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RESUMO 
 
 

Localizada no estado do Rio de Janeiro, a cidade de Paraty recebe diversos turistas 

backpackers, que ajudam a compor sua economia. Medir a potencialidade da cidade 

para o turismo backpacker é o principal objetivo do presente trabalho. Com essa 

finalidade, primeiro foi realizada uma pesquisa documental para obter dados para a 

pesquisa de campo, em seguida realizada uma pesquisa descritiva, de caráter 

qualitativo, a fim de analisar elementos da cidade que interferem na experiência 

deste tipo de turista, tais como meios de hospedagem, transporte público, 

infraestrutura de apoio e planejamento público do setor. A pesquisa de campo foi 

realizada com turistas backpackers, responsáveis por hostels e com secretário 

adjunto da Secretaria de Turismo do município. Os resultados indicam que embora a 

cidade possua problemas, não são suficientes para tornar a experiência turística 

insatisfatória e podem ser solucionados com planejamento estratégico adequado.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Planejamento turístico. Turismo backpacker. Paraty. 
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ABSTRACT 

 

Paraty is located in the state of Rio de Janeiro, the city receives many backpackers 

tourists, which contributes helps the city's economy. Measure the city’s potential for 

backpacker tourism is the main objective of this text. To achieve the object, first a 

documentary research was conducted to obtain data for the field research, then a 

qualitative research was conducted to analyze elements of the city that interfere with 

the experience of this type of tourist, such as lodging facilities, public transport, 

infrastructure support and public sector planning. The research was carried out with 

backpackers tourists, responsible for hostels and deputy secretary of tourism in the 

city. The results showed that although the city has problems, they are not enough to 

make an unsatisfactory experience and can be solved with proper strategic planning. 

 

KEYWORDS: Tourism planning. Backpacker tourism. Paraty. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho trata do segmento backpacker no município de Paraty, 

localizado no estado do Rio de Janeiro.  Além do tema principal, o estudo traz uma 

análise sobre o planejamento estratégico de destinos turísticos, de forma em que 

sejam explicados termos específicos do setor e elementos fundamentais para a 

contribuição da experiência turística. Por se tratar de um setor que necessita da 

contribuição de serviços auxiliares, são expostos elementos considerados 

indicadores de qualidade em hotéis, infraestrutura de apoio, meios de transporte, 

bares e restaurantes. Será mostrado a definição, perfil, e desenvolvimento do 

segmento backpacker no mundo, para que seja possível analisar o setor na cidade 

de Paraty. Além de importante no meio acadêmico, o turismo backpacker vem 

ganhando destaque em órgãos governamentais, no mercado e na sociedade. 

O segmento backpacker foi tema de pesquisa sob diferentes aspectos, por 

diferentes autores internacionais e nacionais, sob aspectos diferentes do semento 

tais como Oliveira (2008), Guiaretta (2002), Locker-Murphy (1995), Aoqui (2005), 

entre outros. Apesar da extensa literatura e importância socioeconômica do turismo 

backpacker citadas, pouco se produziu sobre planejamento turístico de destinos 

voltados para esse público no Brasil, assim, este trabalho se propõe a preencher 

esta lacuna, fornecendo implicações teóricas e gerenciais. 

 O principal objetivo do texto é medir o grau da potencialidade turística do 

município de Paraty para o turismo backpacker. Medir a potencialidade turística de 

um destino, mostra em quais aspectos a cidade está proporcionando o necessário 

para tornar o destino adequado segundo os entrevistados que já visitaram a cidade, 

de modo que seja identificado em quais aspectos a cidade precisa melhorar.   Para 

se chegar à conclusão foi necessário definir o segmento mochileiro, explicar 

questões relacionadas com o planejamento estratégico do setor turístico, e 

apresentar atrativos turísticos que compõem o município de Paraty, bem como a 

história da cidade.  

 A metodologia utilizada foi a realização de pesquisa de caráter qualitativo com 

responsáveis pelo planejamento turístico do município, administradores de hostels e 

turistas backpackers. Antes da realização da pesquisa de campo, foi realizado uma 

pesquisa documental para obter os dados necessários para estabelecer um 
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parâmetro dos locais escolhidos para realizar a entrevista. Deste modo, foram 

expostos problemas que prejudicam a satisfação que os mochileiros obtiveram 

durante a estada, apresentando propostas de melhorias para que a cidade obtenha 

maior potencial para receber o público do segmento.  

O trabalho foi dividido em quatro capítulos. O primeiro trata do planejamento 

estratégico de destinos turísticos, sendo assim foi mostrado conceitos específicos do 

setor, explicado a organização de agentes sociais, mostrando a importância de cada 

um dos agentes para o setor. Partindo de conceitos de Bocato e Ferreira (2011), 

Shoemaker (1996), POPP et al.  (2007), Silva (2013), foram detalhados os 

elementos de qualidade para os turistas, dividindo em serviços hoteleiros, meios de 

transporte, bares e restaurantes, e elementos de qualidade para backpackers.  

O segundo trata do turismo backpacker, de modo que seja explicado a 

origem, perfil de mochileiros, e motivações que levam este tipo de turista a viajarem 

deste modo. Para contextualizar o segmento, foi mostrada a importância do 

segmento ao redor do mundo e no Brasil, com base em trabalhos realizados por 

outros autores. 

O terceiro capítulo trata do turismo no município de Paraty-RJ, sendo assim 

foram mostrados os principais atrativos e os bens tombados pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). As informações a respeito de 

meios de hospedagem e transporte público na cidade foi mostrado em seguida, a fim 

de contextualizar os serviços de apoio turísticos, que estarão presentes na pesquisa 

de campo. 

O último capítulo trata do turismo backpacker no município de Paraty/RJ, 

utilizando dados da pesquisa de campo proposta para o trabalho. Nesta sessão será 

apresentado a metodologia da pesquisa e resultados com discussão. 
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1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE DESTINOS TURÍSTICOS  

 

O turismo é difícil de ser conceituado devido à sua complexidade e por isso 

possui diversas abordagens diferentes. A Organização Mundial de Turismo (OMT) 

utiliza a seguinte definição: “As atividades que as pessoas realizam durante suas 

viagens e permanência em lugares distintos dos que vivem, por um período de 

tempo inferior a um ano consecutivo, com fins de lazer, negócios e outros. “ (OMT, 

2001, p. 38). 

Em diversos momentos da história da humanidade pode ser observado o 

deslocamento espacial, inicialmente por questões de sobrevivência, pois o ser 

humano precisava se deslocar constantemente a fim de obter recursos fisiológicos 

necessários para sobreviver. Porém a curiosidade também influenciou para que o 

deslocamento ocorra com maior frequência.  

Segundo Fratucci (2008), a origem do turismo está no continente europeu nos 

séculos XVIII e XIX, tendo em vista que está relacionada com a revolução industrial 

e à urbanização do planeta. Os direitos que foram concedidos aos trabalhadores, 

como por exemplo, férias remuneradas, aumentaram o tempo livre e 

consequentemente possibilitou o turismo em diversas classes sociais.  

 

1.1 DESTINOS TURÍSTICOS 

 

Para um determinado espaço geográfico ser considerado um destino turístico 

é necessário que se tenha um conjunto de atrativos disponíveis para o público que 

atraem pessoas para o local, bem como políticas públicas voltadas para o setor, 

equipamentos turísticos, serviços de apoio que buscam satisfazer os visitantes e 

uma marca que possa ser facilmente reconhecida (VALLS, 2001). 

Valls (2001) cita características comuns que tornam um local turístico: 

  

 Espaço geográfico homogêneo que o torna capaz de ser objeto de 

planejamento, sendo assim pode ser qualquer unidade territorial, nações, 

um ou mais estados, regiões ou sub-regiões que possuem integração;  

  Centralidade, uma vez que é preciso que o visitante se desloque de seu 

entorno habitual com o objetivo central de obter experiências turísticas no 
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destino, assim, o turismo se torna uma forma de desenvolvimento para o 

território visitado;  

 Oferta estruturada permite ao turista obter a experiência da maneira que 

preferir, sendo assim empresas e serviços locais oferecem produtos e 

serviços necessários para a estada dos visitantes de modo que satisfaça 

suas necessidades e desejos;  

 A marca faz com que os turistas identifiquem o destino, uma vez que 

representa o local;  

 A comercialização conjunta interfere para que haja cooperação em todo o 

espaço geográfico a partir de um plano conjunto.  

