a Rua para comprar peças para 

revenda, motivada pelo lucro e pela futura comercialização. Como essas pessoas residem fora 

de Petrópolis e não costumam pernoitar na cidade, são consideradas excursionistas. Mais à 

frente, será apresentada a pesquisa de campo onde informações numéricas a respeito dos 

excursionistas de compras para revenda serão expostas. 

Existem também as pessoas que fazem compras para uso pessoal e não estão 

interessadas em lucrar.  Para essas, as compras fazem parte das atividades de lazer, 

juntamente com a visitação de outros atrativos. Para Olivieri e Odloak (s.d.), o deslocamento 

temporário e voluntário se identifica muito com o ato de comprar, fora do local habitual, por 

estar livre das atividades rotineiras, envolve a motivação, buscando, de certa forma, a 

satisfação e/ou realização pessoal. 
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 Por sua vez, Montejano (2001, p.270) afirma que o turismo de compras ou shopping é: 

 

destino principal em espaços geográficos – postos fronteiriços, países, 
cidades, etc. – onde, por razões fiscais e comerciais, se pode comprar uma 
série de artigos mais baratos que nos lugares de origem, relacionados com a 
alimentação, eletrônica, fotografia, informática, perfumaria e cosmética, 
peles, automóvel, etc..  

 
 
 Para esse autor, a clientela do turismo de compras é amplamente relacionada com 

turistas amantes das compras, com poder aquisitivo médio e alto, interessados em comprar 

artigos diversos por um bom preço em áreas com facilidades fiscais e diversidade de produtos. 

Os turistas de compras em negócios também podem frequentar esses tipos de destinos a fim 

de revender as mercadorias adquiridas. 

O processo de produção de destinos de compras envolve peculiaridades que merecem 

ser destacadas, posto que a composição entre oferta original (basicamente recursos naturais e 

culturais) e a oferta técnica (serviços de apoio e facilidades em geral) se estrutura de maneira 

diferente do que em destinos de lazer. É dizer, o turismo de compras, a princípio, prescinde de 

atributos paisagísticos exclusivos ou de destaque, e foca-se nas conveniências da condição do 

local visitado (ALLIS, 2008).  

Assim, a rigor, turismo de compras é um segmento possível a qualquer destino 

turístico, de forma que o fluxo de turistas pode ser esperado a partir de políticas de incentivos 

legais e fiscais. Em Petrópolis, o turismo de compras é mais um atrativo, visto que foi uma 

cidade Imperial e abriga monumentos históricos e possui natureza exuberante. 

 Já que o turismo de compras pode ser considerado uma atividade de lazer e/ou de 

negócios, lazer é definido pela World Leisure and Recreation Association (WLRA) como o 

tempo em que se tem autonomia e limites para buscar experiências significativas sem 

comprometer normas e costumes da sociedade, que valorizem o desenvolvimento individual, 

grupal e coletivo ou, segundo o Dicionário Aurélio (1986), o tempo de que se pode livremente 

dispor, uma vez cumpridos os afazeres habituais (LARIZZATTI, 2005).  

 Uma vez que a definição de turismo de compras também está associada com o turismo 

de negócios, faz-se necessária a apresentação de sua definição. Para Andrade (2000), turismo 

de negócios pode ser definido como:  

 

O conjunto de atividades de viagem, de hospedagem, de alimentação e de 
lazer praticado por quem viaja a negócios referentes aos diversos setores da 
atividade comercial ou industrial ou para conhecer mercados, estabelecer 
contatos, firmar convênios, treinar novas tecnologias, vender ou comprar 
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bens ou serviços, denomina-se turismo de negócios, turismo técnico, viagem 
de negócios.  
  

 A Organização das Nações Unidas (ONU) classificou tais viagens de negócios como 

turísticas, não por causa da natureza e das motivações das viagens, mas por considerar 

prioritária a demanda significativa e constante dos empresários e executivos ao mercado de 

bens e serviços turísticos (ANDRADE, 2000). 

 O turismo de negócios é uma atividade diferente do turismo de lazer, e seu viajante 

apresenta diferenças básicas em relação ao viajante de férias. Embora as duas modalidades de 

turismo apresentem algumas diferenças claras, como o tempo de permanência e os gastos no 

destino, os dois tipos de turistas podem utilizar os mesmos equipamentos de infraestrutura, 

como hotéis, restaurantes e transportes.   

 O turista de negócios costuma viajar com relativa frequência, em estadas mais curtas, 

planeja sua viagem em um curto espaço de tempo, possui menos orçamento consciente porque 

não paga seus gastos e é, em geral, mais experiente e exigente (HORNER; SWARBROOKE, 

2002). 

 Além disso, alguns turistas de negócios podem também ser turistas de lazer em uma 

mesma viagem. Isso normalmente acontece ao final da jornada de trabalho ou quando algum 

familiar ou amigo o está acompanhando. Por exemplo, uma mulher que foi à Rua Teresa fazer 

compras para revenda pode, ao final do dia, sentar em uma mesa de um restaurante para se 

descontrair, descansar e se alimentar, antes de seu retorno para casa ou para a hospedagem.  

 As viagens de negócios podem diminuir à medida que novas tecnologias da 

comunicação apareçam como o caso das conferências por vídeo. No caso do turismo de 

negócios de compra de roupas para revenda na Rua Teresa, isso provavelmente não interferirá 

no fluxo de turistas. Esse tipo de mídia impede que o comprador perceba a qualidade e as 

características das roupas que serão suas mercadorias. O revendedor possui mais confiança 

naquilo que ele vê com os próprios olhos e sente com as mãos. 

 Segundo Horner e Swarbrooke (2002), existem evidências de que deslocamentos com 

a finalidade de comércio têm origens mais remotas do que se imagina. Os primórdios das 

viagens comerciais não se limitaram a um único continente. Artefatos encontrados por 

arqueólogos evidenciam sua produção em algum lugar na África, nas Américas, na Ásia, no 

Oriente Médio e na Europa. Prova de que os ineficientes sistemas de transporte não impediam 

negociações financeiras e viagens com essa finalidade. 

 Com o passar dos anos, os viajantes de negócios forçaram o desenvolvimento de infra-

estrutura nas suas rotas de deslocamentos. Restaurantes, hospedarias e locais de 
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abastecimento de mantimentos estavam disponíveis para quem estivesse de passagem. Muitas 

edificações construídas nesses lugares são, hoje, pontos turísticos de suas cidades. 

 Na Europa, o crescimento do turismo de negócios recebeu o estímulo da Revolução 

Industrial, principalmente por causa da implementação de estradas de ferro que passaram a 

transportar mais pessoas em distâncias maiores em menos tempo. Apesar disso, o verdadeiro 

boom do turismo de negócios nesse continente se deu com a Segunda Guerra Mundial, 

quando surgiram melhorias nos transportes, blocos econômicos e comerciais. Houve um 

crescimento da economia, aumento do esforço do governo para atração de turistas e a criação 

de novos tipos de viagens de negócios, como as viagens de incentivo (HORNER; 

SWARBROOKE, 2002). 

 As viagens de negócios podem envolver conferências para troca de informações, 

eventos dispendiosos para o lançamento de novos produtos, fins de semana de sobrevivência 

para motivar ou recompensar uma equipe e cursos de treinamento intensivo. Ou seja, o 

turismo de negócios deixou de existir unicamente para as relações financeiras e de troca de 

produtos como no início de seu desenvolvimento. 

 O turismo de negócios também se transforma em turismo de lazer quando termina a 

jornada de trabalho no destino. Muitas vezes, outros companheiros de trabalho também estão 

em viagem e se tornam companhia para o lazer. Como na maioria das vezes eles estão com as 

despesas sendo pagas pela empresa, costumam ter gastos mais altos que os turistas comuns. 

 Independentemente de ser turista em negócios ou turista em lazer, o ato de comprar e 

consumir acontece muitas vezes durante a viagem e é uma atividade que costuma agradar 

pessoas com diferentes estilos de vida. As compras estão inseridas em um segmento dos mais 

rentáveis dentro do vasto mercado turístico. Além disso, é talvez, o mais facilmente 

combinável com outras modalidades. Afinal, em quase todo turista e em quase toda pessoa, 

existe um desejo latente de consumir (BELTRÃO, 2001).  

 Existe também o turista de negócios, que viaja com o objetivo de comprar para 

revender. Nesse caso, as compras são o negócio em si, diferentemente do turista de negócios 

que está participando de uma conferência e acaba fazendo compras em um outlet, devido aos 

preços baixos encontrados ali.  

 A comercialização de um destino de turismo está assentada em múltiplas atividades, 

que são oferecidas ao cliente como uma experiência contínua, desde as mensagens 

promocionais do destino. O conjunto dessas atividades constitui o ambiente de negócios do 

turismo e representa um ciclo de serviços (PETROCCHI, 2008). 
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 No que diz respeito às viagens, algumas pessoas visitam uma determinada região 

exclusivamente para fazer compras e outras preferem percorrer os centros comerciais, 

comprar pequenas quantidades de mercadorias para uso próprio ou para presentear alguém. 

Há também aquelas que pretendem ganhar dinheiro com a revenda das mercadorias 

compradas assim que voltarem a sua cidade de origem.  

 Quanto aos revendedores de mercadorias, existem aqueles que trabalham formalmente, 

com registro e são considerados, na maioria das vezes, empreendedores individuais e micro e 

pequena empresa, e aqueles que são informais e revendem para conhecidos e familiares. 

 Muitos viajantes têm suas prioridades bem claras e definidas: primeiro as lojas e 

depois passeios turísticos. Em lugar de visitar as obras do Louvre, o Vaticano e  o 

Metropolitan, escolhem entre Gucci, Diesel e Calvin Klein. O que reforça ainda mais essa 

escolha é o fato de, muitas vezes, essas grifes estarem oferecendo diversos descontos.   

 Outra modalidade que surgiu a partir dos anos 1960 é o mercado de short break, 

influenciado pelo crescimento da semana de cinco dias, o final de semana com dois dias, a 

ascensão do carro particular e a rapidez nas aeronaves. Isso estimulou o turismo de compras 

como, por exemplo, pessoas que saem do Reino Unido indo a Paris para comprar artigos de 

luxo, ou ainda uma visita à Indonésia por um grupo de turistas de Cingapura em busca de 

artigos de artesanato autêntico.  No mundo desenvolvido, é provável que as pausas cresçam 

em importância na mesma medida das pressões dos trabalhadores (HORNER; 

SWARBROOKE, 2002). 

O turismo e a moda, inserida na indústria têxtil e de vestuário estão entre as quatro 

atividades econômicas de maior importância no mundo (FEGHALI, 2006 apud VIRKKI, 

2008). Estes setores, em conjunto com a indústria petrolífera, a indústria bélica, a agricultura 

e a informática, representam as forças da economia no panorama mundial.  

Desta forma, mostra-se a importância do turismo e da moda se transformando em 

atividades complementares atraindo turistas de lazer para a cidade e de negócios para revenda 

de mercadorias. Além disso, aspectos culturais também estão envolvidos nas áreas estudadas, 

já que o modo de se vestir e as roupas ajudam a criar a identidade de um povo.  

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 também está 

inserido o setor têxtil, 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 (VIRKKI, 2008). 
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1.2 PRINCIPAIS DESTINOS DE COMPRAS NO MUNDO E O CONSUMO DOS 

BRASILEIROS  

 

 

 Diversos destinos turísticos no mundo estão atraindo seus clientes devido às suas 

belezas naturais, riqueza cultural, calendário de eventos expressivo e foco em compras.  Para 

se reinventar e manter o ciclo de vida do destino em alta, cidades estão aproveitando o estilo 

de vida consumista para atrair visitantes que gastam dinheiro em compras e possibilitam que a 

economia e o turismo permaneçam firmes. 

 Para os turistas latino-americanos, o destino número um para os amantes das compras 

é Miami, nos Estados Unidos da América. Essa cidade é repleta de shoppings centers, outles, 

lojas malls, mercados, galerias e outros locais especializados na venda de toda a classe de 

produtos, com preços variados e qualidade (BELTRÃO, 2001). 

 O grande movimento de turistas interessados em comprar em Miami se dá também 

pelo fato de estar geograficamente próxima aos parques temáticos de Orlando. Muitos pacotes 

turísticos vendem a cidade junto com os parques. Com o aumento da fama para compras, 

aquela região vem se tornando um corredor de lojas, com centros comerciais de grande porte 

sendo construídos com muita rapidez. 

 Segundo reportagem da revista Veja (MOHERDAUI, 2009), o ímpeto aquisitivo dos 

consumidores nacionais é renomado além das fronteiras. Dados levantados pelo gigante 

Woodbury Common, outlet nos Estados Unidos, as brasileiras estão entre as maiores clientes 

de marcas renomadas como Roberto Cavalli, Diesel e La Perla.  

 Informações lançadas no Portal Exame da Editora Abril, pelo Banco Central do Brasil 

no dia 21 de setembro de 2010, afirmam que os gastos dos turistas brasileiros no exterior não 

param de crescer. Entre janeiro e agosto de 2010, as despesas ficaram em US$ 9.888 bilhões, 

contra US$ 6.414 bilhões registrados em igual período de 2009 (OLIVEIRA, 2010). Dentro 

dessas despesas também se encontram os gastos com as compras do brasileiro, o que mostra 

seu poder aquisitivo em viagens. 

 Alguns dos principais destinos de compras no mundo que podem ser citados são 

Miami com o Bay Side Marketplace, o Mall of America em Minnesota, que é um verdadeiro 

atrativo turístico, o West Edmonton no Canadá e o Sowgrass Mills na Flórida.  
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 Como citado na obra de Goeldner; Ritchie e Mcintosh (2002), a Travel Industry 

Association of America (TIA) informa que 33% dos viajantes domésticos (americanos) fazem 

compras, seguidos da recreação ao ar livre, com 18%. Já a Tourism Industries no 

Departamento de Comércio dos Estados Unidos, informa que 90% dos visitantes 

internacionais fizeram compras no país em 1997, como parte de suas atividades de férias. 

 Os Estados Unidos da América são como um sistema solar para as compras. Todo tipo 

de centro comercial fica concentrado nesse país. Uma das características importantes desses 

shoppings é a localização, costumeiramente um pouco afastada dos grandes centros urbanos. 

É o caso do Woodbury Common, a aproximadamente uma hora de Manhattan, com cerca de 

220 lojas, podendo ser considerado o paraíso das compras próximo a Nova York. Lá o cliente 

recebe um mapa ao chegar e pode escolher a rota que seguirá, a fim de passar em todas as 

lojas que preferir.  

 Além disso, a rede européia Chic Outlet Shopping possui centros de compras 

próximos a nove grandes cidades, de Paris a Londres, Barcelona e Milão. Nesses lugares, os 

brasileiros figuram no ranking das dez nacionalidades que mais compram, acompanhados dos 

chineses, russos e japoneses. Brasileiros são campeões de gastos: média de 310 euros 

individuais (MOHERDAUI, 2009). 

De maneira mais abrangente, as cidades que mais atraem turistas de compras e 

consumidores compulsivos são Paris, Milão, Nova Iorque, Dubai, Hong Kong, Tóquio e São 

Paulo. Em geral, pode-se dizer que toda metrópole que se preze tem suas atrações para o 

comprador compulsivo (BELTRÃO, 2001).  

Um modelo interessante foi desenvolvido pela secretaria de turismo de Antuérpia que 

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 (VIRKKI, 2008). Percebe-

se uma semelhança entre a Antuérpia e Petrópolis, porque ambas possuem atrativos históricos 

importantes juntamente com a moda e polos de compras. 

 Por outro lado, existem os países comerciais e com normativa fiscal que oferece 

grandes vantagens em termos de compras. Diferentemente das cidades europeias e americanas 

que possuem centros destinados ao consumo, países como Andorra, Cingapura, Hong Kong e 

países do Caribe, possuem como atração principal as compras com incentivos fiscais do 

governo. 
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Como exemplos de destinos de compras no Brasil, pode-se citar a Rua 25 de Março, 

em São Paulo, a Zona Franca de Manaus, o polo de moda íntima de Nova Friburgo - RJ e a 

Rua Teresa, em Petrópolis, no mesmo Estado. Além de destinos de compras, locais como o 

Brás, em São Paulo - SP produzem mercadorias que são revendidas em outros países e atraem 

pessoas motivadas pelas compras e negócios. Para Olivieri e Odloak (s.d.), o Brasil é um dos 

maiores polos de compras da América Latina. Do Brás os produtos alcançam outros 

mercados, como Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Venezuela, México, Espanha, Canadá e 

até os Estados Unidos. 

O bairro Brás também é conhecido como destino de compras, e as suas ruas possuem 

grande quantidade de comércio popular. A região é destino diário de muitos consumidores e 

"sacoleiros", que revendem seus produtos por todo o Brasil. Ali se encontram 

aproximadamente seis mil lojas, sendo quatro mil de fabricantes de roupas e peças jeans onde 

são produzidos dez milhões de peças jeans por mês. A economia do Brás gera R$ 7,5 bilhões 

por ano. A região conta também com um Shopping de 80 mil m², que reúne 400 lojas e, ainda, 

um hotel com 136 apartamentos e um estacionamento, com capacidade para receber até 30 

ônibus que vêm das mais diversas partes do país (OLIVIERI ; ODLOAK, s.d.). 