 

Os destinos são compostos por produtos turísticos que capacitam o local a 

receber visitantes. Os atrativos estão à disposição dos turistas, podendo ser 

qualquer elemento material ou natural que desencadeia a visitação no local. Pode 

ser uma paisagem, monumento, local em que tenha ocorrido um fato histórico ou 

sido gravado um filme, praias, montanhas ou qualquer outro lugar que por um 

determinado motivo venha a atrair pessoas para visitação. Em alguns casos é 

preciso haver restauração e manutenção do estado original do atrativo para que seja 

melhor apresentado para os visitantes, em outros, surgem elementos novos que 

auxiliam no desenvolvimento, como por exemplo, sinalização ou locais para 

alimentação. Estes aspectos de melhoria formam o produto turístico, que são 

atrativos dotados de melhorias e infraestrutura.    

Um destino é formado por elementos tangíveis e intangíveis que influenciam 

diretamente na experiência dos visitantes. Os elementos tangíveis são compostos 

por todo elemento físico a disposição dos turistas: atrativos naturais ou materiais; os 

trabalhadores que possuem contato direto com visitantes; equipamentos e estruturas 

como meios de hospedagem, postos de informações, restaurantes, entre outros 

(VALLS, 2001). 

Os elementos intangíveis estão ligados aos elementos que traduzem a 

essência do destino, como valorização, autenticidade e qualidade ambiental, além 

de elementos que mostram o posicionamento do destino para o exterior, como 

marca, informação e preço.  
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Através da valorização são obtidos elementos de satisfação dos turistas, visto 

que são selecionados os principais atrativos do destino, que quando reinventados 

terão um valor atribuído. A autenticidade está ligada à máxima aproximação da 

original funcionalidade de um local, significa que embora possa haver 

transformações em busca de uma maior valorização, sua essência não deve ser 

perdida. Com a qualidade ambiental há a possibilidade de turistas visitarem os 

atrativos naturais, valorizando a experiência obtida no local.  

A marca representa o destino para o público, por isso é preciso que seja 

atraente, tenha valor atribuído e apresente os elementos principais que formam o 

destino. A informação é uma estratégia de comunicação que é utilizada como 

recurso de divulgação e esclarecimento sobre elementos do destino, para isso são 

selecionados os meios de comunicação de acordo com o público alvo para que 

facilite a comunicação, podendo ser encontrados na origem ou no próprio destino. 

 O preço é um elemento que influencia na escolha do destino, mesmo que 

tenha diferentes ofertas com preços variáveis, tendo em vista que é preciso que se 

tenha recursos disponíveis para serem utilizados no destino. Os turistas possuem 

diferentes perfis, por isso valorizam aspectos diferentes, por exemplo, podem não se 

importar em ter um maior gasto em troca de maior conforto em meios de 

hospedagem, porém optarem por meios de transportes públicos em troca de maior 

economia. 

Valls (2001) observa que componentes intangíveis coerentes melhoram a 

estada dos turistas durante a visitação do destino: acessibilidade, conectividade, 

segurança, sinalização, limpeza, saneamento e prevenção de riscos. 

  

 Os elementos que compõem a acessibilidade do destino são os meios 

acessar o destino podendo ser meios terrestres como as estradas e 

ferrovias, aquáticos como os portos ou bases náuticas, ou aéreos sendo 

os aeroportos. A conectividade engloba os meios de locomoção dentro do 

destino.  

 A segurança é um dos elementos intangíveis que mais influência na 

escolha de um destino turístico, pois é repercutido diretamente na própria 

experiência, indo desde a sensação de tranquilidade até o risco de 

terrorismo.  
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 A sinalização facilita o deslocamento dos turistas, por isso é importante 

que esteja presente em todo o destino.  

 A limpeza é extremamente perceptível, e consequentemente 

influenciadora para o turista, seja dentro do estabelecimento, ou ao redor 

do destino.  

 O saneamento envolve diferentes serviços dentro de um destino como por 

exemplo hospitais ou tratamento de água.  

 Prevenir riscos significa evitar o acontecimento ou dano devido a 

catástrofes naturais, problemas em algum serviço utilizado ou terrorismo. 

 

Knafou (1996) propõe três tipos de relação entre turismo e território: território 

sem turismo; turismo sem território; e territórios turísticos. O primeiro significa que 

mesmo o turismo sendo um fenômeno mundialmente popular, ainda existem lugares 

que não foram explorados, tendo em vista que é preciso ter além de um número 

significantes de turistas em um local, infraestrutura necessária para sua visitação. O 

segundo ocorre quando um produto turístico é criado através de agentes de 

mercado, podendo possuir semelhanças com o território que ocupa ou ser utilizado 

por excursionistas. O terceiro caso refere-se à territórios inicialmente explorados por 

turistas que podem ter apoio dos agentes de mercado e poder público. 

Butler (2006) propõe um modelo de ciclo de vida de destinos turísticos em 

que é dividido em cinco partes: exploração, investimento, consolidação, estagnação, 

e declínio ou rejuvenescimento.  

 

Figura 1- Modelo do ciclo de vida de destinos turistas. Butler (2006) 
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Para esse autor um destino inicia-se com um pequeno número de visitantes 

que iniciam a exploração do local, na medida em que o local passa a possuir 

maiores serviços e estruturas de apoio para receber visitantes e influência da mídia 

no local, ocorre um aumento gradativo no número de turistas no destino. Porém em 

um determinado momento o número de turistas passa a diminuir pois a atividade 

turística no destino também está perdendo força.  

A primeira fase do ciclo é a exploração, à qual consiste em um pequeno 

número de visitantes que estão em busca de aventura, devido ao destino ainda não 

possuir serviços próprios para atender turistas, sendo necessária a utilização de 

serviços locais para moradores, de modo que os visitantes estejam sempre em 

contato com os moradores. 

Conforme a visitação do destino se se torna mais frequente, inicia-se a fase 

de investimento. A população residente percebe a potencialidade turística do local e 

passa a oferecer serviços turísticos, e por isso ainda haverá constante interação 

entre moradores e turistas. A propaganda do destino surge objetivando atrair um 

maior número de visitantes, tornando o destino mais popular em outros locais e 

consequentemente aumentando a demanda. Os órgãos públicos também investem 

no local com medidas de melhorias na infraestrutura urbana, transporte público e 

segurança. 

Na fase de desenvolvimento, as instalações turísticas de moradores 

começam a desaparecer à medida que vão surgindo grandes redes com 

equipamentos modernos e mão-de-obra altamente qualificada, desta forma a 

interação entre a população residente e os turistas diminui. A publicidade do local se 

torna mais agressiva, existindo um grande investimento em locais com 

potencialidade de se obter demanda para o destino. 

Na fase de consolidação, o número total de visitantes aumenta, podendo 

ultrapassar o número de moradores em determinadas épocas, por isso o turismo 

ocupa um importante papel para a economia local. A promoção do destino passa a 

se tornar ainda mais forte, desta vez com o principal objetivo de estender a 

temporada. O turismo, nessa fase, é representado principalmente por grandes 

empresas, o que poderá ocasionar descontentamento da população local, para 

aqueles que não estão inseridos no setor turístico.  



16 
 

 
 

A fase de estagnação consiste no limite do destino desenvolver-se, pois os 

atrativos já estão ultrapassados ou possuem problemas ambientais e/ou estruturais. 

Serão necessárias diversas medidas para que a taxa de ocupação hoteleira se 

mantenha elevada devido à queda no número de novos visitantes que o destino 

poderá sofrer. Para reverter o quadro do destino, é comum que haja uma 

reestruturação, transformando os atrativos naturais em artificiais, formando os 

resorts.  

Após a estagnação, o destino poderá entrar na fase de declínio ou 

rejuvenescimento. Na fase de declínio, o destino passa a receber um maior número 

de veranistas, porém o número de turistas irá cair, uma vez que outros destinos 

oferecem maiores novidades. Com isso, as instalações turísticas vão 

desaparecendo aos poucos, algumas podem perder completamente sua 

funcionalidade turística, outras são vendidas por um preço atraente para moradores, 

que podem manter sua funcionalidade ou modificá-los. Quanto mais moradores 

decidirem permanecer ofertando serviços turísticos, maior será a interação da 

população local com turistas.  

Em contrapartida ao declínio, poderá ocorrer o rejuvenescimento, que 

somente será possível caso haja mudança nos atrativos oferecidos. Butler (2006) 

cita duas maneiras de se obter o rejuvenescimento: incluir um novo atrativo feito 

pelo homem ou explorar recursos naturais que não foram explorados anteriormente. 

A primeira maneira só é possível se o atrativo tiver singularidade pois se houver 

outro destino concorrente próximo, oferecendo um atrativo semelhante poderá não 

ser suficiente para conquistar o rejuvenescimento.  