O apelo das boas compras a preços de liquidação evidentemente é universal, mas tem 

especial ressonância no mercado brasileiro. Tanto que causa estranheza a demora em 

aparecerem no país centros de compras com descontos significativos em relação ao preço 

cobrado em outras lojas. Porém, essa lacuna começa a ser preenchida. 

 O primeiro grande conjunto de lojas de marca com descontos do Brasil, o Outlet 

Premium, foi inaugurado em 2009  a setenta quilômetros da cidade de São Paulo, junto a uma 

grande rodovia, a Bandeirantes, como é comum nos Estados Unidos. Só agora os brasileiros 

puderam comprar boas marcas com preços baixos no estilo americano de consumo.  

 Outra forma de aproveitar o interesse pelas compras dos brasileiros foi a criação de um 

roteiro de turismo e consumo entre a Rua 25 de Março e os bairros Bom Retiro e Brás, na 

cidade de São Paulo. O resultado é a União Brás, Bom Retiro, Vinte e Cinco de Março e 

Adjacências (UBBV), a fim de incrementar este segmento do turismo no Estado, 

principalmente nas datas comemorativas, como o Dia das Mães e o Natal. Um pacote turístico 

é apresentado àqueles que desejam comprar e possui benefícios, como desconto em diárias de 

hotéis, transporte em micro-ônibus fazendo a ligação entre os bairros e local para armazenar 

as compras enquanto o cliente ainda está comprando. 

 O hotel de luxo L’hotel, localizado na Avenida Paulista, disponibiliza aos seus 

hóspedes desde 2004, personal shoppers, profissionais especializados em fazer compras junto 
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a clientes que buscam as variedades do comércio da capital paulista. As dicas para as compras 

vão desde as luxuosas grifes das redondezas da Rua Oscar Freire e da Rua Augusta, 

shoppings até o comércio mais popular da Rua 25 de Março. 

 O roteiro é escolhido pelo próprio hóspede que pode levar em consideração as dicas de 

três profissionais que os levam pessoalmente para as compras. Segundo dados do Instituto 

Virtual do Turismo (2004), o então gerente geral do hotel confirmou o crescimento das taxas 

de ocupação de 50% para 70% nos finais de semana em virtude do novo serviço.  

Em Santa Catarina, muitas cidades são consideradas destino de compras de diversos 

artigos. A produção do estado é conhecida pela qualidade e é exportada para 190 países. 

Existe um roteiro de compras com opções diversificadas no atacado e no varejo e os itens 

mais procurados são vestuário, têxteis, calçados, decoração, cristais, porcelanas, móveis e 

cerâmicas (TURISMO, 2010). 

 O setor têxtil é um dos mais atraentes do estado catarinense e o destaque é o setor de 

cama, mesa e banho e os artigos de vestuário, principalmente jeans e calçados. Outros 

produtos como cristais, porcelanas, móveis e artigos típicos catarinenses estão disponíveis em 

diversas cidades nos roteiros de compras oferecidos. 

 As principais cidades com polos de compras são Blumenau, Pomerode, Jaraguá do 

Sul, Joinville, São João Batista, Sombrio, Criciúma, São Bento do Sul, Tijucas e Brusque, que 

é considerado o maior polo de pronta-entrega de confecções do Sul do Brasil, recebendo 

diariamente mais de três mil turistas e pequenos comerciantes. As vendas nessa cidade 

concentram-se em malhas, jeans, felpudos, lingerie, calçados, tecidos, cama, mesa e banho 

(TURISMO, 2010). 

 As viagens de compras no Brasil são realizadas, em sua maioria, por mulheres da 

classe média e possuem duração média de um a dois dias. Não costuma ser necessária uma 

rede de serviços turísticos com hotéis e guias de turismo para atender as suas necessidades. 

Neste caso, os destinos de turismo de compras mais conhecidos são Manaus, São Paulo, 

Blumenau, Brusque, Gramado, Cianorte e Caruaru (CONSUMO, 2010). 

 Escrever sobre as compras de produtos têxteis é abordar, também, a moda. A forma 

como o carioca se veste é despojada e chique ao mesmo tempo, com características 

marcantes, elementos da cultura do povo, música e natureza nas estampas. A moda produzida 

no Estado possui importância em relação às outras regiões do país, como ressalta o presidente 

da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), Eduardo Eugênio (COM 

A MODA, 2007 apud VIRKKI, 2008), no trecho do artigo ‘FIRJAN promove o 
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desenvolvimento do Estado do Rio’ na Revista Fator Brasil em relação ao evento 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. 
 
 

No Rio de Janeiro, o turismo e a cultura agregam valor à moda das confecções que se 

inspiram do jeito e na vida do carioca. Os elementos fortes da moda podem se transformar em 

mais um atrativo para a cidade. Com características diferenciadas do resto do país, a moda 

feita no Rio de Janeiro chama a atenção pela descontração, leveza e colorido das roupas 

produzidas por estilistas cariocas (VIRKKI, 2008). 

 No Brasil, existe também a tendência de viagens a centros produtivos, de bens 

industriais a zonas comerciais francas e a regiões fronteiriças de países estrangeiros, tanto 

para compras de bens para uso pessoal como com destinação comercial (ANDRADE, 2000). 

É o que ocorre nas fronteiras de alguns estados do Brasil com países vizinhos. Bons exemplos 

são as cidades Arroio Chuí e Jaguarão, fronteira entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai e Foz 

do Iguaçu,  entre o Paraná,  a Argentina e o Paraguai. 
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2  CONSUMO: O COMPORTAMENTO QUE LEVA ÀS COMPRAS E A  
INFORMALIDADE DO TRABALHO 
 
 
 

O consumo faz parte do cotidiano da maior parte das sociedades do mundo. Todos 

consomem desde itens de primeira necessidade até artigos desnecessários à sua sobrevivência. 

Neste capitulo serão discutidas as principais características da sociedade consumista e as 

consequências do consumo exagerado por toda uma população, como a produção de lixo em 

larga escala. 

Além disso, será apresentado o foco na sociedade brasileira, na qual grande parte da 

população está aumentando suas oportunidades de compra mantendo o ciclo de consumo 

sempre em movimento. Isso pode promover o aumento das viagens e dos gastos no decorrer 

de passeios,  além de viagens com o único objetivo de compras. 

O comportamento do consumidor em turismo possui grande relevância para o 

planejamento de destinos. Entender as necessidades dos clientes, lidar com suas 

características pessoais relacionadas às compras, descobrir suas motivações e perceber o 

processo que leva à sua satisfação são fatores primordiais para o sucesso empresarial.  

Em contrapartida, algumas dificuldades como o desemprego e os baixos salários 

oferecidos na economia formal, levam alguns trabalhadores a procurar trabalhos informais, o 

que alimenta uma economia informal, não arrecadando impostos governamentais. Apesar 

disso, há uma percepção de que a legalização de pequenos negócios está em crescimento.  
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2.1 CONSUMO E CONSUMISMO: A POPULAÇÃO BRASILEIRA  
 

 

  

 Grande parte da sociedade está submetida à economia e seus ciclos do crescimento: 

mais produção proporciona mais trabalho – mais trabalho proporciona mais receita – mais 

receita permite mais consumo – mais consumo necessita de mais produção, etc. 

(KRIPPENDORF, 2006). O progresso científico e técnico proporcionou a industrialização dos 

meios de produção e o aumento da produção gerou o aumento do consumo.  

 O aumento do consumo na maioria dos ramos da economia também proporcionou um 

aumento das compras efetuadas pelos turistas em suas viagens. Essa é a principal atividade 

durante viagens domésticas ou internacionais (GOELDNER, RITCHIE, MCINTOSH, 2002).  

 O consumo é algo trivial, é uma atividade diária que pode acontecer em momentos 

distintos da vida das pessoas. Pode ocorrer em um momento festivo, em um encontro com 

outras pessoas, em comemorações, na forma de recompensa por algo importante, por 

necessidade, ou até mesmo de modo prosaico, rotineiro e sem muito planejamento. O 

consumo é uma condição permanente, sem limites temporais ou históricos, inseparável da 

sobrevivência biológica dos seres vivos. Desta maneira, o fenômeno do consumo tem raízes 

tão antigas quanto os seres vivos e foi se desenvolvendo de acordo com as necessidades de 

cada espécie (BAUMAN, 2008). 

 Com o passar dos séculos e mudanças sucessivas, ocorreu uma ruptura de 

comportamento através da chamada ‘revolução consumista’, quando o consumo passou a ser 

considerado consumismo. O consumismo passou a ser importante para as pessoas e, até 

mesmo, o propósito da existência de alguns que através da vontade, desejo e curiosidade, 

fizeram com que a economia passasse a ser sustentada pelo convívio humano. 

 O consumismo é um tipo de arranjo social resultante da reciclagem de vontades, 

desejos e anseios humanos rotineiros e permanentes que se transformam na principal força 

propulsora e operativa da sociedade que coordena a reprodução sistêmica, a integração e a 

estratificação social.  O consumo é basicamente uma característica e uma ocupação dos seres 

humanos como indivíduos e o consumismo é um atributo da sociedade. (BAUMAN, 2008).  

 O que homens e mulheres lançados ao modo consumista de vida desejam e almejam é 

a apropriação, a posse e a acumulação de objetos que proporcionam conforto e status a seus 

donos. O consumismo associa a felicidade, em pequena escala, à satisfação de necessidades e, 

em larga escala, a criar um volume e uma intensidade de desejos sempre crescentes que 
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implica no uso imediato e a rápida substituição dos objetos destinados a satisfazê-la 

(BAUMAN, 2008).   

 A chamada economia consumista se alimenta do movimento de compra e venda de 

mercadorias. Quando o dinheiro circula com maior intensidade e muda mais vezes de mãos 

entre consumidores e produtores, a economia é considerada em alta. Quase sempre que essa 

movimentação acontece alguns produtos de consumo são transferidos para depósitos de lixo. 

 Os ciclos do consumo são criados à medida que a população ascende socialmente. 

Com a transformação do Brasil em uma economia de massa, ocorre uma expansão do 

consumo em três etapas. São elas: a tendência a querer ter mais, ter além do que já foi 

conquistado, incorporar o que até então estava fora do orçamento familiar, sofisticação; a 

tendência do querer saber, ter mais conhecimento, investir na educação, no acesso à internet e 

televisão a cabo, cursos de idiomas; e a tendência de querer experimentar mais emoções na 

vida, frequentar restaurantes, cinema, teatro, viajar, fazer turismo. Segundo a consultoria 

BCG, 26% dos consumidores aceitam gastar mais para comprar produtos melhores 

(STEFANO, 2010).   

 Os consumidores estão em uma constante procura por novas mercadorias para 

satisfazer suas novas necessidades em um ciclo vicioso. Segundo Bauman (2008), o advento 

do consumismo augura uma era de ‘obsolescência embutida’ dos bens oferecidos no mercado 

e assinala um aumento espetacular na indústria da remoção do lixo. 

 Para atender a todas essas novas necessidades, impulsos, compulsões e vícios, a 

economia consumista, para se manter firme, tem de se basear no excesso e no desperdício, 

produzindo sempre inovação e um grande volume de novidades. Os produtos são inventados 

sem ter uma aplicação presumida. Depois que estão prontos e são postos à venda é que podem 

fazer sucesso ou podem não atender às demandas dos consumidores acabando descartados. 

 No que diz respeito ao aumento da quantidade de lixo, quando os objetos de desejo de 

ontem e os antigos investimentos deixam de proporcionar a esperada satisfação instantânea, 

provavelmente são abandonados e descartados, o que pode provocar um aumento na 

quantidade de dejetos no meio ambiente. Esse é um assunto que não será aprofundado nesse 

estudo, mas é um problema importante a ser considerado e pesquisado com cautela.  

 Os consumidores da sociedade consumista não ficam receosos ao jogarem suas antigas 

compras no lixo. Eles aceitam os curtos prazos de validade do que compraram e podem até 

sentir prazer em estar descartando mercadorias, já que esse ato, provavelmente, significa que 

um novo produto foi providenciado para sua substituição. 



26 
 

 No final da década de 1920, a sociedade de produtores estava em uma iminente 

transformação em sociedade de consumidores, ainda que as mudanças possuíssem um caráter 

embrionário e fossem pouco percebidas pela população. Apesar disso, o pensador Siegfried 

Kracauer percebeu que havia uma corrida a inúmeros salões de beleza, aumento da procura 

por cosméticos, mudanças na forma de vestir e início da prática de esportes para manter uma 

boa aparência (BAUMAN, 2008). Com o passar dos anos, essas ações tornaram-se rotina na 

vida de grande parte da população. 

 A sociedade de consumo tem como base de suas alegações a promessa de satisfazer os 

desejos humanos em grau que nunca nenhuma sociedade do passado pôde alcançar. A 

sociedade de consumo é representada pelo excesso, extravagância, redundância e desperdício 

(BAUMAN, 2008). Por outro lado, o volante da economia voltada para o consumo é a não-

satisfação dos desejos. Enquanto a economia propõe a satisfação de necessidades, seu 

objetivo final é o contrário, que o consumidor rapidamente fique insatisfeito. 

 Os produtores conseguem esse feito de vender e manter o consumidor sempre 

insatisfeito através da depreciação e desvalorização constante dos produtos de consumo, logo 

depois de terem sido promovidos no universo dos desejos. Além disso, outra estratégia 

utilizada, mas pouco comentada, é a indução ao vício das compras. Como o vício também 

pode ser considerado uma doença, os produtores se mantêm cuidadosos ao tratar o ciclo da 

insatisfação desta forma. Sobre esse assunto, Bauman (2008, p.64) tece as seguintes 

considerações: 

 

Se a busca por realização deve prosseguir e se as novas promessas devem ser 
atraentes e cativantes, as promessas já feitas devem ser rotineiramente 
quebradas e as esperanças de realização frustradas com regularidade. Cada 
uma das promessas deve ser enganadora, ou ao menos exagerada. Do 
contrário, a busca acaba ou o ardor com que é feita cai abaixo do nível 
necessário para manter a circulação de mercadorias entre as linhas de 
montagem, as lojas e as latas de lixo. Sem a repetida frustração dos desejos, 
a demanda de consumo logo se esgotaria e a economia voltada para o 
consumidor ficaria sem combustível. 
 
 

 Além de ser um excesso e um desperdício econômico, o consumismo também pode ser 

considerado atuando dentro de uma economia que engana seus clientes. A economia prevê 

que os consumidores irão comprar com a sua irracionalidade, a sua ilusão e a sua emoção 

momentânea. A razão do cliente não é levada em conta na produção exagerada de novidades e 

supérfluos.  Bauman (2008, p.) vai mais além:  
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A participação ativa nos mercados de consumo é a principal virtude que se 
espera dos membros de uma sociedade de consumo. Afinal de contas, 
quando o ‘crescimento’ avaliado pelo PIB ameaça diminuir, ou ainda mais 
quando ele cai abaixo de zero, é dos consumidores procurando o talão de 
cheques, ou melhor ainda, os cartões de crédito, devidamente persuadidos e 
estimulados, que se espera que ‘façam a economia ir em frente’ – a fim de 
‘tirar o país da recessão. 
 
 

 Uma economia consumista estaria ligada, de acordo com Bauman (2008), a uma 

sociedade de consumidores que representa o tipo de sociedade que promove, encoraja ou 

reforça a escolha de um estilo de vida e uma estratégia existencial consumista e rejeita todas 

as opções culturais alternativas ao consumo. Consumir, portanto, pode significar investir na 

afiliação social de si mesmo. O consumo é um investimento no que tange ao valor social e a 

autoestima do indivíduo.  

 A vocação consumista se baseia no desempenho individual de cada pessoa. O ato do 

consumo deve ser uma tarefa empreendida individualmente através de habilidades e padrões 

de consumo próprios. Neste caso, o consumo possuiu como objetivo manter uma posição 

social, desempenhar uma obrigação social ou proteger a autoestima. Desta forma, é uma 

atividade solitária mesmo quando é realizada na companhia de alguém. (BAUMAN, 2008). 

Uma pessoa pode preferir comprar uma máquina de lavar, enquanto outra trocar de televisão; 

outros podem escolher entre uma viagem ou um notebook. Essas diferentes opções de compra 

movimentam o ciclo de consumo, no qual os desejos de milhões de indivíduos somados 

formam um ciclo de consumo agregado.   

 A atividade de consumo não costuma criar vínculos duradouros entre produto e 

cliente. Esses vínculos podem ou não continuar após o ato da compra, mas são 

reconhecidamente determinados pela ocasião, leves e frágeis e com pouca influência em 

futuros momentos de consumo.     