 

1.2 AGENTES SOCIAIS DO TURISMO  

 

A forma mais comum da origem de um lugar turístico é por meio da 

exploração do mercado, em que há a colocação de um determinado local para a 

disposição de turistas. Neste processo cabe ao mercado decidir se o destino deverá 

ter sua estrutura multiplicada ou deixar de existir. Outra forma de dar origem a um 

lugar turístico, ocorre quando indivíduos tomam a iniciativa em visitar um local por si 

próprios, sem intermédio direto do mercado. O processo de turistificação pode ser 
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feito de outras maneiras, como por exemplo, usando planejadores territoriais ou até 

mesmo o próprio destino sendo o responsável pelo processo. 

Os agentes de mercado são formados por donos de operadoras turísticas, 

meios de hospedagem, transportadoras, restaurantes, entre outras empresas 

ligadas ao turismo, motivados pela lógica do capital, que encontrou no turismo uma 

forma de obter lucros em troca de ofertar serviços. Possuem o poder de interferir na 

escolha de um destino turístico, já que possuem apoio da mídia podendo induzir o 

fluxo de visitantes em um determinado local ou em outros casos inibirem. 

(FRATUCCI, 2008) 

O Estado trabalha para que o turismo seja o mais benéfico possível para a 

população local devido aos empregos que o turismo gera, acarretando em uma 

maior igualdade social. Além disso, cria normas e fiscaliza para que o fenômeno 

ocorra de modo que a cidade melhore economicamente, sem haver prejuízos 

ambientais ou insatisfação da população local (FRATUCCI, 2008). Por meio do 

Estado são aplicadas políticas públicas de turismo para que um determinado 

território possa beneficiar, de forma sustentável, todos os agentes sociais 

envolvidos, através de ações ou estratégias propostas pelo poder público (CRUZ, 

2001). 

O turista é o principal agente produtor, uma vez que as ações dos outros 

agentes sociais são voltadas para satisfazer suas necessidades e desejos, porém é 

comum haver repúdio por parte dos moradores perante o turista pois o mesmo é 

associado à degradação do destino por diversos fatores: o turismo de massa 

concentra um grande número de pessoas para um determinado espaço, 

ocasionando a saturação do espaço; a modificação da paisagem do destino, a qual 

é um elemento que costuma atrair turistas por si só; a saturação do destino devido a 

intensa exploração do local, ocasionando a degradação dos atrativos. 

As motivações para que o turista se desloque temporariamente de seu 

entorno habitual podem ser diversas, por esse motivo vem aumentando o número de 

estudos psicológicos a fim de um melhor entendimento. Plog (1970) apud 

FRATUCCI (2008) desenvolveu um estudo que classificou os turistas nos seguintes 

comportamentos psicográficos: turistas psicocêntricos e turistas alocêntricos. 

Os turistas psicocêntricos normalmente optam por destinos conhecidos visto 

que preferem não correr riscos, são introvertidos e não possuem interesse pela 
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cultura local. As viagens são planejadas e optam em escolher o mesmo hotel, meio 

de transporte, restaurante, entre outros a fim de sentir-se mais seguro. Os restorts 

oferecem esse tipo de serviços, pois possuem toda infraestrutura necessária para 

que um turista não necessite sair do local, fazendo com que apenas relaxem sem 

nenhuma preocupação externa.  

Os turistas alocêntricos são pessoas extrovertidas, dispostas a correrem 

riscos ao conhecer um novo destino, buscam conhecer a comunidade receptora e o 

destino como um todo. É comum optarem por destinos pouco conhecidos, mesmo 

que para isso tenham que enfrentar longas jornadas, ou obter meios de transportes 

desconfortáveis, uma vez que se sentem recompensados ao chegarem ao destino. 

Neste grupo se enquadra o turista objeto deste estudo: o turista backpacker.  

 

1.3 QUALIDADE EM SERVIÇOS TURÍSTICOS 

 

A qualidade em serviços vem se tornando um forte diferencial de empresas 

turísticas, uma vez que o objetivo principal é satisfazer as necessidades e desejos 

de clientes. Oferecer um serviço de qualidade é importante pois irá interferir na 

experiência que o turista irá obter no destino, já que o consumidor está se tornando 

mais exigente.  

Hoffman (2003) comenta que há elementos que diferenciam os serviços de 

produtos comuns: 

 

 Intangibilidade é um dos aspectos de serviços que, devido ao cliente não 

ver o resultado antes de consumi-lo, nem o tocar após obtê-lo, apenas 

possui como resultado final uma experiência, que poderá ser positiva ou 

negativa de acordo com o grau de satisfação do consumidor. Por isso 

profissionais procuram agregar aos serviços elementos tangíveis para 

que a confiabilidade possa ser aumentada, como a limpeza e decoração 

de instalações, profissionais prestativos, equipamentos de alta tecnologia, 

entre outros; 
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 Produtos são primeiro produzidos para depois serem consumidos, 

enquanto serviços são produzidos e consumidos ao mesmo tempo, 

resultando em outra característica própria de serviços: a inseparabilidade; 

  Os serviços são variáveis pois são prestados por seres humanos, sendo 

assim a qualidade depende de quem está prestando o serviço ou do 

momento em que o serviço está sendo prestado; 

 A perecibilidade é característica de serviços, já que não há a 

possibilidade de empresas estocarem ou consumidores guardarem para 

utilizar depois, caso ele não seja consumido, o tempo reservado para a 

prestação será perdido, por esse motivo empresas utilizam estratégias 

para evitar perdas, como promoções em baixa temporada, preço 

diferenciado fora de períodos de pico, entre outras. 

Existem três razões para oferecer um serviço de qualidade: ordem material 

uma vez que é o cliente que movimenta a empresa, gerando lucros e possibilitando 

o pagamento do salário dos funcionários; ordem intelectual tendo em vista que o 

funcionário está em busca de superação própria, por isso presta um excelente 

serviço, em consequência recebe elogios como forma de reconhecimento; e ordem 

espiritual, visto que pode haver crescimento espiritual nos serviços. (ALMEIDA, 2001 

apud ARAÚJO, 2013) 

No setor turístico, a exigência com os serviços prestados vem aumentando, 

por isso as empresas vêm focando em oferecer serviços personalizados de acordo 

com cada tipo de turista em busca de obter maior satisfação do cliente. O 

profissional que deseja trabalhar com o turismo procura se capacitar, pois as 

empresas exigem um trabalhador eficiente e altamente capacitado.  

 

1.3.1 Serviços hoteleiros 

 

Os serviços hoteleiros proporcionam abrigo temporário para os turistas, por 

isso o ideal seria que os hóspedes se sintam como se estivessem no conforto de 

seu lar, ou mais confortável ainda. Suas necessidades básicas precisam ser 

atendidas, obtendo não só um lugar para dormir e banhar-se, mas onde possam 
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também se alimentar, ou se obter o lazer, caso desejam. (BOCATO; FERREIRA; 

2011) 

Bocato e Ferreira (2011) citam os seguintes influenciadores na qualidade dos 

serviços prestados na hotelaria: 

 

 A motivação pessoal de funcionários interfere na qualidade de serviços 

hoteleiros, uma vez que estarão em constante contato com o público, sendo 

elementos fundamentais para o sucesso do empreendimento. Satisfazer 

pessoas é uma tarefa de difícil execução, por isso é importante prepará-los 

para reagirem da maneira correta diante de diversas situações que irão 

enfrentar. Para que os funcionários se sintam motivados algumas empresas 

oferecem benefícios de acordo com o desempenho, criando um estímulo a 

mais para trabalhar, treinamentos também podem ser ofertados, não somente 

ao entrarem na empresa, mas sempre que a empresa achar necessário e 

tiver recursos para serem aplicados.  

 A interação entre as diversas áreas hoteleiras é um fator importante para o 

bom funcionamento do hotel, pois todas as funções são de extrema 

importância para seu funcionamento e é preciso que sejam interligadas, por 

isso é importante registrar como funcionando o estabelecimento em um 

determinado momento e que todos tenham acesso às informações, desta 

forma poderá ser evitando falhas na comunicação interna e a consequente 

insatisfação dos hóspedes por algum erro cometido.  

 

Para a prestação de um melhor serviço, é preciso definir um público alvo e 

estudar seus comportamentos e preferências, após entender o perfil é possível 

deduzir o que os consumidores desejam, antes mesmo que os peçam. Segundo 

Shoemaker (1996) esses fatores irão resultar na qualidade dos serviços, pois 

quando um estabelecimento atende ou supera as expectativas dos clientes, eles 

estarão satisfeitos, resultando em um serviço de qualidade do estabelecimento.  