 Apesar dessa fragilidade, os consumidores procuram qualidade e valor nas marcas dos 

produtos e serviços que compram. Já que estão investindo seu dinheiro em determinados bens, 

eles devem ser de qualidade. Especialmente por causa da concorrência estrangeira, afirmações 

sobre a qualidade dos produtos tornaram-se estrategicamente cruciais para a manutenção de 

uma vantagem competitiva (SOLOMON, 2002). As indústrias estão investindo na qualidade 

tendo em vista o aumento da concorrência.                                                                                                                                           

 Segundo Bauman (2008), todos os mercados mundiais funcionam através das mesmas 

regras. São elas: o destino final de toda mercadoria colocada à venda é ser consumida por 

compradores; os compradores desejarão obter mercadorias para consumo se consumi-las for 

algo que prometa satisfazer seus desejos; e o preço que o potencial consumidor em busca de 
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satisfação está preparado para pagar pela oferta dependerá da credibilidade do vendedor em 

cumprir sua promessa. Ele considera que o mercado de trabalho é, também, um mercado de 

produtos, no qual o produto final é a mão de obra do trabalhador, sendo as regras válidas da 

mesma forma. O consumismo aparece quando o consumo assume o papel-chave que na 

sociedade de produtores era exercido pelo trabalho.     

Por outro lado, Bauman, em sua obra ‘Vida para o consumo’, cita um estudo de 

Richard Layard que diz que a felicidade de uma pessoa está associada até certo ponto com o 

incremento de renda. Quando as necessidades de sobrevivência são satisfeitas e desejos 

surgem, novos incrementos na renda não aumentam o volume de felicidade. Para Layard, não 

existe qualquer evidência de que, com o crescimento do volume geral do consumo, aconteça 

um aumento no número de pessoas que afirmam se sentir felizes. Sua conclusão se baseia nos 

moradores de países prósperos e desenvolvidos, com economias orientadas para o consumo 

que não se tornaram mais felizes ao ficaram mais ricos.     

 Apesar disso, realizar sonhos de consumo, em todas as classes sociais brasileiras, é 

uma realidade na vida de muitos trabalhadores. Com o avanço da renda e a possibilidade de 

financiar suas compras, um número crescente de famílias experimenta uma dinâmica de 

prosperidade nunca antes vista na economia do Brasil (STEFANO, 2010). Esse aumento no 

consumo está atrelado, entre outras coisas, a uma economia mais equilibrada e na liberação de 

melhores créditos aos consumidores.  

 O consumo dos brasileiros possui características distintas nas cinco classes as quais a 

população está dividida em linhas imaginárias. Dentro dos limites financeiros de cada classe, 

a população planeja comprar a primeira casa própria, a primeira viagem de avião com a 

família, as primeiras roupas de marca, o primeiro computador, celular pós-pago, curso 

superior, cursos no exterior, carro zero quilômetro, etc.. Todo o consumo de todas as classes 

reunidas soma uma grande quantidade de divisas para o país, atrai investimentos de empresas 

consagradas no mercado e estimula o ciclo de consumo.  

 Segundo dados de Stefano (2010) e da consultoria LCA, em 2020, o consumo das 

famílias brasileiras será de cinco trilhões de reais. Entre 2003 e 2008, 34 milhões de pessoas 

encorparam as classes A, B e C no Brasil. E as previsões são otimistas, pois entre 2009 e 2014 

outros 30 milhões deverão fazer parte desses grupos. Neste momento o Brasil passará a ter o 

quinto maior mercado consumidor do mundo, atrás de Estados Unidos, Japão, China e 

Alemanha. Isso significa que 72% da população, ou seja, aproximadamente 144 milhões de 

pessoas pertencerão, no mínimo, à classe média baixa, um poder consumidor altíssimo.  
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 Um exemplo que demonstra como pode ser criada uma massa populacional 

consumidora é o programa Luz para Todos. Um grupo de aproximadamente 2,3 milhões de 

famílias que estavam no estágio zero do consumo passou a receber energia elétrica em suas 

casas em um período de sete anos de investimentos. De acordo com o Ministério de Minas e 

Energia, ao passar a ter energia em casa, essas famílias compraram 1,9 milhões de televisores 

e 1,7 milhões de geladeiras, além de milhares de outros eletrodomésticos. Essas pessoas 

foram inseridas em um ciclo de consumo que cresce conforme as oportunidades de novas 

compras (STEFANO, 2010).      

 Uma das razões para a expansão no consumo dos brasileiros e do mercado é a 

expectativa favorável em relação ao futuro. Os eventos esportivos (Copa do mundo em 2014 e 

Olimpíadas em 2016) também estão relacionados a esse futuro promissor. Segundo Stefano 

(2010), em 2008 a classe C, composta por 93 milhões de cidadãos, gastou cerca de 280 

bilhões de reais com vestuário, eletrônicos, alimentos e remédios. As projeções indicam que 

em 2014 gastarão cerca de 451 bilhões de reais com os mesmos itens. Isso quer dizer, entre 

outras coisas, que muitas pessoas estão e estarão acessíveis às compras e ao consumo. Isso 

estimula pessoas que desejam viajar para fazer negócios, comprar roupas e revender, por 

exemplo.                                                                                                                                                                                

 O mercado consumidor brasileiro vem sendo comparado até mesmo com o da  China e 

o da Índia, economias em que o crescimento do PIB é maior que o do Brasil. Apesar de a 

população brasileira representar apenas 15% do total de chineses, o tamanho do mercado 

consumidor é mais que a metade do observado na China. O Brasil passa por um momento em 

que está sendo comparado com a expansão da classe média americana nos anos 1950, com o 

desenvolvimento do pós-guerra (STEFANO, 2010).       

 Outra vertente que vem estimulando o consumo no Brasil é o surgimento dos 

financiamentos. Empresas de diversas áreas estão aderindo aos financiamentos em longo 

prazo, motivadas pelo crescimento das classes consumistas e da estabilidade econômica do 

país. Com as compras parceladas em até 80 vezes, dependendo do negócio, companhias 

aéreas, agências de viagens, revendedoras de automóveis, varejo, etc., estão em busca de 

lucros maiores.  

 A TAM e a Azul, por exemplo, tornaram possível o pagamento em até 48 prestações 

das suas passagens aéreas, transformando-se em um setor mais acessível a milhares de novos 

consumidores. Segundo Mano (2010), nos últimos cinco anos, o volume de embarques 

praticamente dobrou e o volume total de crédito concedido aos brasileiros chegou a 502 

bilhões de reais, superando até mesmo o montante concedido às empresas.   
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 O cartão de crédito foi um dos principais motivos para a inclusão de novos 

consumidores no mercado e é um dos instrumentos de compra mais democráticos. Cerca de 

10 milhões de novos cartões foram distribuídos no país em 2009. No primeiro semestre de 

2010, mais sete milhões passaram a circular. Aproximadamente metade deles foi emitida por 

redes varejistas, na maioria das vezes sem a exigência de comprovação de renda (MANO, 

2010). 

 As facilidades das redes de cartões de crédito também estão sendo expandidas para o 

setor varejista autônomo, que inclui vendedores de ‘porta a porta’ e até médicos e dentistas. 

As informações das compras são passadas por telefone ou por internet e o vendedor fica com 

garantias de que receberá pela vendas. Essa é mais uma forma de incentivar que pessoas 

viajem até a Rua Teresa para fazer compras e depois revendam as mercadorias.   

 Com uma sociedade voltada para o consumo e o aumento do número de pessoas que 

consomem todos os tipos de artigos, o turismo ganha força, principalmente no que diz 

respeito à compra de artigos em viagem.  A falta de preocupação com o desperdício e a 

compra de supérfluos faz com que empresários invistam cada vez mais em novos produtos 

que, ao serem vendidos, aceleram e movimentam ainda mais o ciclo de consumo e, por 

consequência, a economia. 

   

 

2.2 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR E MOTIVAÇÃO PARA O TURISMO E 

AS COMPRAS  

   

 O turismo é uma rede complexa de setores interconectados, cada um deles com 

características próprias no que diz respeito ao comportamento do consumidor (HORNER; 

SWARBROOKE, 2002). Grande parte dos estudos do comportamento do consumidor em 

turismo é dedicada ao lazer, mas não menos importante é estudar o comportamento dos 

turistas de negócios. 

 Fazer uma compra frequentemente não é uma questão simples e rotineira como ir a 

uma loja e escolher rapidamente alguma coisa. As escolhas de um consumidor são afetadas 

por muitos fatores pessoais, como seu estado de espírito, a existência de pressão para fazer a 

compra e a situação ou contexto específico para o qual o produto é necessário (SOLOMON, 

2002). 

 A história do comportamento do consumidor do ponto de vista do turismo é um tema 

complexo. Existe uma carência de dados empíricos e documentos para que se possa criar uma 
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cronologia a respeito do comportamento dos primeiros turistas. Como os primeiros 

deslocamentos turísticos foram feitos na Europa, o desejo de viajar e a remoção aos 

obstáculos a viagem eram fatores primordiais para que o deslocamento ocorresse. O desejo de 

viajar era focado na devoção religiosa, na saúde e nos negócios (HORNER; SWARBROOKE, 

2002). 

 Foram os romanos os grandes responsáveis pela introdução da idéia de turismo por 

prazer e a propósitos utilitaristas. Eles foram os pioneiros no turismo hedonista, que era uma 

atividade de elite e transcendia os recursos da maioria dos romanos. Com a queda do Império 

Romano, o turismo decaiu na Europa, permanecendo alguns deslocamentos por 

comércio/negócios. Com o passar dos anos, o turismo passou a ser de caráter global e a 

Europa passou a concorrer com outros destinos (HORNER E SWARBROOKE, 2002). 

 Os Estados Unidos da América introduziram no mundo das viagens diversos novos 

gêneros de atrações turísticas que passaram a ser adotadas em outras partes do mundo como, 

por exemplo, os parques temáticos, os museus a céu aberto, os empreendimentos próximos ao 

mar ou aos rios, e as compras como forma de lazer, um dos temas de estudo deste trabalho. 

 Já na América do Sul, o que pode ser falado quanto ao início do turismo de negócios é 

a presença da exploração das colheitas como a do café e de importantes matérias-primas 

utilizadas nas indústrias de fertilizadores. Com o desenvolvimento das cidades e, 

consequentemente do turismo, destinos de negócios surgiram com a presença de 

multinacionais e com aconstrução de locais para eventos de grande porte, como é o caso de 

Buenos Aires, São Paulo, Rio de Janeiro e Santiago. 

 Em relação ao Oriente Médio, o turismo possui uma longa história com o 

envolvimento nas peregrinações religiosas. Ao contrário disso, Dubai mostra sua ênfase em 

turismo de luxo, com compras e safáris no deserto, provando a diversidade de atrações dessa 

região.  

 Uma situação de consumo é definida, segundo Solomon (2002), por fatores que vão 

além das características da pessoa e do produto que influenciam a compra ou o uso de 

produtos e serviços. Uma determinada situação de consumo pode acontecer de acordo com a 

variação do comportamento de uma pessoa. É provável que o modo como as pessoas se 

sentem em um determinado momento afeta a vontade de comprar. 

 Algumas pessoas compram compulsivamente, outras por impulso. Algumas vão a 

centros comerciais sem pretensão de compra e acabam comprando; outras vão a esses lugares 

com a intenção de fazer somente pequenas compras. Existem também aquelas que vão 

praticamente obrigadas a um shopping center e não consomem nada. Dessa forma, comprar 
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depende de certos motivos sociais e é uma ação que pode ser desempenhada tanto por razões 

utilitárias (funcionais ou tangíveis) quanto por razões hedônicas (prazerosas ou intangíveis) 

(SOLOMON, 2002). 

 Os seres humanos possuem um conjunto diversificado de necessidades que variam em 

cada pessoa em função de fatores como idade, gênero, personalidade, meio social em que 

estão acostumados, cultura, profissão, etc. Essas necessidades podem ser biológicas, como o 

frio e a sede, ou de ordem psicológica, como a necessidade de estima e de afeto (CUNHA, 

2006). 

 Uma necessidade pode ser despertada de forma intensa e transformar-se em um 

motivo que irá conduzir a uma ação. Um motivo é um fator interno que desperta e integra o 

comportamento das pessoas, levando-as a agir até que suas necessidades sejam satisfeitas. 

Dessa forma, a motivação turística pode ser entendida como um processo dinâmico de fatores 

culturais que geram um estado de tensão ou desequilíbrio que incentivam a um deslocamento 

para fora de seu ambiente normal de vida (CUNHA, 2006). 

Na literatura, observam-se afinidades entre os estudos de compra compulsiva e de 

inovação em moda.  Os fenômenos se relacionam estritamente com o gênero, já que as 

mulheres costumam estar mais envolvidas com a moda e a apresentar maiores tendências ao 

consumo compulsivo (O´CASS, 2004; FABER e O´GUINN, 1989 apud MONTEIRO, 2010). 

É o que se percebe com os resultados da pesquisa de campo do consumidor da Rua Teresa, 

onde 78,1% dos entrevistados são do gênero feminino. 

Existem indicações de que as mulheres apresentam maiores tendências à compra 

compulsiva, inovação e hábitos de moda se comparadas aos homens. Além disso, as mulheres 

estão mais envolvidas com a moda de vestuário quando comparadas a eles. As mulheres 

parecem mais propensas a apresentar sintomas de obsessão pelas compras (O´CASS, 2004 

apud MONTEIRO, 2010). 

 Deste modo, a motivação e a satisfação de necessidades são conceitos centrais para 

compreender o comportamento dos turistas, já que são os motivos que levam as pessoas a agir 

na procura de experiências que lhes proporcionem satisfação. Fazer compras não é uma 

motivação, mas um atrativo que permite a satisfação de uma necessidade desencadeada por 

alguma tensão ou desconforto. As motivações devem estar relacionadas com necessidades, 

desejos e objetivos pessoais e a sua compreensão cai no domínio do comportamento 

psicológico dos consumidores (CUNHA, 2006). 

 Os consumidores podem comportar-se de acordo com a sua orientação de compra. São 

elas: o comprador econômico, racional, com metas definidas, interessado em maximizar o 
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valor de seu dinheiro; o comprador personalizado, que tende a formar fortes laços com os 

vendedores da loja; o comprador ético, que gosta de ajudar os menos favorecidos e se dispõe a 

apoiar os estabelecimentos locais; o comprador apático, que não gosta de comprar e vê a 

compra como uma tarefa necessária, mas desagradável; e o comprador recreativo, que vê a 

compra como uma atividade social divertida (SOLOMON, 2002). 

 Um dos aspectos da demografia em que a indústria do turismo acredita é o gênero 

como determinante das motivações pessoais. Diferentes produtos como viagens para pesca ou 

para as compras parecem estar baseadas em um desejo de combinar as motivações percebidas 

de homens e mulheres (HORNER; SWARBROOKE, 2002).  

 Estudiosos creem que algumas motivações turísticas relacionam-se intimamente com 

diferentes tipos de produtos de turismo. No caso do lazer em shoppings, as principais 

motivações podem ser escapismo, procura por descontos significativos e status, quando existe 

a possibilidade de adquirir produtos de luxo e/ou grife (HORNER; SWARBROOKE, 2002). 

 Os motivos para realização de uma viagem podem ser múltiplos, e um visitante pode 

ter várias necessidades que satisfaz com uma só viagem. São vários motivos de diversas 

naturezas que concorrem simultaneamente e impedem a total compreensão das reais 

motivações pelo próprio (CUNHA, 2006). 

 Compreender o consumidor está no centro da prática empresarial bem-sucedida no 

setor turístico. Se as várias facetas do mundo do turismo, das viagens e da hospitalidade 

podem atender às necessidades do consumidor, há chances de sucesso empresarial, desde que 

as questões financeiras e gerenciais sejam bem administradas (GOELDNER, RITCHIE, 

MCINTOSH, 2002). 

 Por outro lado, o processo de satisfação é especialmente importante para os sábios 

profissionais do marketing que compreendem que a chave para o sucesso não está em vender 

um produto uma vez, mas sim moldar um relacionamento com o consumidor de modo que 

este continue a comprar seus produtos no futuro (SOLOMON, 2002).  

 

 

   

2.3 TRABALHO INFORMAL 

 

 

 O desemprego, os baixos salários e a carga horária de trabalho são alguns dos motivos 

que levam as pessoas economicamente ativas a procurarem seu sustento na informalidade. 
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Algumas empresas de pequeno e médio porte e pessoas físicas buscam, através da 

informalidade de seus negócios, se manterem no mercado. Nesse contexto, podem-se inserir 

os revendedores informais de roupas, que na busca por um salário e uma complementação de 

renda, revendem mercadorias para pessoas conhecidas. 

 É impossível avaliar com precisão o grau de informalidade das economias, mas um 

conjunto de indicadores pode mostrar que o nível de formalização dos negócios do Brasil vem 

aumentando rapidamente. As estimativas estudadas pela Fundação Getúlio Vargas e do 

Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial mostram uma queda na economia subterrânea, 

definida como toda produção de bens e serviços não declarados ao governo, de 21% do PIB 

em 2003, para 18,4% em 2009.  A economia informal foi calculada em 580 bilhões de reais. 

As fórmulas utilizadas pela FGV consideraram variáveis como o volume de moeda em 

circulação, renda, taxa básica de juros, mas não avaliaram os números referentes à quantidade 

de sonegação fiscal (PAUDAN, 2010). 