 

Cezar Ritz é considerado pai da hotelaria moderna, pois considerava que a 
maior virtude de um bom hoteleiro, era saber lidar com as pessoas. Ter 
iniciativa, pró-atividade e uma boa comunicação dentro de uma empresa 
hoteleira são fatores fundamentais para que a hospitalidade aconteça e 
para que o cliente se sinta confortável no ambiente em que frequenta. Será 
através da comunicação que a relação comercial irá acontecer e que a 
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empresa será capaz de detectar as necessidades e preferências de seus 
clientes para poder agir em cima disso (WALKER, 2002 apud MENDES; 
BOCATO, 2011 p.5). 

 

Alguns fatores interferem para que clientes se afastem de um 

empreendimento hoteleiro. O acesso à informação é importante durante a estadia. 

Quando se tem dificuldade para obtê-la, seja por não saber informar o que o cliente 

deseja, ou por não saber a quem deverá procurar, isso poderá afastar clientes. 

Erros, por mais básicos que sejam, quando repetitivos, podem inibir a vinda de 

consumidores para o estabelecimento. Morosidade, indiferença, descortesia, 

desinteresse e desrespeito também interferem, pois, o cliente possui o desejo de se 

sentir especial, um excelente tratamento é o mínimo que esperam de quem irá 

recebê-los. (POPP et al., 2007) 

 

1.3.2 Meios de transporte 

 

Os meios de transporte terrestres urbanos representam a mobilidade dentro 

de um destino, tendo em vista que nem todos possuem automóveis, não seria 

possível ir de um ponto a outro em uma distância considerável. Além de auxiliar na 

locomoção, também ajudam a diminuir o tráfego e poluição de cidades.  

Segundo Santos (2005), o processo de utilização envolve uma caminhada do 

ponto ou terminal do transporte, espera do transporte e caminhada no ponto de 

desembarque até o destino final. É importante a preocupação com o trajeto que o 

indivíduo irá percorrer tendo em vista que é comum ser necessário pegar dois meios 

de transporte até o destino final, podendo passar por lugares perigosos até chegar 

ao mesmo.  

Normalmente um serviço de transporte com maior qualidade, com nível de 

conforto superior aos demais custa em média mais caro. Para alguns o conforto é 

fundamental, por isso não se importam de ter um custo maior, porém para outros é 

inviável, tendo que deixar o conforto de lado e ter foco no preço. 

De acordo com Santos (2005, p.5): 

 

Os principais fatores que caracterizam a qualidade de um sistema de 
transporte público urbano [...] são: acessibilidade, tempo de viagem, 
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confiabilidade, intervalo entre atendimentos, lotação, características dos 
veículos, facilidade de utilização e mobilidade. 

 
 

 A acessibilidade corresponde à facilidade de chegar de um ponto ao outro, 

utilizando de preferência um único meio de transporte de forma em que o 

caminho até o ponto seja o menor possível; 

  O tempo de viagem depende de diversos fatores que contribuem para o 

aumento de tempo: condições das vias; rota traçada; tempo de intervalo 

entre si; mecânica do veículo; e tráfego nas vias são fatores que juntos 

ocasionam aumento ou diminuição no tempo de um percurso. Em algumas 

cidades, há faixas exclusivas para os ônibus circularem, reduzindo o 

tempo em relação ao trânsito em geral; 

 A confiabilidade tem ligação com o tempo de viagem pois é o grau de 

confiança que o público possui em uma empresa ou um meio de 

transporte de chegar ao destino final com o mínimo possível de atrasos, 

ou seja, a pontualidade. Tratando-se em reduzir o tempo de viagem, o 

metrô ou trem é mais eficiente em relação aos ônibus pois os trilhos são 

exclusivos para o meio de transporte, não existindo trânsito, evitando 

atrasos uma vez que o congestionamento nas principais vias, pode 

acarretar em perda de horas a mais no deslocamento. Com a ausência de 

tráfego, a confiabilidade aumenta, pois, o tempo de viagem de metrô em 

condições normais não sofrerá modificação. 

 A frequência é o tempo que um indivíduo passa em um determinado local 

à espera do transporte. Mesmo aqueles que utilizam o meio com um 

planejamento prévio é importante haver a maior frequência, ocasionando 

no menor tempo de espera, garantindo maior flexibilidade.  

 A lotação é normalmente maior em horários de pico, quando a lotação 

ultrapassa mais de 7 passageiros em pé por metro quarado, significa que 

no fator lotação, o transporte não é de qualidade; 

 As características tecnológicas ou de conservação dos ônibus são 

determinantes sobre o nível de conforto dos passageiros, tendo em vista 

que o nível de ruído, ventilação, quantidade de portas, limpeza, tempo em 

que o veículo está em circulação e posição da catraca, interferem 

diretamente na qualidade do serviço que a empresa de transporte público 
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irá prestar. O mesmo ocorre com o metrô pois se trata de um meio 

subterrâneo, sendo necessário ar condicionado devido ao calor, portas 

largas para facilitar a entrada e saída de passageiros e sinalização sonora 

informando as estações e a porta correta de saída, pois se estiver lotado o 

passageiro irá precisar de tempo para sair na estação que deseja; 

 A facilidade de utilização está relacionada aos aspectos que auxiliam os 

passageiros a utilizar o transporte público, a sinalização das paradas dos 

ônibus e locais de embarque de trem ou metrô facilita a população a 

encontrarem o local correto para a espera do transporte pois aqueles que 

costumam utilizar transporte público frequentemente sabem o local de 

parada, porém aqueles que não conhecem, como é o caso dos turistas, 

possuem dificuldade de encontrar o local caso não seja sinalizado. Uma 

parada quando possui cobertura e acentos aumentam a qualidade do 

transporte, principalmente em locais de intenso calor ou dias de chuva. No 

metro é importante que esteja escrito o respectivo nome em cada estação 

e um mapa de todas as estações, inclusive de linhas diferentes, para que 

facilite a identificação da localização atual e desejada; 

  A mobilidade é a facilidade de se chegar em qualquer ponto da cidade 

utilizando transporte público, mesmo para aqueles que possuem 

necessidades especiais. 

 

1.3.3 Bares e restaurantes 
 

Segundo Silva (2013), a satisfação dos clientes de restaurantes tem relação 

com a categoria de restaurantes, pois os clientes vão ao local com expectativa de 

acordo com o que a categoria deverá oferecer. Por exemplo, ao ir em um fast food 

os clientes esperam rapidez; em um self service, uma comida deliciosa e fresca. 

Silva (2013) cita aspectos influenciadores na qualidade de restaurantes, que 

são: 

 

 Infraestrutura adequada para receber a demanda esperada, visto que a 

evidência física é um fator influenciador para a escolha; 

  Acessibilidade física que garanta a inclusão de todos, desde idosos até 

cadeirantes;  
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 Segurança, que é o resultado da confiabilidade dos produtos e alimentos 

servidos, em relação à higiene e produtos utilizados, somado à sensação 

de segurança do entorno e dentro do restaurante; 

 O preço normalmente vem associado à qualidade, pois é costume pensar 

que quanto mais caro for o restaurante, melhor é o atendimento e a 

apresentação do prato, porém essa teoria nem sempre é verdadeira, visto 

que diversos fatores são influenciadores no preço e não somente a 

qualidade;  

 Hospitalidade, que consiste na sensação de acolhimento por pessoas 

próximas ou a quem acabou de conhecer. Desta forma será oferecido o 

que estiver ao alcance para que se sintam bem, como alimentos, bebidas, 

abrigo, segurança, entre outros. É um aspecto de qualidade de um 

restaurante tendo em vista que ao se sentir acolhido, o cliente 

consequentemente se sente, fazendo com que aprecie não apenas o 

prato, mas o restaurante por completo;  

 A limpeza, além de prevenir problemas com a vigilância sanitária, permite 

aos clientes aumentarem o nível de confiabilidade no estabelecimento, 

pois é comum que reparem nas instalações físicas, equipamentos, e o 

prato em si. Quando percebem um ambiente limpo, sentem segurança no 

local, visto que a limpeza é considerada um elemento fundamental na 

qualidade de bares e restaurantes;  

 O descarte correto do lixo produzido pela empresa também interfere na 

visão que os clientes possuem sobre o restaurante, pois a questão 

ambiental tem sido um fator com crescente importância para a população; 

 A sensação de conforto é gerada através da combinação dos fatores 

citados anteriormente, quanto maior a sensação de conforto do cliente, 

melhor é a qualidade percebida dos consumidores; 

 O alimento é o principal fator que rege o faturamento de um restaurante, 

quanto mais opções o cliente tiver, maior será a demanda potencial do 

estabelecimento. A qualidade do restaurante em relação à alimentos 

depende principalmente da apresentação do prato e o sabor do alimento; 

 A bebida é o segundo maior responsável pelo faturamento dos 

restaurantes, pois na maioria das vezes que um indivíduo consome um 
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alimento, também consome bebida, ou há pessoas que em determinados 

momentos vão ao restaurante apenas com o intuito de beber. A bebida 

servida irá depender do tipo de prato que o restaurante oferece, do clima 

do local e do horário. 