 Outro estudo do economista Bernard Appy revelou que entre 2004 e 2008  houve um 

aumento de quase 40% na arrecadação de impostos que incidem sobre a renda e o lucro das 

empresas, descontados o crescimento econômico. Esse é um indício de que está ocorrendo 

uma queda de sonegação sobre as receitas (PAUDAN, 2010).    

 Um estudo feito pela consultoria LCA mostra o universo das micro e pequenas 

empresas, no qual a informalidade esteve presente na maioria dos casos. O nível de 

informalidade nesse segmento recuou de 98% em 2003 para 84% em 2009. Ainda é uma 

quantidade expressiva na ilegalidade, mas é registrado como um movimento consistente de 

legalização de pequenos negócios.  

 O empresário está começando a perceber que através da legalização seu negócio terá 

benefícios como o acesso a créditos em melhores condições, a criação de uma marca mais 

consistente, a modernização de seus equipamentos e a possibilidade de expansão de suas 

vendas.  

 Um dos principais estímulos para a formalização se deu a partir da criação do Simples 

Nacional, uma pequena reforma tributária para as micro e pequenas empresas, que faturam até 

2,4 milhões de reais ao ano. Oito tributos federais, estaduais e municipais foram unificados 

em um único documento, facilitando o dia-a-dia dos empresários. Com isso, desde julho de 

2007, quando o Simples adquiriu abrangência nacional,  o número de empresas inscritas nesse 

regime passou de 1,3 milhão para 3,7 milhões (PAUDAN, 2010). 

 Paudan (2010) fornece um exemplo de uma paulistana que vendia roupas como 

sacoleira. No final do ano de 2009, ela abriu sua primeira loja de roupas em Guarulhos, São 
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Paulo. Até então, ela colocava suas roupas no carro de passeio e levava até a casa de suas 

amigas e conhecidas. Com isso, muitas clientes não pagavam e o negócio não se desenvolvia. 

A loja e a formalização possibilitaram as vendas com cartão de crédito e o aumento dos 

lucros. 

 Além disso, a racionalização da burocracia de arrecadação de impostos também foi 

aplacada ao Microempreendedor Individual, uma modalidade de pessoa jurídica para 

profissionais que faturam até 36.000 reais por ano. Essa iniciativa já inclui mais de 400.000 

brasileiros que são cabeleireiros, pedreiros, pintores, vendedores ambulantes, etc. que não 

pagavam tributos antes do programa.  

 Desta forma, a informalidade é incompatível com crescimento econômico de 

qualidade. Tanto grandes como médios e pequenos empresários e trabalhadores autônomos 

devem se conscientizar de que a formalização de seus negócios é saudável para seu 

crescimento econômico e do país. Essa é uma oportunidade para as revendedoras informais de 

roupas da Rua Teresa. 
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3 DESTINO DE COMPRAS NO RIO DE JANEIRO: PETRÓPOLIS E RUA 

TERESA EM ANÁLISE DE PESQUISA DE CAMPO  

 

 

 O estado do Rio de Janeiro possui uma grande diversidade de atrativos turísticos que 

podem ser exemplificados por atrativos naturais, históricos, rico calendário de eventos, 

diversão noturna, parques temáticos, locais para negócios e compras. Este trabalho destaca 

dentro do segmento das compras relacionadas ao turismo, a cidade de Petrópolis como destino 

com mais essa atratividade e a Rua Teresa sendo o maior polo de modas da cidade.   

 

  

3.1  PETRÓPOLIS, RIO DE JANEIRO: A HISTÓRIA DA CIDADE IMPERIAL 

 

 A cidade de Petrópolis está localizada na Serra da Estrela e a região era praticamente 

desconhecida pelos colonizadores nos primeiros duzentos anos da colonização do Brasil, 

exceto por pequenas missões exploradoras no interior do estado. Esse desconhecimento se 

dava, principalmente, pela dificuldade de imersão na mata, por um paredão rochoso de 

aproximadamente mil metros de altura e a presença de bravos índios que habitavam a região. 

Neste momento, não havia ali nenhum tipo de atividade econômica. 

 Somente com a descoberta pelos bandeirantes paulistas de ouro nas terras de Minas 

Gerais é que se fez necessária a abertura de um novo caminho de acesso mais facilitado de 

exploradores e matéria explorada. Em 1704,  foi aberto o chamado Caminho Novo, já que 

havia desde 1600 outra rota, longa e de difícil travessia, para se chegar até as Minas Gerais 

(TAULOIS, 2007). 
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 Para chegar ao Caminho Velho, os viajantes provenientes da capital, Rio de Janeiro, 

tinham de tomar uma embarcação até Paraty, subir e descer a Serra do Mar até Taubaté para 

encontrá-lo e seguir adiante.  Desde o Rio de Janeiro eram “99 dias de viagem, sendo 43 a pé 

ou a cavalo”, conforme descrição do Governador Geral Artur de Sá e Meneses, que fez a 

viagem em 1699   para avaliar as possibilidades da exploração do ouro (TAULOIS, 2007).   

 Foi após essa viagem que ficou decidida a abertura de um caminho oficial por onde 

pudesse ser transportado, sob controle, o ouro extraído nas minas e fosse feito todo o 

suprimento das dezenas de arraiais e vilas que iam surgindo em torno da mineração 

(MARTIN, 1963, p175 apud  TAULOIS, 2007). 

 O Caminho Novo faz parte de uma rede de importantes caminhos do Brasil Colonial 

que eram chamados de Estrada Real.  Muitos desses caminhos eram antigas trilhas e veredas 

abertas pelos bandeirantes que se embrenhavam pelo sertão, na direção de Minas Gerais e 

Goiás, à procura de ouro e pedras preciosas.   

 O Caminho Novo foi aberto por Garcia Rodrigues Paes e levava vinte ou trinta dias de 

viagem, um terço do tempo feito pelo Caminho Velho.  Ele iniciava num porto do rio Pilar, 

que deságua no fundo da Baía da Guanabara, subia a Serra do Mar na altura de Xerém, 

passava por Marcos da Costa, Paty do Alferes e Paraíba do Sul, onde havia um registro para a 

fiscalização colonial e seguia para as Minas Gerais, passando por Juiz de Fora e Barbacena 

(TAULOIS, 2007).   

 Um dos principais problemas da subida da Serra do Mar, em Xerém, era a inclinação 

íngreme, onde muitas vezes pessoas e mulas carregadas rolavam ribanceira abaixo.  Somente 

após vinte anos, Bernardo Proença, um rico fazendeiro da região, se propôs a abrir uma nova 

subida da Serra por uma antiga trilha de índios localizada em sua fazenda. A proposta foi 

aceita e Proença construiu o Porto da Estrela no fundo da baía da Guanabara, onde é hoje a 

Praia de Mauá (TAULOIS, 2007).  

 Bernardo Proença recebeu pelo seu trabalho uma sesmaria no Alto da Serra onde hoje 

está quase toda a cidade de Petrópolis.  Outras sesmarias foram distribuídas ao longo do 

Caminho Novo, o que foi primordial para o desenvolvimento da região. Caso esse fazendeiro 

não tivesse aberto a Variante do Caminho Novo passando pelo Córrego Seco, todo o 

desenvolvimento que se desencadeou na região teria acontecido no eixo Xerém-Paty do 

Alferes-Miguel Pereira-Paraíba do Sul, por onde passava o traçado original da via feita por 

Garcia Rodrigues Paes. 

 Os novos caminhos ligaram o interior ao litoral e promoveram uma unificação cultural 

e de esforços que resultou na ocupação e no desenvolvimento de uma vasta região onde se 
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instalaram fazendas, ranchos, pousos e vendas.  Nesse momento, os povos da região viram o 

início da atividade administrativa pública organizada com o emprego de funcionários, a 

criação dos “Registros” ao longo dos caminhos, a monetarização da economia (criação da 

Casa da Moeda e das Casas de Fundição) e a formação de uma classe média sólida, ao lado de 

outras, como a dos mineradores, artesãos, administradores, comerciantes, entre outros. 

(TAULOIS, 2007). 

 Com a distribuição de sesmarias pelo governo português por volta de 1686,  a região 

se desenvolveu economicamente e alguns fazendeiros adquiriram visibilidade na política e na 

segurança da Colônia. Um dos mais importantes foi Antônio Tomás de Aquino Correia, filho 

de Manuel Correia da Silva.   

 Nascido na Fazenda do Rio da Cidade, em 1759, estudou na Universidade de Coimbra 

e foi ordenado em 1783, quando passou a ser conhecido como o Padre Correia. Ele 

transformou sua propriedade na mais progressiva fazenda da Variante do Caminho Novo, 

citada por muitos viajantes estrangeiros que por ali passaram, quando o Brasil abriu seus 

portos ao comércio internacional. Por sua fazenda passou D. Pedro I, em março de 1822, 

retornando outras vezes com grande admiração por aquele local (TAULOIS, 2007). 

 No que diz respeito à fundação da cidade de Petrópolis, há uma ligação entre o 

Imperador D. Pedro I e o Padre Correia.  A partir do momento em que o Imperador pernoitou 

na fazenda do padre quando estava de passagem pelo Caminho do Ouro que o levaria às 

Minas Gerais, ficou encantado com a exuberância e amenidade do clima.    

 O imperador desejou adquirir a propriedade para seu uso, em especial para o 

tratamento de sua filha, Princesa Dona Paula Mariana de cinco anos, sempre muito doente 

mas que  se recuperou bem quando esteve ali. Além disso, sentia a necessidade de construir 

um palácio fora do Rio de Janeiro, já que recebia visitantes europeus que não estavam 

habituados ao calor tropical.  

 Construir um palácio na fazenda do Padre Correia se tornou uma oportunidade pelo 

excelente clima da região que agradaria aos visitantes estrangeiros.  Outro fato que 

incomodava o Imperador era a existência de residências muito mais luxuosas que os seus 

palácios, todos eles muito simples. Um palácio de verão na serra poderia ser mais adequado 

para a sua condição imperial.  

 Com a maior frequência de visitas e a quantidade de pessoas que as comitivas levavam 

para a fazenda, D. Pedro I e sua esposa decidiram pela compra da mesma, oferta que não foi 

aceita pela irmã do Padre Correa, Dona Arcângela. Dessa forma, a família Imperial acabou 

adquirindo uma fazenda próxima, chamada Córrego Seco, e outras menores no entorno a fim 
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de ampliar as suar terras e construir um Palácio de Verão, que passaram a chamar de Fazenda 

da Concórdia (TAULOIS, 2007). 

 Com a morte de D. Pedro I em 1834, D. Pedro II herdou essas terras e decidiu retomar 

os projetos para a construção de um Palácio de Verão que, até então, estavam parados. Ele foi 

auxiliado pelo mordomo Júlio Frederico Köeler e também iniciaram a construção da Estrada 

Normal da Serra da Estrela para tornar possível o acesso de carruagens à Fazenda do Córrego 

Seco, uma vez que o Caminho Novo era apenas para tropas e mulas.   

 Em março de 1843, Petrópolis foi fundada por Dom Pedro II nas terras da Fazenda do 

Córrego Seco. O Imperador decidiu, então, arrendar as terras da sua fazenda para seu 

mordomo Köeler fundar o projeto “Povoação-Palácio de Petrópolis” que incluía como 

exigências a construção do Palácio Imperial, a urbanização da Vila Imperial, a edificação de 

uma igreja em louvor a São Pedro de Alcântara, a construção de um cemitério, a cobrança de 

foros imperiais dos colonos moradores e a expulsão de terceiros das terras ocupadas 

ilegalmente (TAULOIS, 2007). 

 O plano urbanístico para Petrópolis era complexo porque a cidade deveria ser 

levantada entre montanhas, aproveitando o curso dos rios. Köeler, que foi contratado como 

engenheiro civil da província, inverteu o antigo estilo colonial das casas portuguesas 

construídas com o fundo para os rios para escoamento do esgoto.  Ele aproveitou os cursos de 

água para traçar pelas suas margens as avenidas e as ruas que davam acesso aos bairros.  

Outro aspecto relevante no plano foi a preocupação com a preservação da natureza, 

determinada por um código de posturas municipais (TAULOIS, 2007). 

 Como povoado colonial, a cidade nasceu de um curato em 1845 subordinado a São 

José do Rio Preto; um ano depois foi criada a Paróquia de São Pedro de Alcântara, vinculada 

à Vila da Estrela.  Em 1857, onze anos após, foi elevado a município e cidade sem passar pela 

condição de vila o que era, na ocasião, inédito (TAULOIS, 2007). 

 A cidade recebeu imigrantes de diversas partes do mundo. Na primeira metade dos 

anos 1800, as consequências sociais e econômicas da Revolução Francesa, da Abolição da 

Escravatura e da Revolução Industrial resultaram numa difícil condição de vida para os povos 

de língua alemã.  A população estava politicamente desiludida e endividada e o desemprego 

estava presente nas minas de carvão. Nessas condições, muitas famílias decidiram se mudar 

para terras americanas, em busca de melhores condições de vida (TAULOIS, 2007). 

 Segundo Taulois (2007), em 1837, aportou no Rio de Janeiro o navio Justine com 238 

imigrantes alemães em viagem para a Austrália.  Devido aos maus tratos sofridos a bordo, 

eles resolveram permanecer no Rio de Janeiro para trabalhar na abertura da Estrada Normal 
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da Estrela. Em um segundo momento, em 1844, mais 600 casais de colonos alemães foram 

contratados, exigindo-se que fossem artífices e artesãos com experiência.   

 Para que os alemães se sentissem mais próximos ao seu país de procedência, Köeler 

repetiu os nomes das regiões de origem na Alemanha nos quarteirões da cidade, como 

Mosela, Palatinado, Westphalia, Renânia, Nassau, Bingen, Ingelheim, Darmstadt, Woerstadt, 

Siméria, Castelânia Westphalia e Worms. Além disso, homenageou as diversas 

nacionalidades de outros colonos, dando-lhes nomes nos quarteirões: Quarteirão Francês, 

Suíço e Brasileiro. O progresso dos colonos alemães dinamizou Petrópolis e contribuiu para o 

seu desenvolvimento (TAULOIS, 2007). 

 Durante todo o 2° Reinado, a presença de D. Pedro II em Petrópolis se destacou por 

sua influência, pela constância da sua presença e do seu amor à cidade. A temporada de verão 

na Serra da Estrela durava até seis meses, de novembro a maio, quando a tutela imperial era 

transferida para Petrópolis.  Desde 1848, somente nos anos difíceis da Guerra do Paraguai, a 

vilegiatura serrana do imperador foi interrompida (TAULOIS, 2007). 

 Fatos importantes envolvendo o Imperador aconteceram enquanto ele estava na 

cidade, como quando esteve doente e os médicos e sua família procuraram mantê-lo em 

Petrópolis.  Proclamada a República, foi ali que ele recebeu a notícia de seu exílio.  Com o 

Imperador na cidade, ela se tornava a capital do Império e centro da atenção nacional. Nesta 

época, a cidade se desenvolvia rapidamente, com forte tendência aristocrática, por força da 

presença do Imperador e de sua corte nas temporadas do verão.   

 Nobres, políticos, diplomatas, senhores das terras, negociantes e a intelectualidade da 

época se transferia para Petrópolis durante um semestre a cada ano.  Palacetes eram 

construídos para morada da elite e a cidade assumia um aspecto elegante.  Muitos desses 

palacetes fazem parte do patrimônio arquitetônico do Centro Histórico da cidade, cuja 

preservação é imprescindível para o desenvolvimento turístico e cultural de Petrópolis. 

 A cidade se manteve em constante modernização, acompanhando a tendência geral da 

segunda metade dos anos 1800.  Alguns sinais dessa modernidade se encontram na presença 

de respeitadas escolas, da construção do hospital Santa Teresa, da estrada de ferro, de hotéis e 

de estradas de rodagem. 

 A modernização mais importante para o estudo deste trabalho é que data desta época a 

introdução na cidade da indústria de tecidos. Naquela região a indústria têxtil encontrou 

fatores favoráveis, como o clima úmido, a energia hidráulica e a mão-de-obra qualificada. As 

principais indústrias eram a Imperial Fábrica de São Pedro de Alcântara, a Companhia 
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Petropolitana, a Aurora, a Werner, a Santa Helena, a Dona Isabel e a Cometa, que fizeram de 

Petrópolis o mais importante polo têxtil do país (TAULOIS, 2007). 

 Em tempos de Brasil República, a cidade passou por oito anos significativos em que se 

transformou na capital do Estado do Rio de Janeiro.  Em 1893, ocorreu a Revolta Armada em 

Niterói contra o governo do Marechal Floriano Peixoto e foram cortadas todas as 

comunicações entre o Rio de Janeiro e Niterói.   

 Com a capital do estado ameaçada, o governo foi transferido de Niterói para Petrópolis 

em 1894 e de lá só saiu em 1902.  O município tinha 29.000 habitantes e, no verão, a cidade 

chegava a suportar até 35.000, quando já estava sendo abastecida por energia elétrica 

(TAULOIS, 2007). 

 Quando Petrópolis deixou de ser capital do Estado, pensou-se que a cidade perderia 

seu prestígio e ficaria esquecida.  Mas ocorreu o contrário: por muitos anos o 

desenvolvimento foi mantido ao lado da sua vocação turística. Ali pôde ser visto a 

preservação de um ambiente culto, aristocrático e refinado. 

 Em 1928, foi construída a primeira rodovia asfaltada do país que ligava o Rio a 

Petrópolis. A rodovia recebeu o nome de Washington Luiz, uma homenagem ao presidente 

que teve essa importante iniciativa para o desenvolvimento da cidade. Segundo Taulois 

(2007), as importantes transformações que se passaram na cidade podem ser vistas até os dias 

de hoje.  Para ele:  

 

Depois da década de 50, mudanças sociais e tecnológicas como a explosão 
demográfica, a limitação dos espaços urbanos, o início do processo de 
industrialização do país, com as intensas migrações internas de populações 
marginalizadas, a cidade se viu envolvida em um processo político populista 
que a descaracterizou e permitiu que diversas áreas, inclusive as encostas 
dos morros, fossem ocupadas de modo inadequado.  Como conseqüência, 
ocorreu um violento crescimento da população sem um planejamento urbano 
e paisagístico que permitisse a manutenção das condições anteriores da 
cidade, o que modificou em profundidade o ambiente, a sua aparência e a 
qualidade de vida da população. 
 
 

Com a mudança da capital federal para Brasília em 1961,  a modernidade trouxe para 

a cidade a necessidade seguir a reestruturação da economia mundial com a globalização. 

Petrópolis passou a condição de subunidade do Grande Rio e continuou crescendo com um 

caráter suburbano de seus moradores.  Em consequência, algumas lojas e serviços de antiga 

tradição na cidade encerraram suas atividades comerciais, sufocados pela dominação abusiva 

do mercado por redes nacionais de lojas de varejo que se instalaram em Petrópolis. Isso 

evidentemente mudou a identidade social e cultural da cidade. 
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A partir de 1960, ocorreu uma mudança de rumo na vida dos moradores de Petrópolis. 

A fim de reverter seus problemas econômicos, o foco passou a ser sua tradição histórica e de 

urbanização e arquitetura, atrelada à beleza e à preservação da sua natureza.  Mansões e 

palácios abriam suas portas para a visitação e a Prefeitura de Petrópolis planejou e organizou 

o setor de turismo e cultura em uma extensa rede de facilidades oferecidas aos turistas. Por 

exemplo, a melhora nas informações, eventos, pousadas e hotéis, restaurantes e outras 

atrações com requinte e particularidades capazes de atrair o interesse do visitante (TAULOIS, 

2007). 

Estão presentes na cidade atrativos turísticos que mesclam a cultura e a história do 

país, a gastronomia, as compras, a natureza e o lazer. Dentre essas atrações se destacam: 

Catedral São Pedro de Alcântara, Museu Casa de Santos Dumont, Casa do Ipiranga, Museu 

Imperial, Palácio Amarelo, Palácio de Cristal, Museu Casa do Colono, Sesc Quitandinha, 

Parque Nacional da Serra dos Órgãos, etc.. Mais que isso, pessoas ilustres passaram por ali, 

como Rui Barbosa, Barão de Mauá, Barão do Rio Branco, Oswaldo Cruz, Stefan Zweig, 

Manoel Bandeira, Alceu Amoroso Lima, entre outros. 

Portanto, a história da cidade de Petrópolis se alongou por diversos momentos da 

história do Brasil. Tanto no Império como na República, Petrópolis se desenvolveu 

estimulada pela presença de pessoas ilustres que tinham adoração pela cidade e ali estiveram 

em momentos de suas vidas. Além disso, a figura de D. Pedro II passou a ter um valor 

significativo para a cidade e um forte apelo para o turismo cultural. 

Para que esses valores histórico-culturais possam se transformar em riqueza para a 

cidade, continuam sendo feitos grandes esforços pela iniciativa privada e pelo poder público 

com ações diretas, como investimentos na educação do povo, na divulgação e principalmente 

na transformação da consciência dos que vivem em Petrópolis para que se sensibilizem com 

esses valores e recebam com hospitalidade os visitantes. 

 

 

3.2 TURISMO DE COMPRAS COM FOCO NA RUA TERESA 

 

  

 O turismo de compras está presente em Petrópolis dividido em polos de moda. São 

eles: a Rua 16 de Março, o bairro do Bingen, o distrito de Itaipava e a Rua Teresa. Cada um 

possui suas especificidades para atrair o público ávido pelas compras.  
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 A Rua 16 de março se localiza no centro da cidade. Ali se pode encontrar um comércio 

diversificado com shopping center, lojas de roupas e calçados, de conveniências, presentes, 

informática, perfumarias, joalherias, livrarias, restaurantes, cinemas, entretenimento e 

agências de viagens. 

 Outro polo de venda é o bairro Bingen, localizado na entrada da cidade. Lá se 

encontram roupas e acessórios de moda a preços de fábrica, tanto no varejo como no atacado, 

além de fábricas de móveis e tecidos para decoração.  

 Quanto à Itaipava, é o terceiro distrito do município de Petrópolis e fica a quinze 

quilômetros de distância do centro histórico de Petrópolis. O melhor acesso é seguindo direto 

pela BR 040, saída 62. O seu principal destaque é a excelência da gastronomia e a presença de 

charmosos hotéis e pousadas, além de lojas de cerâmica, móveis, decoração, roupas, 

acessórios de moda, antiquários e artesanato.  

  Tendo em vista a importância do tema “Turismo de compras” e da Rua Teresa como 

polo de vendas, este estudo prioriza estudar os turistas e excursionistas que frequentam a Rua 

Teresa, em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro com a finalidade de fazer compras.  

 A história dessa Rua se confunde com a história da cidade. Desde a época em que 

Petrópolis era uma cidade Imperial, a Rua Teresa já possuía grande importância por ser um 

dos principais acessos à cidade. Nos primórdios da formação da cidade, no século XIX, muito 

antes do desenvolvimento do polo têxtil, a Rua era uma das mais importantes da região por 

ser o único acesso possível da Serra da Estrela a então Fazenda do Córrego Seco. A Vila 

Teresa, como era chamada na ocasião, foi, até a inauguração da atual estrada Rio - Petrópolis, 

em 1928, a única forma de se chegar ao Centro da cidade. 

A vocação para polo de moda começou em 1916, quando foi construída na Vila 

Teresa, impulsionada pela indústria têxtil, a primeira malharia. Somente nos anos 50 e 60, 

com o declínio das fábricas têxteis, a Rua se transformou em um ponto de confecções. Muitos 

operários que haviam sido demitidos e já moravam na Rua, aproveitaram o conhecimento que 

tinham durante anos de trabalho nas indústrias de tecidos para montar suas próprias casas de 

costura. As garagens foram aproveitadas para utilização como ponto de venda.  

A Rua Teresa está localizada próxima ao centro histórico, o que ajuda na atração de 

visitantes. É conhecida nacionalmente pela tradição de ser como um shopping a céu aberto 

por dois quilômetros de extensão com artigos a preços indiscutivelmente mais baratos. 

Roupas e acessórios de moda são vendidos a preços de fábrica, no atacado e no varejo para 

pessoas atraídas tanto para revenda quanto para uso pessoal.  
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Com a chegada de novas marcas na Rua Teresa, algumas lojas não vendem mais a 

preço de fábrica. O incremento das vitrines, das estampas e da qualidade de algumas lojas são 

fatores que justificam preços um pouco mais elevados. Apesar disso, as malharias tradicionais 

continuam priorizando preços baixos e vendas com descontos para quem compra mercadorias 

no atacado, o que atrai muitos revendedores. 

O principal produto vendido na Rua Teresa é roupa. Neste caso, um tipo de 

mercadoria que pode ser nomeada de conveniência. É um artigo manufaturado cujas 

características são o preço acessível e o fato de ser comprado com mais frequência. A compra 

de artigos deste tipo envolve o consumidor em um comportamento cotidiano de solução de 

problemas, como alimentar-se, vestir-se e limpar-se. (HORNER; SWARBROOKE, 2002). É 

um artigo sempre necessário devido à baixa durabilidade e às rápidas mudanças de estação e 

coleções de moda. 

As lojas da Rua funcionam às segundas-feiras em um horário alternativo, das 14h às 

18h. Entre as terças-feiras e os sábados, das 9h às 18h. Aos domingos, o horário é das 10h às 

16h, porém algumas lojas não estão abertas.  

 Segundo dados do site da Associação de Empresários e Amigos da Rua Teresa, as 

vendas na Rua representam 14% do PIB da cidade e empregam direta e indiretamente cerca 

de 50.000 pessoas. As vendas mensais chegam a seis milhões de peças por mês distribuídas 

por aproximadamente 1.000 lojas (ASSOCIAÇÃO, 2009). Já em um folheto da agência e 

operadora Dream Up, as lojas da Rua Teresa vendem cem milhões de peças anualmente e 

atraem duzentos mil habitantes todos os meses. Estão trabalhando há mais de trinta anos na 

região. 

 Na reportagem ‘Compras de Natal’ da Revista Petrópolis (n. 10, 2009), fala-se que os 

polos de moda da Rua Teresa e do Bingen, juntos, são responsáveis por dezessete por cento 

do PIB da cidade. Segundo a revista, a Rua Teresa possui 910 lojas que vendem roupas 

femininas, masculinas, infantis, íntimas, moda praia e fitness e tamanhos especiais. 

 Não existe uma coincidência nos dados encontrados em diversos materiais e, por isso, 

faz-se necessária a exposição de números de fontes diversas. Em matéria ‘Rua Teresa: alta 

qualidade na moda e no atendimento’, publicada na Revista Petrópolis (n. 3, 2003), fala-se 

que existem na Rua 1200 lojas. Esse comércio é responsável por quarenta mil empregos 

diretos e indiretos e representa catorze por cento do PIB do município. 

 Segundo essa edição da revista, a Rua Teresa atrai revendedores e empresas de várias 

partes do Brasil interessados em negócios vantajosos. Eles também procuram a Rua para uma 

constante atualização das novas tendências lançadas pelos profissionais da moda a cada 
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estação. Além disso, a melhor época para esse tipo de público é em março e em agosto, 

quando acontece o evento Rua Teresa Fashion que reúne mais de trinta grifes em desfiles de 

moda. Para garantir o sucesso de suas coleções, as confecções investem em técnicas e tecidos 

modernos com design e tecnologia atrelados ao treinamento e  à qualificação da mão-de-obra.   

 Ademais, no ano de 2007, a Rua Teresa foi beneficiada com a inauguração de um 

Centro de Modas, através de uma parceria entre a Prefeitura de Petrópolis, o Governo do 

Estado e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O Centro abriga a 

Associação de Empresários da Rua Teresa (ARTE), o Sebrae, o Senai, o Sindicato das 

Indústrias de Confecções e a Fundação de Cultura e Turismo de Petrópolis.  

 O público pode ter acesso a esses órgãos através de um Centro de Informações 

Turísticas (CIT), que também oferece internet gratuita, fraldário, banheiro público, caixa 

eletrônico, água gelada, venda de passagens de ônibus, mapas e informações turísticas. 

 O CIT possui como missão principal formar profissionais qualificados e gerar novos 

empregos. Oferece apoio ao empresário e ao trabalhador com cursos e seminários de 

capacitação e atualização. Um exemplo de sucesso é a parceria com o Senai que, em 2008, 

formou 450 novos costureiros e um quantitativo de pessoal entre 70 e 80 por cento de 

egressos que se inserem no mercado de trabalho após o término do curso (LISBOA e 

MACIEL, 2003). 

  

 

3.3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS, RESULTADOS E ANÁLISE DA 

PESQUISA DE CAMPO REALIZADA NA RUA TERESA 

  

 A fim de que a teoria relacionada ao turismo de compras pudesse ser trazida para a 

realidade, foi elaborada uma pesquisa de cunho quantitativo com visitantes da Rua Teresa que 

estavam fazendo compras. O objetivo era investigar quais eram as principais características 

desse público e, a partir daí, desenvolver algumas análises. 

 A respeito aos procedimentos metodológicos deste trabalho, duas etapas podem ser 

consideradas. Em um primeiro momento, a pesquisa qualitativa na procura por fontes 

bibliográficas; em um segundo momento, a pesquisa quantitativa a fim de dar um significado 

mais real ao trabalho. 

 Durante todo o desenvolvimento deste trabalho, foram feitas pesquisas qualitativas em 

busca do auxílio de fontes e referenciais bibliográficos variados. As bases foram livros de 

diferentes áreas do conhecimento, artigos científicos, revistas, monografias bem como 
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material disponível eletronicamente na web, objetivando estabelecer a fundamentação teórica 

do tema.  

 A segunda etapa, de natureza exploratória e quantitativa, foi realizada por meio de 

uma amostra não-probabilística, já que nenhum cálculo estatístico foi feito em relação à 

população e aos visitantes da Rua Teresa para que os resultados representassem a realidade 

dos compradores dali.  

 Dessa forma, um questionário estruturado com perguntas abertas e fechadas foi 

elaborado na disciplina optativa de Comportamento do Consumidor em Turismo, no curso de 

Turismo da Universidade Federal Fluminense, com o auxílio da professora Verônica Feder 

Mayer e da aluna Rayanna Alves Lavrador. Foi utilizada na questão de motivação para a 

viagem de compras para a Rua Teresa a Escala Likert, que é um tipo de escala de resposta 

psicométrica usada comumente em questionários.  Costuma ser aplicada em pesquisas de 

opinião, em que os entrevistados especificam seu nível de concordância com uma afirmação.  

 Em relação ao questionário elaborado, este possuia questões filtros, de caracterização 

do perfil da amostra, das motivações e das características da viagem. As questões um, dois e 

três eram filtros. Se a cidade de residência do entrevistado fosse Petrópolis, essa pessoa era 

eliminada, assim como se o seu objetivo não fosse as compras.  

 As questões três, 13, 14, 16 e 17, são relacionadas ao perfil do pesquisado, como 

gênero, faixa de idade, grau de escolaridade, regime de trabalho e renda mensal. As questões 

quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 12 e 15 são relativas às características da viagem de cada 

um, por exemplo se é a primeira vez que visita Petrópolis ou a Rua Teresa, a frequência anual 

com que vista a Rua, a pretensão em visitar atrativos históricos, tempo de permanência na 

cidade, o meio de transporte utilizado e o gasto médio com as compras. E a questão dez, que 

trata das motivações que levaram aquelas pessoas a escolherem a Rua Teresa como destino de 

compras.   

 Os resultados da pesquisa, portanto, estão embasados em uma amostra por 

conveniência de 96 pessoas entrevistadas que estavam fazendo compras, tendo sido coletada 

na Rua Teresa. As duas pesquisadoras, devidamente identificadas com coletes da UFF, 

passaram em torno de oito horas de uma sexta-feira, dia 1º de outubro de 2010, nas duas 

calçadas da Rua Teresa, em busca de pessoas a serem entrevistadas, totalizando uma amostra 

de noventa e seis turistas ou excursionistas que faziam compras pessoais ou para revenda.  

 A amostra por conveniência pode ser justificada já que não foram encontrados outras 

pesquisas e trabalhos relacionados ao turismo de compras, principalmente em relação à Rua 

Teresa. Assim, essa amostra é importante para o conhecimento dos primeiros cruzamentos de 
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informações relacionados aos visitantes da Rua Teresa e uma forma de iniciar as pesquisas 

nessa área através de novos caminhos. 

 Durante a pesquisa de campo, a coleta de dados foi feita em certo momento do tempo, 

ou seja, interseccional.  Em diferentes momentos do dia, as pesquisadoras se alternaram nas 

duas calçadas e se distribuíram em diferentes partes da Rua Teresa. Dessa forma, objetivaram 

coletar uma amostra que não representasse somente uma parte da Rua. Foi constatado que de 

acordo com a hora do dia e o trecho da Rua, mais ou menos pessoas transitavam e tinham 

paciência de responder às perguntas. Apesar disso, a coleta dos dados, pelas pesquisadoras, 

em apenas um dia, pode ser considerada como uma limitação dos resultados da pesquisa de 

campo.  

 As pessoas aptas a serem entrevistadas eram as que estavam fazendo compras na Rua 

Teresa, desde que não fossem moradoras da cidade de Petrópolis. Ou seja, a pesquisa está 

interessada nos turistas e excursionistas que podem estar fazendo compras pessoais ou com a 

finalidade de revenda formal e informal. Esses últimos podem ser vistos como turistas ou 

excursionistas, cujo motivo principal de suas viagens é o de negócios. Já que o mesmo 

questionário foi aplicado a esses dois diferentes públicos, pode-se dizer que foram feitas 

amostras paralelas com o objetivo de comparação de perfil de visitantes.  

 A pesquisa de campo possui como vantagens o maior conhecimento das queixas, 

elogios, percepção de preço e qualidade dos visitantes.  Há um maior controle do processo de 

pesquisa, os dados podem ser levantados em quantidade e qualidade, os entrevistadores 

podem dar explicações quanto às perguntas, existe maior flexibilidade entre entrevistador e 

entrevistado e as chances de recusa de respostas são menores, já que o pesquisador pode 

insistir nas respostas. Também existem desvantagens na pesquisa de campo que podem ser 

distorções nas respostas, possibilidade de fraude, erros de interpretação e redação das 

questões abertas e a administração dos dados possui maior complexidade. 