 

1.3.4 Elementos de qualidade para backpackers 

 

Segundo Giaretta (2003), o tipo de acomodação que os backpackers 

costumam utilizar são os albergues da juventude, nomenclatura dada à hotéis 

simples, com a maioria dos quartos compartilhados, nos quais é servido café-da-

manhã para todos. A maioria dos albergues, somente possui à disposição cama, 

banheiro e café-da-manhã, porém poderá haver outras regalias, dependendo da 

cultura organizacional. 

 Embora o turista backpacker opte por meios de hospedagens com preço 

reduzido, não significa que não seja necessário haver elementos de qualidade, 

conforme citado no item 1.3.1, alguns elementos, embora possa existir em menor 

escala, são essenciais para qualquer tipo de turista: limpeza, acesso à informação, 

hospitalidade e sensação de segurança. 

Esse tipo de turista costuma utilizar meios de transporte locais, por isso a 

experiência turística sofrerá interferência de transportes públicos. Quanto melhor a 

mobilidade de transporte público em uma cidade, melhor será a experiência turística, 

pois permitirá conhecer diferentes lugares com custo reduzido. A facilidade de 

utilização garante aos mochileiros melhor domínio da cidade. Quando há 

facilitadores de qualidade, passa a haver maior possibilidade de se deslocar, 

reduzindo o risco de se perder ou ir para um local diferente do desejado. Uma 

cidade que oferece meios de locomoção adequados será facilitadora para a estadia, 

permitindo ao mochileiro conhecer a cidade por completa, caso desejem.  

É comum frequentarem pequenos restaurantes, normalmente pertencentes à 

população local, pois restaurantes sofisticados normalmente significam maior gasto, 

acarretando no encurtamento da viagem. Além da redução de gastos, restaurantes 

da população local são atrativos tendo em vista que os pratos servidos são 

baseados na cultura local. 
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2 O TURISMO BACKPACKER 

 

O turismo backpacker é caracterizado por viagens independentes, 

normalmente realizadas por jovens, com o objetivo principal de obter trocas de 

experiências com a população residente ou demais viajantes que estão no local. 

Esse tipo de turista procura observar a todos em que mantêm contato com o intuito 

de melhor compreender o modo de vida da população e consumem produtos 

produzidos pelos moradores residentes, interferindo na economia da cidade. 

(REBELO, 2012) 

Não se sabe ao certo quando o turismo backpacker surgiu, autores, dentre os 

quais, Aoqui (2005); e Sawaki et al (2010), utilizam abordagens diferentes para se 

traçar o início do segmento. Há índicos em diversos momentos da história que se 

referem à forma de viajar dos mochileiros. Segundo Sawaki et al (2010) esta forma 

de viagem sempre existiu, porém sofreu adaptações ao longo do tempo. 

O grand tour foi um tipo de viagem independente, em que a família de jovens 

de classe alta nos séculos XVII e XVIII os enviavam para viajar pelas estradas da 

Europa em busca de aprender novas línguas e obter cultura sofisticada. Essa prática 

é semelhante ao turismo backpacker, uma vez que normalmente são viagens longas 

onde há interação com a população local obtendo uma troca cultural. O objetivo 

básico do Grand Tour era de três naturezas: encontrar as pessoas eminentes e 

influentes da época; aprender moda, artes, balé e as etiquetas sociais em relação a 

festas e outras habilidades de um nobre; frequentar as melhores universidades e 

adquirir as habilidades sociais necessárias para o futuro. (SAWAKI et al, 2010) 

No século XIX, comerciantes passaram a viajar com maior frequência com o 

objetivo de melhorar seu conhecimento. Esta forma é semelhante ao turismo 

backpacker, tendo em vista que era comum comerciantes serem recebidos em 

casas de pessoas hospitaleiras aos quais forneciam abrigos. A prática é semelhante 

à forma como alguns mochileiros são recebidos atualmente em que a população 

local abre as portas de casa para receber os mochileiros. (AOQUI, 2005) 

O surgimento e popularização de albergues da juventude contribuíram para 

incentivar a prática do turismo backpacker pois este é um meio de hospedagem 

utilizado frequentemente por este tipo de turista por oferecer baixo custo e maior 

interação entre os visitantes. 
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Além das contribuições para o surgimento do segmento, há uma combinação 

de fatores que podem ter levado à origem do turismo backpacker. Cohen (1973) 

apud Sawaki et al. (2010) acreditam que o período da Segunda Guerra Mundial ao 

qual os jovens pediam carona em estradas em busca de viajar pelo continente sem 

um destino específico foi o estopim do turismo backpacker, tendo em vista que 

embora haja mudanças no perfil dos mochileiros ao longo do tempo, a prática em 

pedir caronas em estadas e viajar sem destino específico permanece até os dias 

aturais. 

 

2.1 PERFIL DE BACKPACKERS 

 

Existem abordagens diferentes a fim de se obter uma definição para o 

segmento de turismo backpacker, porém todos possuem traços semelhantes, o que 

permite definir o significado de mochileiros. O termo backpacker, traduzido para 

português, designa um indivíduo que carrega mochila nas costas, recebe esse nome 

devido ao costume desses viajantes utilizarem uma enorme mochila nas costas, nas 

quais carregam seus pertences para toda a viagem. Por esse motivo o termo 

utilizado para se tratar desse tipo de turista no Brasil é: Mochileiro. 

Locker-Murfy e Pearce (1995) definem esse tipo de turistas como jovens que 

buscam o encontro com demais estrangeiros e moradores dos locais visitados, com 

viagens geralmente longas e flexíveis, o que faz com que optem por hospedagens 

mais econômicas. As viagens são de caráter independente e os viajantes procuram 

reduzir custos em meios de hospedagens, transporte e alimentação com objetivo de 

aumentar o tempo da viagem. Procuram destinos pouco explorados e épocas 

diferentes aos das primeiras semanas de férias, tendo em vista que na maioria das 

vezes as viagens são de longa duração, pois jovens possuem maior tempo de férias, 

aumentando a disponibilidade para viagens. Ravon (1988) apud Rebello (2012) 

define este tipo de turista por serem jovens que optam viajarem sozinhos ao invés 

de grupos, obtendo o menor gasto possível, realizando a preparação da viagem sem 

extrema antecedência.  

Há viajantes que optam por viverem com o mínimo possível de dinheiro, para 

isso pedem carona em estradas, trabalham temporariamente, utilizam restaurantes e 



28 
 

 
 

transportes locais e hospedam-se em albergues ou casas de moradores locais, por 

outro lado também há aqueles que não abrem mão do conforto, sendo essenciais 

quartos confortáveis ou restaurantes de qualidade. (AOQUI, 2005) 

Segundo Oliveira (2008) os gastos diários que os backpackers estrangeiros 

respondentes tiveram no Brasil foi: 27% até $20,00, 34% entre $ 21,00 e $30,00, 

16% entre $31,00 e $40,00, 14% entre $41,00 e $50,00 e 10% mais de $50,00. 

Sendo assim, a maioria dos turistas gastou entre $21,00 e $30,00, obtendo como 

média de gasto diário $34,93. Embora o valor pareça baixo, o tempo que este tipo 

de turista costuma permanecer no destino é superior à média de diárias de turistas 

comuns, sendo mais vantajoso para o destino em relação a recebimento. Outro fator 

que se deve levar em conta é o fato da pesquisa ter sido realizada em 2008, e 

atualmente o valor de gastos seria maior devido à inflação que os produtos e 

serviços sofreram no período de oito anos. 

Oliveira (2008) obteve os seguintes dados em sua pesquisa: a maioria dos 

interrogados tinham entre 25 a 29 anos (40,3%), a idade média dos investigados é 

de 27,8 anos, concluindo que a maior parte dos backpackers é jovem, porém 5,4% 

dos respondentes tinham mais de 40 anos, provando que o segmento pode englobar 

qualquer idade e não se restringir somente ao público jovem. Embora seja mais 

comum, não necessariamente precisam ser jovens, há pessoas de diversas idades 

que decidam largar seus empregos e famílias em busca de satisfação pessoal.  