 Quanto à tabulação dos dados levantados na pesquisa de campo, foi feito um arquivo 

no software SPSS, que monta estatísticas com as informações recolhidas e mostra com clareza 

o cruzamento de dados.  A tecnologia da SPSS é constituída de expertise matemática 

avançada e estatística para extrair conhecimento preditivo que, quando implementada em 

processos existentes, se adapta para gerar melhores resultados.  

 Os softwares de análise preditiva auxiliam a capturar as informações necessárias sobre 

as opiniões e atitudes das pessoas, preveem os resultados das interações antes que elas 

ocorram e agem sobre seus conhecimentos embutindo os resultados analíticos em seus 

processos de negócios (SOFTWERE, 2010). 
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 Com este software de tabulação de dados, o pesquisador pode escolher, dentre vários 

processos estatísticos, o ideal para a formação dos resultados desejados. No caso dos 

resultados da pesquisa apresentada nesse trabalho, foi utilizado, principalmente, o processo de 

tabulação cruzada, ou crosstabulation, que é o processo de criação de uma tabela de 

contingência multivariada, com a distribuição de frequências e de estatísticas 

(TABULATION, 2010). O objetivo é fazer o cruzamento dos dados dos visitantes que 

compram para uso pessoal e para revenda, de acordo com as informações recolhidas do perfil 

de cada entrevistado.  

  Uma vez em campo, as pesquisadoras também puderam constatar informações que não 

foram registradas nos questionários, mas que possuem relevância para o estudo do tema 

‘turismo de compras na Rua Teresa’. Foi observado que a Rua Teresa possui maior 

movimento de turistas e excursionistas após às dez horas da manhã. Nessa hora, os turistas e 

excursionistas estão chegando, na maioria das vezes, em seus carros próprios (53% dos 

entrevistados) e ônibus (38% dos entrevistados).  

 Durante a pesquisa de campo as pesquisadoras registraram através de um índice de 

recusa, aquelas pessoas que não quiseram responder ou que responderam ser moradoras de 

Petrópolis. Foram contabilizadas 67 pessoas que se recusaram a começar a responder a 

pesquisa e 35 que disseram ser moradoras de Petrópolis. Essa foi uma das limitações 

encontradas para a pesquisa, já que uma grande quantidade de pessoas optou por não 

responder. 

 Dentre os motivos para as compras na Rua Teresa, os entrevistados se dividiram entre 

as compras para uso pessoal, revenda formal e informal. A revenda formal acontece quando o 

revendedor possui registros, como o de empreendedor individual ou de micro e pequena 

empresa; nesse caso, pode vender suas mercadorias por conta própria ou para outras lojas. 

68% dos entrevistados estavam fazendo compras para uso pessoal, representando a maioria da 

amostra; 19% faziam compras para revenda informal, ou seja, sem inscrições estaduais e 

pagamento de impostos; e 13% eram revendedores do mercado formal da economia. Apesar 

da divisão entre revendedores formais e informais nos questionários, as características de 

ambas serão tratadas, genericamente, como revenda. 

 Na pesquisa de campo foi constatada uma quantidade significativa de passantes 

observando as vitrines e carregando sacolas. As características visíveis aos compradores de 

uso pessoal são o andar mais devagar, as sacolas nas mãos e maior observação de vitrines. No 

caso dos compradores para revenda, em sua maioria levam malas e carrinhos onde colocam as 
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mercadorias, compradas no atacado, para casa. Normalmente estão apressados e não 

observam muito as vitrines. Provavelmente porque já conhecem as marcas preferenciais.  

 Nos resultados da pesquisa, pode-se observar que os visitantes da Rua são 

provenientes de diversas cidades do Rio de Janeiro e até mesmo de outros estados (Figura 1). 

Alguns grupos de excursão foram vistos na Rua no dia da pesquisa, porém nenhum integrante 

foi entrevistado.  

 Apesar de 92% dos entrevistados residirem em várias cidades do estado do Rio de 

Janeiro, como mostra a figura, moradores da Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas 

Gerais, Paraíba e Pernambuco estavam fazendo compras em Petrópolis (8%). Para ilustrar 

essas informações foi criado o gráfico em formato de pizza em relação aos percentuais de 

entrevistados de acordo com o estado de residência.    

 

 

        Figura 1: Estado de residência da amostra  
        Fonte: Elaboração própria 
 

 

 Em relação ao gênero dos participantes da entrevista, dos 96 entrevistados, 22% são 

do gênero masculino e 78% são do gênero feminino. De uma forma geral, pode-se dizer que 

as mulheres fazem mais compras que os homens e costumam estar mais envolvidas com essas 

atividades. Apesar disso, a pesquisa forneceu ao estudo dados como renda, escolaridade e 

faixa etária, que serão comparadas para se descobrir as características do perfil dos visitantes 

de ambos os gêneros.  

 Fazendo a comparação entre revenda e compras pessoais, 67% dos entrevistados do 

gênero masculino estavam fazendo compras para uso pessoal e 33% para revenda. Em uma 

quantidade similar, 69% das mulheres faziam compras para uso pessoal e 31% para revenda. 

De acordo com a amostra, não se pode dizer que existe uma diferença significativa entre 

homens e mulheres que compram para uso pessoal ou para revenda. A diferença está no fato 
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de mais mulheres fazerem compras na Rua Teresa, mas não no que diz respeito aos objetivos 

das compras. 

 Em relação à visitação a Petrópolis, somente 3% afirmaram ser a primeira vez que 

visitavam a cidade, ou seja, 97% dos entrevistados já conheciam o destino. Fazendo uma 

comparação entre os turistas de compras pessoais e os revendedores, nenhum entrevistado que 

fazia compras por negócios visitava a cidade e a Rua Teresa pela primeira vez.  

 Quanto aos turistas e excursionistas de compras pessoais, 5% do total de entrevistados 

estavam visitando a cidade de Petrópolis pela primeira vez. Além disso, 14% dos 

entrevistados que compravam com o mesmo objetivo, estava na Rua Teresa pela primeira vez.  

Ou seja, uma parte dessas pessoas já conhecia a cidade e ainda não tinha visitado a Rua 

Teresa. Apesar disso, essa Rua pode ser considerada um atrativo conhecido para os visitantes 

de Petrópolis. 

 Em uma comparação entre os gêneros, 100% dos homens entrevistados já conheciam a 

cidade de Petrópolis e 95% já conheciam a Rua Teresa. Quanto às mulheres, 96% já 

conheciam a cidade e 89% já visitaram a Rua Teresa em algum momento de suas vidas. Em 

relação à amostra, mais mulheres visitavam a cidade e a Rua Teresa pela primeira vez.   

 Outra informação em relação àqueles que já haviam visitado a Rua Teresa é a 

frequência anual (Tabela 1) com que a visitam para fazer compras.  A tabela abaixo mostra a 

frequência de visitas em relação ao motivo das compras. A frequência dos visitantes que 

revendem mercadorias é maior do que aqueles fazem compras para uso pessoal durante o ano. 

Segundo a tabela, pode-se perceber que conforme a freqüência anual de visitas aumenta, os 

visitantes de compras pessoais deixam de ser a maioria. Nenhum revendedor visita a Rua 

Teresa uma ou duas vezes por ano e nenhum comprador de uso pessoal visita a Rua de 20 a 

48 vezes ao ano.  

 A maior frequência dos revendedores pode ser explicada pela maior necessidade de 

troca de mercadorias, renovação de estoque e compra de variedade de tamanhos, cores e 

modelos das roupas. Os entrevistados que estão em busca das compras pessoais, 

provavelmente fazem compras de acordo com as suas necessidades próprias de troca de 

vestuário, o que costuma ocorrer menos vezes ao ano.  

 Entre as diferenças entre homens e mulheres, 55% dos homens e 33% das mulheres 

visitam a Rua Teresa de uma a duas vezes anualmente. Conforme a quantidade de visitas por 

ano vai aumentando, as mulheres passam a visitar mais frequentemente e os homens 

diminuem a quantidade de vezes. 27% das mulheres e 15% dos homens responderam entre 
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três e seis visitas anuais. 19% das mulheres e 15% dos homens visitam entre sete e 12 vezes e 

21% das mulheres e 15% dos homens entre 20 e 48 vezes anuais.   

 Evidentemente, a maior frequência (92%) na Rua Teresa é de moradores do Estado do 

Rio de Janeiro. Provavelmente devido à proximidade e o conhecimento do destino são eles, 

também, os maiores frequentadores da Rua. 63% desses visitantes fazem compras pessoais ou 

para revenda de 1 até 6 vezes por ano. É um percentual de visitantes significativo, tendo em 

vista que a amostra foi tomada em um único dia.  

 

Tabela 1 Motivo principal das compras em termos de sua frequência anual 

 

Frequência anual (vezes ao ano corrente) e principal motivo das compras 

 
Qual o principal motivo das compras 

Total Uso pessoal Revenda 

Frequência anual  

(ano corrente) 

1 vez ao ano 100% 0% 19% 

2 vezes ao ano 100% 0% 19% 

3 a 6 vezes ao ano 82% 18% 25% 

7 a 12 vezes ao ano 44% 56% 18% 

20 a 48 vezes ao 

ano 

0% 100% 19% 

Total 59 respostas 30 respostas 100% 

Fonte: Elaboração própria 
 

 

  Quanto à pretensão de visitar atrativos históricos e culturais naquela viagem (Tabela 

2), nenhum comprador de revenda teve uma resposta positiva. A maioria justificou que já 

conhecia esses atrativos e que não tinha tempo suficiente para visitas históricas. Já 25% dos 

visitantes que faziam compras pessoais, pretendiam visitar atrativos históricos. Desses 25%, 

46% eram homens e 54% mulheres. Observando pelo gênero, não existe uma diferença 

significativa entre a pretensão de homens e mulheres a visitar atrativos históricos.  

 Os atrativos mais citados pelos 25% dos entrevistados que pretendiam fazer outras 

visitas foram:  Casa do Ipiranga, Casa de Santos Dumont, Palácio de Cristal, Museu Imperial, 

Quitandinha e Catedral de São Pedro de Alcântara. A tabela abaixo deixa clara a discrepância 

em relação a visitas de revendedores e compradores para uso pessoal.  
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Tabela 2 Motivo principal das compras em termos de sua pretensão em visitar atrativos históricos 

_________________________________________________________________________________ 

Pretensão em visitar atrativos históricos e o principal motivo das compras  

 
Qual o principal motivo das compras 

Total Uso pessoal Revenda 

Visitou ou pretende 

visitar algum atrativo 

Sim 13 0 14% 

Não 53 36 86% 

Total 66 respostas 30 respostas 100% 

Fonte: Elaboração própria 
 Foi percebido que os turistas de compras para revenda, ou seja, que estavam na Rua 

Teresa em virtude de negócios, não possuíam tempo hábil para responder as perguntas. Como 

o motivo de suas viagens não é o lazer, o tempo é um fator de grande importância (Tabela 3). 

Em relação aos compradores para revenda, 47% ficam de cinco a oito horas na Rua Teresa, 

assim como 44% dos entrevistados compram para uso pessoal. A próxima tabela ilustra a 

distribuição das horas gastas com a permanência na cidade.  

 O tempo necessário por 80% dos revendedores para fazer as compras vai até oito horas 

em um mesmo dia e, por isso, podem ser considerados excursionistas de negócios. Apenas um 

entrevistado afirmou ficar 72 horas na cidade com o motivo de fazer compras para revenda. 

Ele veio da Bahia, de avião, para aproveitar as barganhas da cidade. Neste caso, pode ser 

considerado um turista de negócios.  

 Em relação aos visitantes de compras pessoais, 62% das pessoas que responderam 

ficar até quatro horas na cidade estavam fazendo compras com esse motivo, assim como 67% 

dos que ficariam na cidade por entre cinco e oito horas, sendo considerados excursionistas. 

Em contrapartida, 95% dos visitantes que responderam ficar mais de 24 horas na cidade 

compravam para uso pessoal, ou seja, podem ser considerados turistas na cidade.  

 São essas pessoas, 62%, que iriam ficar mais de 24 horas na cidade, que responderam 

positivamente, quando perguntadas em relação à pretensão de visitar atrativos históricos. 

Além de serem consideradas turistas por estarem fora de seu local habitual por mais de 24 

horas, são eles os principais visitantes que utilizam outros atrativos da cidade.  

 Além disso, 20% da amostra é constituída por turistas na cidade de Petrópolis, já que 

disseram ficar mais de 24 horas na cidade. Entre esses turistas, 63% são do estado do Rio de 

Janeiro e 37% de outros estados. Em relação aos visitantes de outros estados, somente um dos 

oito entrevistados não iria ficar na cidade por mais de 24 horas. E 85% dos visitantes 

fluminenses podem ser considerados excursionistas, porque ficariam na cidade até 12 horas. 

Os 15% restantes podem ser considerados turistas porque iriam ficar mais de 24 horas na 

cidade.  
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 Quanto às diferenças entre homens e mulheres, 45% de ambos os gêneros ficaram de 5 

até 8 horas na cidade; 28% das mulheres ficaram até quatro horas e somente 15% dos homens 

despenderam esse mesmo tempo. Apesar disso, 40% dos entrevistados do gênero masculino 

afirmaram que ficariam mais de 24 horas na cidade comparando-se com somente 15% do 

gênero feminino. Mais homens podem ser considerados turistas na cidade se comparados com 

as mulheres dessa amostra.     

 

Tabela 3 Motivo principal das compras em termos da permanência na cidade 

__________________________________________________________________________________ 
Tempo de permanência em Petrópolis (medido em horas) e o principal motivo das compras 

 
Qual o principal motivo das compras 

Total Uso pessoal Revenda 

Horas de permanência em 
Petrópolis 

Até 4 horas 62% 38% 25% 

5 a 8 horas 67% 33% 45% 

9 a 12 horas 44% 56% 10% 

Acima de 24 horas 95% 5% 20% 

Total 66 respostas 30 respostas 100% 

Fonte: Elaboração própria 
 

 
 As motivações que levam os visitantes a procurarem um destino são importantes para 

os investidores, empresários e planejadores da área em questão.  Dessa forma, foi 

desenvolvida a questão de motivação, na qual os entrevistados respondiam entre discordo 

totalmente, discordo parcialmente, não concordo nem discordo, concordo parcialmente e 

concordo totalmente em relação às frases afirmativas.  

 Em relação à proximidade com a residência do entrevistado, não foi encontrada 

diferença significativa em relação à motivação pela distância. 33% dos entrevistados que 

compraram para revenda não deixaram de visitar a Rua Teresa devido à distância de suas 

casas. Dentro da amostra de revendedores, 40% deles não concordaram nem discordaram que 

a distância é uma motivação para aquelas compras. O fato de estarem fazendo compras em 

virtude de negócios, provavelmente, faz com que outras questões relativas à Rua Teresa 

atraiam essas pessoas às compras. 17% desses entrevistados levaram em consideração a 

proximidade com as suas residências para escolher a Rua como destino.    

A respeito da opinião motivacional dos visitantes que compram para uso pessoal, as 

opiniões ficam divididas quando se trata de distância entre a residência e o destino em todas 
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as opções oferecidas no questionário. 30% dos entrevistados discordaram que a Rua Teresa 

está próxima às suas residências e, mesmo assim, não deixaram de visitá-la. No outro 

extremo, outros 30% dos entrevistados acreditaram que uma de suas motivações para visitá-la 

é a proximidade com as suas residências. Em cada um dos outros três itens, discordo 

parcialmente (14%), não concordo nem discordo (14%) e concordo parcialmente (14%), as 

opiniões ficaram divididas. 

Entre homens e mulheres as diferenças entre a motivação pela distância serão descritas 

a seguir. 24% dos entrevistados do gênero masculino discordaram que a distância seja uma 

motivação para ir às compras na Rua Teresa, 20% deles discordaram parcialmente e 28% não 

concordaram nem discordaram da afirmação. Apenas 14% deles acreditam que a proximidade 

seja uma motivação para escolher a Rua como destino. Portanto, para a maioria dos homens, a 

proximidade não é a principal motivação para as compras nessa região. 

Em relação às mulheres, 32% discordaram que a distância é uma motivação para ir às 

compras na Rua Teresa, 20% delas não concordaram nem discordaram da afirmativa e 30% 

concordaram totalmente que visitam a Rua devido à proximidade com as suas residências. A 

opinião do gênero feminino fica dividida em concordância, ou não, em relação às afirmativas.  