Segundo dados da pesquisa realizada por Oliveira (2008) a maioria dos 

respondentes revela a intenção de permanecer no Brasil durante 21 e 30 dias. 

Quanto à duração total da viagem, a maioria dos interrogados pretendia viajar entre 

4 e 6 meses. O tempo de duração da viagem irá depender do tempo disponível, pois 

há quem abra mão de tarefas diárias em troca de viajar e há quem decida ir apenas 

nas férias escolares ou de trabalho. 

Com base nas definições de Locker-Murphy e Pearce (2005), Oliveira (2008) 

e Aoqui (2005), é possível definir o turismo backpacker da seguinte forma: segmento 

formado por turistas de diferentes idades que viajam de forma independente e 

flexível, utilizando, sempre que possível, serviços locais, permitindo maior interação 

com a população local. Esse tipo de turista procura ter liberdade em fazer seus 

próprios roteiros e horários, pois querem escolher quais atrativos visitar, quando, 

como querem ir e o tempo que prendem permanecer no local. 
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Murphy (2001) observa que para se tornar um mochileiro é preciso manter o 

convívio com diferentes pessoas e culturas, de modo que além de não criar 

estranhamento, também saiba adaptá-las ao seu modo de vida, já que 

temporariamente estará fazendo parte delas. Além disso, pelo fato da maioria das 

vezes se hospedarem em albergues e viajarem sozinhos, acabam criando maior 

facilidade em conhecer pessoas, de forma que não estarão plenamente sozinhos, 

embora não seja um quesito de extrema importância para esse segmento.  

Locker-Murphy (1995), em seu estudo sobre o turismo backpacker na 

Austrália, traçou alguns elementos comuns de perfis de turistas mochileiros:  

 

 Costumam passar ao menos uma noite durante o período da viagem em 

meios de hospedagens econômicos, como, por exemplo, campings, 

albergues e casa de parentes ou amigos;  

 Por viajarem sozinhos, enfatizam o desejo em conhecer pessoas, 

podendo ser turista ou não; o fato de dormirem na maioria das vezes em 

quartos compartilhados ajuda para que possam fazer amizades; 

 Ter uma agenda flexível e montada por si mesmo é outra preferência, pois 

tour pela cidade com guia de turismo credenciado e pacotes turísticos 

montados não permitem ao turista permanecer o tempo que preferir, ou 

visitar locais menos explorados pelo turismo de massa;  

 Esse tipo de turista normalmente realiza check-in, porém sem data pré-

definida para o check-out, nem se partirá para um próximo destino após 

realizá-lo, ou voltará para casa, por isso pacotes não possuem vantagem 

alguma para eles; 

 O tempo de permanência em viagens é preferencialmente maior, ao 

contrário de turistas comuns, pois normalmente quando optam pelo 

segmento, possuem tempo para apreciar o destino por completo, por isso 

o tempo de permanência irá depender principalmente de recursos 

disponíveis; e as atividades são, em sua maioria informais, como, por 

exemplo, mergulho ou trilha. 

 

Aoqui (2005) esclarece que os turistas backpackers, embora sejam 

considerados por muitos menos lucrativos, trazem consigo benefícios, pois 
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permanecem no destino um maior tempo que os demais turistas, gastando mais no 

destino, inclusive em áreas menos exploradas pelo turismo de massa. Contribuem 

para a sustentabilidade, pois não fazem questão de luxo e utilizam serviços locais 

contribuindo para a renda da população. 

  

2.2 MOTIVAÇÕES DE BACKPACKERS 

 

As razões que levam este tipo de turista a visitar outros locais, sem destino 

certo em alguns casos podem ser diversas e irão depender da rotina que o 

mochileiro costumava ter, local de moradia, meio em que viveu, a própria 

personalidade, entre outros fatores. Silva (2011) aponta motivações para pessoas 

‘mochilarem’: desejo de liberdade e obtenção de autoconhecimento. 

O sentimento de liberdade pode ser um fator que acarreta no desejo de viajar 

pelo mundo, pois atualmente o trabalho vem tomando conta da rotina, não sobrando 

tempo para o lazer. É comum que pessoas levem trabalho para casa, fiquem 

semanas sem folgas, trabalhem com longas jornadas, fazendo com que não se 

tenha vida social. Ao chegar a saturação, não temem em largar família e trabalho 

para viajar pelo mundo como forma de liberdade e satisfação pessoal. 

Também é possível se tornarem mochileiros como forma de obter 

autoconhecimento, pois costumam viajar sozinhos e de forma independentes, 

estando diante de diversas situações sem o auxílio de parentes, gerando 

crescimento pessoal. Além disso possuem tempo para refletirem em suas escolhas, 

o que acarreta no conhecimento pessoal.  

Com base em dados obtidos em um estudo na África do Sul, Níggel e Benson 

(2008) concluíram que há quatro razões principais para trazer mochileiros para o 

país: descoberta de novos lugares; ampliar o conhecimento sobre o mundo; fugir do 

cotidiano; e busca por lazer. Descobrir novos lugares é indispensável para 

mochileiros, pois normalmente não se conhece apenas um destino, mas vários 

destinos em uma única viagem, visto que há casos de pessoas que exploram um 

continente ou até mesmo o mundo.  Ao “mochilar”, a probabilidade de aumentar seu 

conhecimento sobre o mundo é maior que nos demais segmentos, pois a interação 

com a população local é intensa, e desta forma, aprender sobre a cultura e os 
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principais costumes é inevitável. Do mesmo modo que apontado por Silva (2011), o 

desejo de fugir do cotidiano e ter a opção de viajar pelo mundo desencadeia o 

desejo de se tornar backpacker.  

Locker-Murphy (1995) concluiu que os seguintes fatores são as principais 

motivações da viagem: busca de emoção obtida pela aventura; conhecer a 

população local e demais turistas; e melhorar o conhecimento sobre o local. No 

turismo backpacker, a busca pelo “diferente” é contínua, sendo assim é comum que 

os mochileiros tenham espirito aventureiro. É preciso ter coragem de se inserirem 

temporariamente em territórios desconhecidos, em alguns casos ter orçamento 

limitado, pedir carona e/ou dormir em casas de desconhecidos, podendo trabalhar 

temporariamente em outro território.  

Segundo Maoz (2007) as viagens para este tipo de turistas ocorrem em razão 

do desejo de adquirir uma nova identidade temporária, tendo em vista que diante de 

algumas situações, precisam ser corajosos e agir com maturidade. Por se tratar de 

um segmento principalmente formado por um público jovem que usualmente está 

finalizando o ensino superior, desejam se sentir livre e ter autonomia própria para 

suas escolhas, distante do cuidado dos pais. Outro fato citado é terem que encarar 

diferentes culturas, porém para este segmento é um ponto positivo, já que podem ir 

contra as regras que julgam inadequadas em sua sociedade, vivendo de acordo com 

as normas de outro local enquanto estão viajando. A amizade influencia para a 

visitação, pois mesmo que viajem sozinhos, acabam conhecendo novas pessoas em 

cada local diferente em que estão visitando, desta forma nunca se sentirão sozinhos, 

não importa em qual lugar do mundo estejam.  

 

2.3 O TURISMO BACKPACKER NO MUNDO 

 

Turistas backpackers não possuem destinos preferenciais. Eles viajam para 

diferentes lugares do mundo em busca de viagens com experiências autênticas, 

representando-se qualitativamente diferente dos turistas tradicionais (NOY, 2004 

apud LARSEN, OGAARD; BRUN, 2011). Oferecer experiências autênticas a esse 

público e bem recebê-los é um desafio a ser encarado. 
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Rebello (2012) realizou um estudo exploratório sobre o turismo backpacker 

em Portugal. Embora a pesquisa tenha sido aplicada em Lisboa, a maioria dos 

entrevistados já havia passado em outras regiões do país antes de visitarem a 

cidade. O perfil traçado através da pesquisa confirma características citadas por 

outros autores (item 2.1): jovens, na maioria residente do continente europeu, com 

orçamento limitado, e por isso optaram por acomodações econômicas como hostels, 

consumir produtos locais e procuraram conhecer a população local e sua cultura. 

A Estônia é considerada um local atrativo para os mochileiros por possuir 

elementos de baixo custo, ainda ser pouco explorado e possuir atrativos pouco 

conhecidos. O turismo backpacker é uma oportunidade de desenvolver o turismo 

local, representando 25 mil mochileiros anualmente no país segundo Vesser (2004) 

apud Aoqui (2005). Embora o segmento ainda esteja se desenvolvendo no local, há 

chances de crescimento e consequentemente melhoria da economia local. (AOQUI, 

2005) 

A Austrália é um dos países que mais recebem turistas com esse perfil, 

contribuindo com grande parte da receita total do setor turístico, pois são os turistas 

que permanecem mais tempo no local segundo THOMS (1999), sendo beneficente 

para grande parte da população já que consomem bens predominantemente locais.  