Um dos fatores que mais motivam tanto compradores de uso pessoal como de revenda 

é a qualidade das roupas vendidas. 46% dos entrevistados de uso pessoal e 57% de revenda 

afirmaram que concordam totalmente que a qualidade das roupas os motivam. 48% dos 

compradores de uso pessoal e 33% dos que revendem mercadorias concordaram parcialmente 

com a afirmação. Apenas 4% dos que compraram para uso pessoal e 10% dos que compraram 

para revenda não concordaram nem discordaram da afirmativa. Entre os que não concordaram 

totalmente, alguns indicaram no questionário que algumas lojas tinham muita qualidade nas 

roupas e outras não. Para eles, o importante é selecionar as melhores marcas, a fim de fazer 

boas compras. Nenhum entrevistado respondeu em discordância à afirmação, ou seja, as 

roupas vendidas, em geral, são de qualidade. 

Foi observado que homens e mulheres possuem, aproximadamente, as mesmas 

opiniões quanto à motivação pela qualidade. Para 52% das mulheres e 43% dos homens, a 

motivação pela qualidade é positiva. 41% das mulheres e 52% dos homens concordam 

parcialmente no que diz respeito à qualidade. E 7% delas e 5% deles, não concordam nem 

discordam com a qualidade das roupas.  

Quando perguntados sobre a motivação pelos preços baixos, a opinião masculina se 

dividiu mais entre as opções de resposta do que a feminina. 5% dos homens discordaram 

parcialmente que os preços baixos os motivam, 14% não concordaram nem discordaram com 
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a afirmação, 33% concordaram parcialmente e 48% concordaram totalmente com essa 

afirmativa. Em relação às mulheres, 16% não concordaram nem discordaram que visitam a 

Rua Teresa devido aos preços baixos, 28% concordaram parcialmente com a afirmação e 56% 

estavam visitando a Rua motivadas pelos preços baixos. Ainda em relação à motivação pelos 

preços baixos, 78% dos compradores de uso pessoal e 93% dos que estavam a negócios se 

consideram motivados pelos preços.    

Algumas das principais motivações que levam as pessoas a visitar a Rua Teresa são: 

as boas condições de pagamento, consideradas por 72% de quem comprava para uso pessoal e 

80% por quem comprava para revenda; o bom atendimento que atraiu 86% dos compradores 

para uso pessoal e 63% para revenda; a consideração de que as roupas seguem as tendências 

da moda, onde as respostas em concordância foram da ordem de 97% dos compradores de uso 

pessoal e 93% de revenda; e a segurança de andar pelas ruas, considerada por 80% dos que 

compravam para uso pessoal e 47% de revenda.  

 Quando perguntados se a motivação é a diversão que as compras oferecem aos 

visitantes, 47% dos entrevistados revendedores não acreditam ser essa uma real motivação. 

Na maioria das vezes, respondiam que fazer compras é divertido, mas não as compras como 

uma forma de negócio. Já 85% entrevistados em momentos de lazer, responderam que 

concordam que fazer compras é uma diversão garantida.  

 Na afirmação ‘já estava na cidade e passei por aqui’, o objetivo era saber se a Rua 

Teresa era o principal motivo da visita/viagem. Neste caso, 53% dos entrevistados de uso 

próprio e 93% de revenda discordaram dessa afirmativa. Ou seja, a Rua Teresa era o seu 

objetivo principal. Os outros 45% de entrevistados de uso pessoal foram a Petrópolis com 

outros objetivos, mas aproveitaram para ir às compras.  

 Quanto ao material de divulgação recebido que poderia levar a visitação da Rua 

Teresa, 50% dos entrevistados discordaram e 27% dos que faziam compras pessoais não 

concordaram nem discordaram dessa afirmativa e, portanto, não visitaram a Rua Teresa por 

conta deste tipo de material. 67% dos entrevistados em compras para revenda discordaram 

dessa afirmativa.  

 Quanto a uma suposta indicação de amigos e parentes para a visitação da Rua Teresa, 

67% dos revendedores discordaram dessa afirmativa. Eles estavam visitando a cidade, na 

maioria das vezes, porque já conheciam a Rua Teresa e ali praticavam seus negócios. Já entre 

os compradores de uso pessoal, 47% discordaram da afirmativa e 43% concordaram, ou seja, 

muitos receberam material informativo e outros não. 
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 No que se refere aos transportes utilizados para se chegar a Petrópolis (Tabela 4), 

pode-se dizer que tanto compradores de uso pessoal como compradores para revenda 

utilizaram, praticamente, os mesmos transportes. 57% dos compradores de uso pessoal 

chegaram a Petrópolis de carro próprio e 36% chegaram de ônibus. Da mesma forma, 54% 

dos revendedores chegaram a Petrópolis de carro próprio e 43% de ônibus. Esses são os 

principais meios de transportes utilizados por todos os entrevistados. Outros transportes 

encontrados nos questionários foram carro alugado, carro da empresa e avião. É o que pode 

ser visto e comparado na tabela abaixo: 

 

Tabela 4 Motivo principal das compras em termos do meio de transporte utilizado para chegar à 

cidade 

 
Meio de transporte utilizado para chegar a Petrópolis e o principal motivo das compras 

 
Qual o principal motivo das 

compras 

Total Uso pessoal Revenda 

Meio de transporte 

utilizado para chegar a 

Petrópolis 

Carro próprio 57% 54% 57% 

Carro alugado 2% 0% 1% 

Ônibus 36% 43% 38% 

Avião 3% 3% 3% 

Carro da empresa 2% 0% 1% 

Total de entrevistados 66 respostas 30 respostas 100% 

Fonte: Elaboração própria 
  

 Entre os homens que responderam ao questionário, 71% chegaram de carro próprio e 

19% em ônibus.  Comparados às mulheres, 51% delas chegaram em carro próprio e 43% em 

ônibus.  Sendo esses os principais transportes utilizados, mais mulheres chegam em ônibus do 

que homens e, consequentemente, mais homens chegam em carro próprio do que mulheres. 

 A comparação entre o meio de transporte utilizado e o estado de residência mostrou 

que 100% dos entrevistados que chegaram a Petrópolis em ônibus são moradores do estado do 

Rio de Janeiro, além de 90% dos que chegaram de carro próprio. Somente 10% dos residentes 

em outros estados chegaram à cidade de carro próprio. 

 Dado significativo relacionado uso do ônibus como meio de transporte é o fato de 40% 

dos visitantes que chegaram através desse meio visitarem a Rua Teresa com maior frequência 

anual. 70% dos entrevistados que frequentam a Rua Teresa entre 20 e 48 vezes ao ano, 
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chegaram à cidade em ônibus. Nenhum entrevistado que chegou em ônibus pretendia visitar 

atrativos diferentes das compras.  

 Mais que isso, 54% dos visitantes que chegaram em carro próprio frequentam a Rua 

mais vezes ao ano. 85% dos entrevistados que pretendiam visitar outros atrativos na cidade 

chegaram em carro próprio, além de 15% que chegaram de avião. 63% dos entrevistados que 

ficaram na cidade por mais de 24 horas também chegaram ali de carro próprio. 

 Mais que essas informações, 33% dos entrevistados que chegaram em carro próprio 

discordaram totalmente que a Rua Teresa fica próxima às suas residências; 28% não 

concordaram nem discordaram com a afirmação e 20% concordaram totalmente. Nesse 

quesito motivacional, as opiniões em relação à distância foram diversas. Não há como se 

chegar à conclusão de que a distância é ou não um fator que leva os visitantes a se deslocarem 

até a Rua.  

 Em contrapartida, 22% dos que chegaram de ônibus discordaram totalmente da 

afirmação e 35% concordam totalmente que a Rua Teresa está próxima às suas residências. 

Quando o transporte utilizado é o ônibus, a diversidade de respostas também é uma constante. 

Apesar de muitos entrevistados acreditarem que a Rua Teresa e suas casas não estão 

próximas, elas não deixam de visitar a Rua por esse motivo.      

 Ao serem perguntados se já estavam na cidade e acabaram visitando a Rua Teresa, ou 

seja, estavam em Petrópolis por outros motivos e acabaram passando na Rua para fazer 

compras, alguns entrevistados responderam em concordância à afirmativa. 43% dos que 

vinham em carro próprio concordaram com a afirmativa, assim como 16% dos que vinham de 

ônibus. No caso dos 43% que estavam de carro próprio, esse meio de transporte possibilitou o 

maior deslocamento das pessoas dentro da cidade e a visita a outros atrativos, como as 

compras.  

 Além disso, os entrevistados foram agrupados em faixas de idade para que ficasse 

mais fácil obter repostas (Tabela 5), já que se presumia que a maior parte dos entrevistados 

seriam mulheres. Neste caso, algumas delas poderiam não se sentir à vontade com a resposta 

numérica. Dessa forma, os resultados obtidos foram de que a concentração etária dos 

visitantes que responderam a pesquisa é entre 36 e 60 anos, como pode ser observado na 

tabela abaixo. 41% dos compradores de uso pessoal e 47% dos revendedores, ou seja, a 

maioria possui entre 36 e 50 anos. 

 

 

 



58 
 

Tabela 5 Motivo principal das compras em termos da faixa de idade dos visitantes entrevistados 
 
Faixa de idade em anos e o principal motivo das compras 

 
Qual o principal motivo das compras Total de 

respostas Uso pessoal Revenda 

Faixa de idade (em anos) Até 25 7% 3% 6 

De 26 a 35 11% 20% 13 

De 36 a 50 41% 47% 41 

De 51 a 60 27% 20% 24 

Acima de 61 14% 10% 12 

Total 100% 100% 96 

Fonte: Elaboração própria 
 

 Em relação ao meio de transporte utilizado e a faixa de idade dos entrevistados, 76% 

dos jovens de 26 a 35 anos chegaram a Petrópolis utilizando carro próprio. Esse resultado 

mostra que a maioria dos jovens possui veículo próprio e viaja com ele. Entre a faixa de 36 a 

50 anos, 51% chegaram de carro próprio e 41% de ônibus, mostrando que mais pessoas com 

essa faixa de idade escolhem o ônibus como meio de transporte. Na faixa etária de 51 a 60 

anos, 67% dos entrevistados viajaram em carro próprio. E, por fim, os pesquisados com 

idades acima de 61 anos, responderam que 58% chegaram de ônibus e 42% de carro próprio. 

 Apesar de mais mulheres terem sido entrevistadas, os resultados das respostas entre 

homens e mulheres foram comparados no que diz respeito à faixa de idade. Entre homens e 

mulheres, 100% dos entrevistados de todas as respostas na faixa de até 25 anos eram do 

gênero feminino, o que mostra a maioria jovem feminina indo às compras. 31% das respostas 

na faixa entre 26 e 35 anos foi de respostas masculinas, sendo esta a faixa mais respondida em 

se tratando do gênero masculino. Entre as mulheres ocupantes dessa mesma faixa, ocorreram 

69% de respostas. O restante das mulheres se encontram distribuídas nas faixas da seguinte 

forma: 76% entre 36 e 50 anos; 79% entre 51 e 60 anos; e 83% acima de 61 anos.  

 O grau de escolaridade (Tabela 6) foi perguntado aos entrevistados para que pudesse 

ser observada alguma discrepância entre revendedores e visitantes de lazer. A grande maioria 

dos entrevistados (54%) possuía o ensino médio completo, divididos entre 46% de respostas 

para compras de uso pessoal e 73% para revenda. Em contrapartida, 36% dos compradores 

que estavam fazendo compras de uso pessoal possuíam a graduação completa, assim como 

27% dos que faziam compras para revenda. De acordo com essa amostra, se pode dizer que o 

grau de escolaridade dos visitantes a lazer é ligeiramente maior do que os visitantes para 

revenda.    
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Tabela 6 Motivo principal das compras em termos do grau de escolaridade dos entrevistados 
 
Principal motivo das compras e grau de escolaridade 

 
Qual o principal motivo das compras Total de 

respostas Uso pessoal Revenda 

Grau de escolaridade Ensino fundamental 11% 0% 7 

Ensino médio 46% 73% 52 

Graduação 36% 27% 32 

Pós-graduação 7% 0% 5 

Total 100% 100% 96 

Fonte: Elaboração própria 
 

 O nível de escolaridade quando comparado com o meio de transporte utilizado para se 

chegar ao destino, pode trazer dados interessantes. 44% dos entrevistados que chegaram à 

cidade com carro próprio disseram possuir o ensino médio completo e 42% a graduação 

completa. 80% dos entrevistados com pós-graduação completa chegaram à cidade utilizando 

carro próprio, ou seja, um alto nível de escolaridade.   

 Já 68% dos entrevistados que chegaram de ônibus possuíam somente o ensino médio 

completo e 19% a graduação completa. Percebe-se que o nível de escolaridade dos que 

chegam de ônibus é menor do que entre os que chegam de carro próprio.  

 Quanto ao gênero, 57% dos homens e 53% das mulheres entrevistadas possuíam o 

ensino médio completo (55%). Em relação à graduação completa (33% da amostra), 38% 

eram homens e 32% mulheres. O nível de escolaridade entre homens e mulheres não tem 

diferença significante. 

 O regime de trabalho (Tabela 7) de 27% dos entrevistados é o emprego com carteira 

assinada e de 18% o funcionalismo público. Entre os entrevistados com emprego de carteira 

assinada, 81% faziam compras pessoais e 19% compras para revenda. Entre os funcionários 

públicos, 94% faziam compras pessoais e 6% para revenda. Nesses dois casos de regime de 

trabalho, poucas pessoas estavam fazendo compras para revenda e se pode presumir que isso 

ocorre devido, por exemplo, a melhores condições de vida e salariais, a ponto de não 

precisarem “fazer bicos” para incrementar a renda.  

 Além disso, 22% dos entrevistados eram autônomos formais ou empresários, sendo 

que desses, 58% faziam compras para revenda e 42% para uso pessoal. Outros 9% da amostra 

eram autônomos informais, sendo que 78% faziam compras para revenda e 22% para uso 

pessoal. Dessa forma, grande parte dos entrevistados que faziam compras para revenda 

possuíam como regime de trabalho uma atividade autônoma.  
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 Por outro lado, os visitantes com objetivos de compras pessoais são, em sua maioria, 

empregados com carteira assinada, funcionários públicos e aposentados e pensionistas. Uma 

curiosidade a respeito dos aposentados e pensionistas é que 31% deles estavam fazendo 

compras para revenda, o que pode ser considerado uma forma de ampliar a renda individual e 

de manter uma atividade econômica depois de idades mais avançadas.   

 
Tabela 7 Motivo principal das compras em termos do regime de trabalho  
 
Regime de trabalho e o principal motivo das compras 

 
Qual o principal motivo das 

compras 

Total Uso pessoal Revenda 

Regime de trabalho Autônomo formal/empresário 42% 58% 22% 

Autônomo informal 22% 78% 9% 

Empregado carteira assinada 81% 19% 27% 

Empregado sem carteira assinada 100% 0% 1% 

Funcionário público 94% 6% 18% 

Desempregado 100% 0% 2% 

Aposentado / pensionista 69% 31% 17% 

Estudante 100% 0% 4% 

Total 66 respostas 30 respostas 100% 

Fonte: Elaboração própria 
    

 As respostas do gênero masculino se concentraram (38%) nos empregados de carteira 

assinada, da mesma maneira que a maioria de 24% das mulheres. Em contrapartida, 21% das 

mulheres relataram ser aposentadas e pensionistas, ao contrário dos homens, sendo que 

nenhum respondeu fazer parte desse regime de trabalho.  

 Quando os meios de transporte utilizados para se chegar a Petrópolis são comparados 

com o regime de trabalho dos entrevistados, os principais resultados são que 71% dos 

autônomos formais/empresários chegaram à cidade de carro próprio da mesma forma que 

78% dos autônomos informais, sendo o veículo mais utilizado entre os entrevistados. 53% dos 

pesquisados com carteira assinada chegaram de ônibus e 42% de carro próprio. 70% dos 

funcionários públicos chegaram de carro próprio, assim como 44% dos aposentados e 

pensionistas. 50% dos aposentados e pensionistas chegaram de ônibus, assim como 100% dos 

desempregados.   

 De acordo com as informações recolhidas na pesquisa de campo, o gasto médio entre 

compradores de uso pessoal e revendedores é bastante diferente (Tabela 8). Entre os 

compradores que disseram gastar até R$200,00, 100% faziam compras pessoais, assim como 
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em uma segunda faixa de gastos (entre R$201,00 e R$500,00), 93% correspondentes aos 

entrevistados. Entre R$501,00 e R$1000,00, 61% dos gastos também foram com compradores 

de uso pessoal. A partir desta faixa, os compradores de revenda passam a ser a maioria. Entre 

R$1001,00 e R$4000,00, 86% estavam fazendo compras para revenda, assim como na faixa 

de gastos superiores a R$4001,00, 100% dos entrevistados eram revendedores.  

 Sendo assim, os maiores gastos são feitos pelos revendedores que, na maioria das 

vezes, compram mercadorias em quantidade de diferentes tamanhos, cores e modelos. Os 

compradores de uso pessoal compram em menor quantidade para uso próprio ou para 

presentear alguém. Na tabela abaixo as frequências de gastos são mostradas com maior 

clareza:  

Tabela 8 Motivo principal das compras em termos do gasto médio com as compras 

 
Gasto médio com as compras nesta viagem e o principal motivo das compras 

 
Qual o principal motivo das 

compras 

Total Uso pessoal Revenda 

Gasto médio com as 

compras nesta viagem 

Até 200,00 100% 0% 24% 

Entre 201,00 e 500,00 93% 7% 31% 

Entre 501,00 e 1000,00 61% 39% 24% 

Entre 1001,00 e 4000,00 14% 86% 15% 

Acima de 4001,00 0% 100% 6% 

Total 65 respostas 29 respostas 100% 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Em relação às diferenças entre homens e mulheres, 52% das respostas masculinas 

foram na faixa de gastos entre R$201,00 e R$500,00. Já 29% das mulheres gastaram até 

R$200,00, 25% gastaram entre R$201,00 e R$500,00 e outras 24% das respostas foram na 

faixa entre R$501,00 e R$1000,00. Pode-se perceber que as mulheres variam a quantidade de 

dinheiro gasto nas compras. Já nos gastos acima de R$4001,00, foram os homens os mais 

gastadores, com 67% das respostas.  

 O cruzamento dos dados relativos ao gasto médio e a pretensão a visitar outros 

atrativos históricos e culturais (13% da amostra) resultou na seguinte conclusão: 59% dos 

entrevistados que deram a resposta positiva gastaram entre R$201,00 e R$500,00; 33% 

gastaram entre R$501,00 e R$1000,00; e 8% gastaram até R$200,00. Pode-se concluir que as 

pessoas que pretendiam visitar outros atrativos não efetuaram gastos muito elevados, 

provavelmente, porque teriam maiores gastos além das compras.  
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 O gasto médio dos entrevistados foi utilizado em uma comparação com o meio de 

transporte usado por eles para se chegar à cidade de Petrópolis. Em relação à primeira faixa de 

gastos de até R$200,00, 50% dos pesquisados viajavam de ônibus e 45% de carro próprio. Na 

faixa entre R$201,00 e R$500,00, 48% estavam utilizando o ônibus e 48% o carro próprio. Na 

faixa entre R$501,00 e 1000,00, 56% estavam em carro próprio, assim como 86% dos que 

gastaram entre R$1001,00 e R$4000,00. 67% dos que gastaram mais que R$4001,00 também 

estavam em carro próprio, provando que quanto maiores os gastos, maior é a utilização do 

carro próprio. 

A base de cálculo para a formação das faixas salariais foi o salário mínimo do estado 

do Rio de Janeiro no mês de agosto de 2010 de R$550,00.  No que diz respeito à renda mensal 

dos entrevistados sem fazer a distinção entre compradores de uso pessoal e revenda (Tabela 

9), 28% recebe mensalmente entre R$1101,00 e R$1650,00. Somente 5% da amostra recebe 

uma remuneração superior a R$8251,00.  

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na pesquisa 

de orçamentos familiares dos anos de 2008 e 2009, o rendimento total médio mensal familiar 

no estado do Rio de Janeiro, é de R$3346,37(IBGE, 2010). Não foi encontrada a média da 

renda individual do morador fluminense para que se pudessem comparar com exatidão as 

respostas da pesquisa com as informações fornecidas pelos entrevistados. Apesar disso, pode-

se dizer que a renda individual da maioria dos entrevistados, R$1101,00 e R$1650,00, está 

dentro dos padrões da renda média mensal familiar de R$3346,37.   

 Entre os entrevistados que responderam ter uma renda mensal de até R$550,00, 100% 

estavam fazendo compras pessoais. Na faixa de renda entre R$551,00 e R$ 1100,00, 80% 

eram compradores de uso pessoal, assim como 63% dos que responderam ter uma renda entre 

R$1101,00 e R$1650,00. 15% da amostra respondeu ter uma renda entre R$2751,00 e 

R$5550,00 e dentro dessa faixa, 57% dos pesquisados faziam compras para revenda. Os 

entrevistados que possuíam renda superior a R$8251,00 (5% da amostra), 60% estavam 

fazendo compras para uso e pessoal e 40% para revenda. A tabela 9 demonstra esses dados 

com maios clareza. 
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Tabela 9 Motivo principal das compras em termos da renda mensal individual 
 
Renda mensal individual e o principal motivo das compras 

 
Qual o principal motivo das 

compras Total de 

respostas Uso pessoal Revenda 

Renda mensal individual 

(em Reais) 

Até 550,00 100% 0% 5% 

Entre 551,00 e 1100,00 80% 20% 21% 

Entre 1101,00 e 1650,00 63% 37% 28% 

Entre 1651,00 e 2750,00 68% 32% 20% 

Entre 2751,00 a 5550,00 43% 57% 15% 

Entre 5551,00 a 8250,00 100% 0% 6% 

Acima de 8251,00 60% 40% 5% 

Total 65 respostas 30 respostas 100% 

Fonte: Elaboração própria 

 
 A renda mensal entre homens e mulheres ficou bastante dividida. Dados interessantes 

para a pesquisa são 28% das mulheres e 29% dos homens entrevistados possuírem uma renda 

mensal entre R$1101,00 e R$1650,00, sendo essa a faixa mais respondida. Além disso, 83% 

das respostas da faixa acima de R$8251,00 foram de pessoas do gênero masculino, 

acentuando-se o fato de que os homens brasileiros possuem salários maiores do que as 

mulheres.  

 A renda mensal quando comparada a faixas de idade pode revelar a quantidade de 

dinheiro ganho pela maior quantidade de pessoas de diferentes idades. 100% dos 

entrevistados com até 25 anos de idade possuem uma renda de até R$1100,00. 46% dos 

entrevistados entre 26 e 35 anos possuem renda entre R$1101,00 e R$2750,00. 38% dos 

pesquisados com idade entre 51 e 60 anos, recebem entre R$1101,00 e R$1650,00. E, por fim, 

42% dos entrevistados com mais de 61 anos, recebem entre R$551,00 e R$1100,00. 

 Dos entrevistados com ensino fundamental completo, 71% possuíam renda mensal 

entre R$551,00 e R$1100,00. Na faixa de renda entre R$1101,00 e R$1650,00, 35% dos 

entrevistados possuíam o ensino médio completo e 28% a graduação completa. Além disso, 

com a faixa de renda entre R$1651,00 e R$2750,00, 21% dos entrevistados possuíam a 

graduação completa. Já na pós-graduação, 40% dos entrevistados recebiam entre R$5551,00 e 

R$8250,00. Esses dados mostram que quanto maior o nível de escolaridade maior é a renda 

mensal. 

 Resultados importantes vieram do cruzamento das informações de renda mensal 

individual e os meios de transporte utilizados. Conforme a renda mensal vai ficando mais alta, 
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a tendência é a utilização do carro próprio. 75% dos entrevistados com renda até R$550,00, 

chegaram de ônibus. 50% das respostas na faixa entre R$551,00 e R$1100,00, viajavam de 

ônibus e 48% de carro próprio. A partir dessa faixa de renda, a maioria dos entrevistados 

respondeu ser o carro próprio o principal meio de transporte. Na faixa entre R$1101,00 e 

R$1650,00 foram 53% em carro próprio; entre R$1651,00 e R$2750,00, 85%; entre 

R$2751,00 e R$5550,00, 100%; e acima de R$5551,00, 60% de carro próprio e 20% de avião.    

 Em relação àqueles entrevistados que pretendiam visitar outros atrativos, 31% 

possuem renda mensal entre R$1651,00 e R$2750,00 e 23% entre R$5551,00 e R$8250,00. 

Grande parte das pessoas que pretendiam visitar outros atrativos estavam fazendo compras 

para uso pessoal e possuíam rendas mais elevadas.  

 Por outro lado, a renda mensal individual e os gastos com as compras são muito 

diversos. Pessoas com todas as faixas de renda tiveram gastos de valores múltiplos porque 

possuem costumes de consumo e objetivos diferentes. Apesar disso, a maioria dos 

entrevistados gastou com as compras valores coerentes com as suas rendas mensais.   
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O tema turismo de compras, selecionado para este trabalho, abriu focos diversos de 

estudo dentro do abrangente segmento do Turismo. Através dele, este estudo pode trazer 

descrições dos fundamentos do turismo, questões relacionadas ao comportamento do 

consumidor e motivação para as compras, características de uma sociedade consumidora e um 

pouco da história de Petrópolis e das malharias da Rua Teresa.  

 O presente trabalho possuía como objetivos analisar o perfil dos turistas de compras na 

Rua Teresa e verificar as diferenças e semelhanças encontradas entre os que compram para 

uso pessoal e para revenda. Além disso, objetivava discutir as características do segmento do 

turismo de compras no Brasil, relatar as principais motivações que levam uma pessoa a viajar 

para fazer compras, identificar as principais características da estada dos visitantes de 

compras em Petrópolis e exemplificar alguns dos turistas que escolhem Petrópolis como 

destino de compras.  

 Foi constatado que as compras em viagens podem ser consideradas atividades e 

práticas das mais presentes no dia-a-dia dos viajantes, tanto para aqueles que viajam 

unicamente para se divertir como para aqueles que viajam em virtude de negócios ou que 

mesclam as duas atividades em uma mesma viagem. 

Assim, a rigor, o turismo de compras pode ser considerado um segmento possível a 

qualquer destino turístico, de forma que exista um fluxo de turistas esperado. Em Petrópolis, o 

turismo de compras é mais um atrativo da cidade, visto que foi uma cidade Imperial, abriga 

monumentos históricos, natureza exuberante e uma quantidade significativa de turistas e 

excursionistas de compras na Rua Teresa.  

Como foi exemplificado no Capítulo 1, milhares de destinos estão investindo nas 

compras como forma de aumentar o fluxo de turistas no Brasil e no mundo, vendendo 

diversos tipos de artigos, de roupas, móveis a eletrônicos. Pode ser constatada uma tendência 

a novas ofertas de atrativos em destinos turísticos.   
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De acordo com o que foi exposto no capítulo 2 referente ao consumo e às práticas 

consumistas das sociedades, pode ser criada uma associação entre as compras em viagens e a 

tendência consumista da população em geral.  Os hábitos da população e dos viajantes levam 

os investidores e empresários a investir em determinada categoria de negócios a fim de 

incrementar seus lucros.   

Além disso, Petrópolis foi um objeto de estudo ideal para o turismo de compras,  já 

que mescla atrativos históricos e as compras, o que possibilitou uma comparação entre 

viajantes que buscavam o lazer nas compras e os que foram atraídos por motivos de negócios. 

Com os resultados da pesquisa de campo, puderam ser vistas diferenças e semelhanças 

suficientes para uma abordagem acadêmica.  

Assim, foram construídas algumas respostas à questão-problema que norteou este 

estudo, ou seja, quais as diferenças e singularidades do perfil do turista de compras que 

frequenta a Rua Teresa, em Petrópolis – RJ, quanto ao objetivo de sua viagem, uso pessoal e 

revenda.  

De acordo com a amostra utilizada na pesquisa de campo, percebeu-se que existem 

semelhanças e diferenças entre os visitantes da Rua Teresa. Desta forma, dois perfis do 

consumidor foram construídos a partir dos resultados levantados pela pesquisa. O primeiro 

perfil é de uma pessoa que objetiva fazer compras pessoais e o segundo que faz compras para 

revenda. Obviamente, devido à amostra por conveniência, esses perfis podem não ser fiéis à 

realidade desses consumidores, mas podem dar uma ideia das pessoas que fazem compras na 

Rua. 

O perfil do visitante que faz compras pessoais é do gênero feminino, morador do 

Estado do Rio de Janeiro, já conhece a cidade de Petrópolis e a Rua Teresa, frequenta a Rua 

menos vezes que os compradores para revenda, é excursionista, quase nunca visita outros 

atrativos históricos e culturais da cidade, possui à disposição mais tempo livre para as 

compras, possui motivações diversas em relação às compras, se desloca em carro próprio 

apesar de também utilizar o ônibus, vai até Petrópolis só para fazer compras, possui entre 36 e 

50 anos, apresenta maior grau de escolaridade que os revendedores, trabalha com carteira 

assinada, gasta menos dinheiro que os compradores para revenda e possui renda mensal entre 

R$1101,00 e R$1650,00.   

O perfil do visitante que faz compras para revender também é do gênero feminino, 

morador do Estado do Rio de Janeiro, já conhece a cidade de Petrópolis e a Rua Teresa, 

frequenta a Rua de uma a duas vezes por mês, é excursionista, não visita atrativos históricos e 

culturais, seu tempo de permanência é menor que os compradores de uso pessoal, chega a 
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Petrópolis em carro próprio, viaja somente para fazer compras, possui entre 36 e 50 anos, 

apresenta menor grau de escolaridade que os compradores para uso pessoal, é trabalhador 

autônomo, gasta maiores quantidades de dinheiro do que os compradores de uso pessoal e 

possui renda mensal entre R$1101,00 e R$1650,00.   

Desta forma, este estudo mostrou de uma forma geral as influências das compras no 

mercado do turismo e buscou, da melhor maneira, criar relações comparativas entre os turistas 

de compras pessoais e para revenda na Rua Teresa, em Petrópolis.  A partir dessas 

informações outros estudos podem ser desencadeados e melhoras consideráveis podem ser 

aplicadas na Rua Teresa, a fim de continuar atraindo mais turistas com características e 

objetivos diversos. 
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Questionário estruturado utilizado em pesquisa de campo 
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1) Cidade de residência: _____________________________________2)Estado:__________ 
 
3) Qual o principal motivo de suas compras hoje? 
(    ) uso pessoal (você ou família e amigos) 
(    ) revenda informal 
(    ) revenda formal 
4) Gênero (Não perguntar) (    ) M         (    ) F 
 
5) É a primeira vez que visita Petrópolis?  (    ) Sim    (    )Não 
 
6) É a primeira vez que visita a Rua Teresa para fazer compras?  (    )Sim    (    )Não 
 
7) Se responder não na questão anterior, quantas vezes por ano visita a Rua 
Teresa?___________ 
 
8) Visitou ou pretende visitar algum atrativo histórico/cultural nesta viagem? (    )Sim(    )Não 
 
9) Caso resposta positiva, quais? 
(    )Catedral São Pedro de Alcântara                 (    )Museu Imperial 
(    )Casa do Ipiranga                                          (    )Palácio de Cristal 
(    )Casa de Santos Dumont                               (    )Quitandinha 
(    )Casa do Colono                                            (    )Casa da Princesa Isabel 
(    )Outros: ________________________________________________________________ 
 
10) Qual o seu tempo de permanência em Petrópolis nesta viagem? _____________________ 
 
11) De acordo com sua motivação para esta viagem, avalie entre discordo totalmente; 
discordo parcialmente; não concordo nem discordo; concordo parcialmente; concordo 
totalmente; os itens abaixo: 

Discordo Discordo Não concordo Concordo Concordo
totalmente parcialmente  nem discordo parcialmente  totalmente

Está proximo à minha residência.
As roupas são de qualidade.
Os preços das roupas são baixos.
As condições de pagamento são atraentes.
Amigos/ parentes me recomendaram/indicaram.
O atendimento é bom.
É divertido.
As roupas seguem as tendências da moda.
Já estava na cidade e passei por aqui.
Me sinto seguro (a).
Vi material de divulgação/promoção e me interessei.
Está proximo à minha residência.

Viajei para fazer compras na Rua Teresa porque:

 
 
 
 
12) Qual o meio de transporte utilizado para chegar a Petrópolis? 
(    ) Carro próprio                                 (    ) Ônibus de excursão 
(    ) Carro alugado                                (    ) Van 
(    ) Ônibus                                            (    ) Outros: ________________________________ 
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13) Faixa de Idade em anos: 
(    ) Até 18                             (   ) De 36 a 40                            
(    ) De 19 a 25                      (    ) De 41 a 50 
(    ) De 26 a 30                      (    ) De 51 a 60 
(    ) De 31 a 35                      (    ) Acima 61 
 
14) Qual o seu grau de escolaridade: 
(    ) não alfabetizado                                             (    ) graduação  
(    ) ensino fundamental                                        (    ) pós-graduação  
(    ) ensino médio  
 
15) Qual o seu gasto médio com as compras nesta viagem? R$_________________________ 
 
16) Qual o seu regime de trabalho? 
(    ) Autônomo formal/Empresário 
(    ) Autônomo informal 
(    ) Empregado com carteira assinada 
(    ) Empregado sem carteira assinada 
(    ) Funcionário Público 
(    ) Desempregado  
(    ) Aposentado/Pensionista 
(    ) Estudante  
 
17) Qual a sua renda mensal individual?  
 (  ) Até R$ 550,00 por mês (até 1 SM)     
 (  ) Entre R$ 551,00 e R$ 1100,00 (+ de 1 a 2 SM) 
 (  ) Entre R$ 1101,00 e R$ 1650,00  (+ de 2 a 3 SM) 
 (  ) Entre R$ 1651,00 e R$ 2750,00 (+de 3 a 5 SM) 
 (  ) Entre R$ 2751,00 e R$ 5550,00 (+de 5 a 10 SM) 
 (  ) Entre R$ 5551,00 e R$ 8250,00  (+ de 10 a 15 SM) 
 (  ) Entre R$ 8251 e R$ 11000,00 (+ de 15 a 20 SM) 
 (  ) Acima de R$ 11001,00 por mês (+de 20 SM) 
 (  ) Não respondeu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