Segundo estudos realizados por Loker-Murphy (1995) as viagens dos 

backpackers na Austrália representam 8% do número total de visitantes no país. Os 

mochileiros procuram conhecer a Austrália por completo, por isso vivem 

temporariamente no cotidiano dos australianos, além de explorarem locais que vão 

além das capitais e a viagem dura mais tempo que a de turistas comuns. Optam por 

meios de hospedagens econômicos e procuram interagir com demais turistas e 

moradores, assim como citado em tópicos anteriores. O turismo backpacker é de 

extrema importância para a economia local da Austrália. Isso ocorre, pois, o país 

possui infraestrutura, transporte público e meios de hospedagem adequados para o 

segmento.  

Segundo Aoqui (2005), a renda gerada pelo turismo backpacker na Austrália 

é mantida para o país, pois a maior parte das empresas inseridas no segmento 

pertencem a australianos. O segmento não necessita de planejamento altamente 

elaborado, pois casas, hotéis ou palácios antigos podem facilmente se tornar meios 

de hospedagem para mochileiros, tendo em vista que banheiros podem ser 
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compartilhados e várias beliches inseridas em um mesmo cômodo formando as 

unidades habitacionais. Locais que, embora estejam localizados na região central da 

cidade, possuem locais de prostituição e usos de drogas (“red light districts”, em 

inglês), são explorados pelos mochileiros devido à localização e baixo custo que o 

local possui. Outro ponto positivo é o fato de turistas concordarem em trabalhar 

temporariamente em locais turísticos como hostels, restaurantes ou pubs em troca 

de abrigo ou alimentação, melhorando a mão-de-obra e reduzindo custos para as 

empresas turísticas, além de serem vantajosos para os próprios backpackers por 

reduzirem os custos de suas viagens.  

Aoqui (2005) aponta que países do Sudeste Asiático (Tailândia, Malásia, 

Cingapura, Vietnã, Indonésia, Laos e Camboja) possuem oferta semelhante as do 

Brasil, por isso são considerados concorrentes diretos. A vida noturna, ilhas e praias 

paradisíacas, surfe, florestas e cachoeiras são considerados os principais fatores 

motivacionais que levam turistas a visitarem os países do sudeste asiático, assim 

como ocorre no Brasil, porém o sudeste asiático possui vantagem em receber um 

maior número de turistas devido à localização. De acordo com o autor 70% dos 

gastos de backpackers nos países são obtidos através de hospedagem, alimentação 

e despesas pessoais, contribuindo para a economia local. 

Segundo Vesser (2004) apud Aoqui, (2005), as principais motivações de 

backpackers visitarem a África do Sul são as variadas atrações que o país oferece e 

os preços acessíveis para todos. As principais atividades feitas por mochileiros no 

país são voltadas para a natureza, por isso a maioria de baixo custo ou até mesmo 

gratuito. Além desse tipo de atividade, a vida noturna e museus também são 

motivacionais para atrair o segmento para o país. Por isso, os países do sudeste 

asiático possuem características semelhantes às do Brasil, como o tipo de atrativo e 

clima, por isso são considerados concorrentes diretos se tratando do segmento.   

Oliveira (2008) realizou uma pesquisa sobre viajantes que estavam visitando 

o Brasil, como resultado obteve que a maioria dos turistas backpackers que 

visitaram o Brasil estavam viajando sozinhos e pela primeira vez na América do Sul, 

porém tinham planos de visitar outras localidades além do Brasil, utilizaram meios de 

transporte aéreo para chegar no país e tinham plano de permanecer no país entre 

21 e 30 dias, porém a duração total da viagem seria de 4 a 6 meses. 
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Segundo dados de uma pesquisa realizada por Aouqui (2005), os turistas 

backpackers, em geral, não tiveram problema com a segurança da cidade e 

consideraram a desigualdade social a principal motivação da violência urbana. 

Tiveram facilidade em viajar pelo Brasil e apontaram como principal dificuldade a 

comunicação, pois a maioria não obtinha o domínio da língua portuguesa, porém os 

brasileiros, que obtinham ao menos um mínimo de conhecimento de outras línguas, 

auxiliaram na comunicação. 

No Brasil diversas cidades recebem o público deste segmento, inclusive 

Paraty, a qual é uma cidade que engloba diferentes tipos de atrativos, além de ter 

praias e ilhas, também possui apelo cultural. Sendo assim, atrai diferentes 

segmentos e públicos, incluindo a terceira idade, crianças, jovens, famílias, amigos, 

casais e é claro o turismo backpacker. Possui diversos albergues e campings, que 

conforme já foi citado no tópico 2.2, são os mais utilizados pelo segmento.  
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3 O TURISMO NO MUNICÍPIO DE PARATY/RJ 

 

O município de Paraty está localizado no sul do estado do Rio de Janeiro, 

fazendo divisa com o estado de São Paulo, e possui área total de 933,8 km². O 

município é composto por três distritos: Paraty é a sede e o principal distrito, onde 

está localizado o centro e os arredores do município; Paraty-mirim é o segundo 

distrito e distribui-se pela face sul do município até a divisa com Ubatuba, no estado 

de São Paulo; e Tarituba, terceiro distrito, abrange o norte de Paraty até Angra dos 

Reis. O acesso em Paraty pode ser feito por meio marítimo ou terrestre. 

Segundo dados do portal do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN), a cidade está localizada na baía de Ilha Grande, sendo a quarta 

maior do Brasil, dividida em baía de Paraty e Ilha Grande. A costa de Paraty possui 

extensão aproximada de 180 quilômetros, formadas por ilhas, praias, angras, baías, 

rios, mata atlântica, cachoeiras, entre outras formações naturais. Na cidade há 

diversas edificações construídas à beira-mar no período colonial e a arquitetura 

dominante é derivada do período entre a metade do século XVIII e o início do século 

XIX. 

Segundo o site oficial da prefeitura de Paraty1 (PARATY, 2016), a região foi 

descoberta em 1502 durante a segunda expedição ao Brasil, época em que a região 

brasileira era colonizada sob o sistema de sesmarias. A primeira sesmaria de Paraty 

foi doada em 1593 nas proximidades do rio Paraty-Mirim. Há algumas evidências 

que levam a crer que em Paraty já havia sido iniciado um processo de colonização 

antes de 1593: em 1596 Martim Correia de Sá comandou uma expedição pela 

região em busca de metal e índios tamoios utilizando a trilha feita pelos guianeses. 

O fato demonstrou que a região já era conhecida como local de parada de 

embarcações e alguns historiadores acreditam que a expedição esteve no local em 

1532 colonizando a região, porém o domínio dos índios tamoios na região 

impossibilitaria a permanência de portugueses na terra; Em 1563, o padre Anchieta 

passou ao menos duas vezes na atual região de Ubatuba e Angra dos Reis com o 

objetivo de trazer a paz entre os portugueses e índios tamoios. Por não ter cumprido 

                                                           
1
 Informações obtidas em SITE: http://www.pmparaty.rj.gov.br/page/historia.aspx. Acesso em 

03/01/16. 

 

http://www.pmparaty.rj.gov.br/page/historia.aspx.%20Acesso
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com seu objetivo, em 1565 Anchieta passou novamente pela região acompanhado 

por guerreiros para combater os tamoios na atual região da Glória – RJ. 

O ano de fundação da cidade varia entre 1540 e 1606 de acordo com 

diferentes historiadores. Entre 1540 e 1560, havia um núcleo devotado a São Roque 

no atual morro do forte, em 1597 Martim Correia de Sá realiza uma expedição contra 

os índios Guianás levando a alguns historiadores acreditarem que a fundação 

ocorreu nesta época, em 1600 devido ao povoamento paulista das capitanias de 

São Vicente, outros acreditam que ocorreu com a chegada dos primeiros sesmeiros 

da capitania de Itanhaém. De modo geral já havia população residente em Paraty 

além dos índios Guianeses no século XVII.  

A data oficial de aniversário da cidade é 28 de fevereiro, pois nessa data, em 

1967, Paraty deixou de pertencer ao município de Angra dos Reis. A população na 

época era de aproximadamente três mil pessoas.  

A origem do nome da cidade é devido ao peixe paratii, ao qual entre março e 

setembro eram mais fáceis de serem pescados, fazendo com que os indíos chamem 

a região de paratii. Os colonizadores aterraram o duplo “i” por “y”, renomeando a 

cidade como Paraty. Embora em 1943 o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) tenha eliminado a letra “Y”, a Academia Brasileira de Letras 

considera correto devido à tradição histórica, sendo aceito ambas as formas de 

escrita. 

3.2 CARACTERÍSTICAS DO TURISMO EM PARATY 

O município de Paraty possui um centro de informações localizado próximo 

ao centro histórico no prédio que sedia a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. 

Foi implantada sinalização padrão somente na área central do município, não 

havendo padronização nas outras áreas, pois a maioria foi colocada por moradores.  

As atividades oferecidas aos turistas incluem conhecer a história da cidade, 

visita a alambiques, passeios em cachoeiras, mergulho, passeios de barco em ilhas 

e praias. As principais praias e cachoeiras serão detalhadas nas figuras 1 e 2. 

 

 

Praia / Ilha Característica Própria 

Praia da Batangueira 
Possui um bar que serve frutos do mar. Acesso por trilha ou condomínio 
de trabalhadores da usina nuclear. A distância para o centro de Paraty é 
de 41 km. 
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Praia / Ilha Característica Própria 

Tartitubinha 
Local onde foram gravados novelas e filmes. O acesso é terrestre, a praia 
possui águas claras e areia avermelhadas. A distância para o centro de 
Paraty é de 37 km. 

Tartituba 
Habitada por aproximadamente 1000 habitantes que vivem da pesca e 
turismo. Possui águas rasas e claras e areia branca e fina. 

São Gonçalo A praia possui areias brancas, águas claras e árvores grandes. 

São Gonçalinho 
A praia possui águas transparentes, mornas, verdes e areia escura e fina, 
além de possuir rochas do lado esquerdo da praia. A distância para o 
centro de Paraty é de 35 km. 

Ilha do Cedro  
Praia do Norte 

Possui águas transparentes, sendo considerada uma das melhores 
opções para pesca. A praia é pequena, não possui comércio, porém é 
uma boa opção para pernoite abordo. 

Ilha do Cedro 
Praia do Sul 

Possui característica semelhante a Praia do Norte, porém possui dois 
bares disponíveis para consumo. A extensão da ilha é de 1000 metros. 

Prainha 
Localizada em uma vila de pescadores, com aguas claras e areia fina, a 
praia possui bares e pousadas simples. A extensão da ilha é de 1 
quilometro.  

Praia do Rosa 
A praia possui areia grossa e amarelada e sombra em abundância. 
Possui um restaurante elegante, com cenário de filme. A extensão da 
praia é de 300 m. 

Praia Grande A praia dá acesso para a Ilha de Araújo por barco e trilha para a Prainha. 

Corumbê 
Praia urbanizada pois possui bares, pousadas e restaurantes. Existe uma 
piscina natural com água vinda de uma nascente em um dos bares. 

Jabaquara 
A praia possui água sem ondas e turvas. Possui diversos bares na orla, 
onde a noite acontecem festas. Outra opção de lazer é caminhar e 
pedalar na orla. 

Praia do Pontal 
A praia não é adequada para banho, porém é dotada de quiosques e 
meios de hospedagens. 

Boa Vista 
A praia é pequena e não possui estrutura para turistas, com exceção de 
casas de veraneio. Possui areia escura, aguas tranquilas e transparentes, 
por isso o local é procurado para a praticar vela e caiaque. 

Praia do Joaninho 
O acesso é feito somente por barco. A água é límpida, por isso é possível 
avistar peixes e cardumes. A praia possui uma única casa localizada no 
centro, cercada por coqueiros, 

Praia do Jurumirim 
O navegador brasileiro Amy Klink possui uma casa na praia. Através de 
uma trilha localizada na praia, é possível chegar em um rancho de 
canoas onde é possível obter uma bela vista da Ilha da Cotia. 

Praia do  
Juruminzinho 

A praia possui estilo selvagem, pois além do acesso ser apenas após 40 
minutos navegando de barco não possui nenhum outro tipo de estrutura 
física além da própria natureza existente na praia. 
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Praia / Ilha Característica Própria 

Praia Grande do  
Engenho 

Em tempos coloniais a praia abrigou um imenso engenho, com uma roda 
de agua com oito metros de altura, atualmente é possível conhecer as 
ruínas. 

Praia do Engenho  
D’agua 

O acesso é feito somente por barco, está localizada entre a Praia Grande 
do Engenho e a Praia do Engenho. 

Praia do Baré 
O acesso é feito após uma hora de navegação de barco. A água é quente 
e tranquila, ideal para crianças. 

Praia Vermelha 
A praia é normalmente uma das paradas dos passeios de escuna. O mar 
é calmo e limpo e a areia possui tom avermelhado e grãos mais grossos. 
Possui bares que oferecem duchas com água doce. 

Praia da Lula 
A praia possui uma área privativa com uma casa particular. É comum 
passeios de escuna realizarem parada na praia. 

Praia da Conceição 
Embora a praia esteja localizada em propriedade privada, a visitação é 
livre e atrai muitos turistas para o local. O mar possui cor verde azulada, 
sendo translúcidos e calmo. 

Praia do Cruzeiro 
No centro está localizado o centro integrado de educação que abriga o 
projeto Azul Marinho. Na vila há uma antiga capela e barcos de pesca. A 
praia conta com mar de água quente, calma e rasa. 

Saco da Velha 
A praia cota com restaurantes que oferecem duchas de água quente, 
uma gruta que pode ser visitada quando a maré estiver baixa. A água é 
extremamente clara e a areia é fofa e amarelada. 

Praia de Fora 

O acesso poderá ser feito através de 15 minutos navegando de barco 
partindo de Paraty-Mirim e 2 horas partindo de Paraty. Quando a maré 
está baixa formam-se piscinas naturais. É ideal para mergulho e foto 
subaquáticas. 

Paraty Mirim 
Oferece como opção de lazer a praia com água tranquila e cristalina, e 
atrativos culturais compostos por ruínas de fazendas e canhões 
abandados. O local também conta com a Capela N. S. da Conceição. 

Mamanguá 
Está localizado o único fiorde do Brasil e o Morro do pão de açúcar onde 
é possível ter uma bela visão da baia de Paraty. 

Saco de Mamanguá 
O mar possui coloração esverdeada, ligando ao mais bem preservado 
manguezal da baia de Ilha Grande. O local é rodeado por montanhas 
formadas pela floresta tropical atlântica.  

Praia Ponta  
da Costa 

O local foi escolhido para gravação do filme Crepúsculo (2011), está 
localizado sob o Monte do Pão de Açúcar. 

Pouso da Cajaíba 
O tempo de duração da navegação até a praia pode chegar a 4 horas. A 
praia possui mar batido, com ondas, areia grossa e água doce para 
banho.  

Praia Martim de Sá 
A praia é adequada para o surf pois possui mar bravo. É selvagem, 
possui vegetação nativa e areia branca. O local possui apenas um único 
morador que permite que visitantes acampem no local. 

Ponta Negra 
O mar possui águas azuis e em certas épocas do ano fica bravo. No local 
vive uma pequena comunidade de pescadores. 

Praia Antigos 
Localizada em área de preservação ambiental, possui água morna e 
cristalina e areia branca e fina. O local conta com dois rios e é cercado 
pela mata atlântica.  
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Praia / Ilha Característica Própria 

Praia Antiguinhos 
O acesso é feito por meio de caminhada pela Praia Antigos, seguindo um 
leito de água doce, também é possível chegar vindo de Ponta Negra. A 
areia é macia e a água é levemente salobra devido ao contato com o rio. 

Praia do Sono 
Na praia deságua o Rio do Sono, o mar é transparente e normalmente 
calmo e refrescante. Possui apenas uma pequena vila de pescadores que 
vendem comidas e bebidas para os visitantes. 

Praia Brava A praia possui ondas e correntes fortes, e grandes formações rochosas.  

Praia do Cepilho 
A praia é adequada para a prática do surf, para aqueles que não se 
arriscam no esporte, olhar os surfistas pegando ondas grandes é uma 
boa atividade. 

Praia de Fora 
É ideal visitar quando a maré está baixa. Não possui nenhum tipo de 
infraestrutura, somente a natureza para se apreciar. O acesso é feito por 
trilha que dura aproximadamente 30 minutos. 

Praia dos Ranchos 
Os ranhos de pesca foram substituídos por bares, onde ocorrem festas a 
noite, cada bar possui um tema específico. 

Praia do Meio 
A praia é cortada ao meio por uma pequena ilhota, dividindo a praia ao 
meio em formato de coração. Possui águas cristalinas, diversos bares e 
um pequeno riacho. 

Praia do Cachadaço A praia é extensa e possui ondas fortes, ideal para a prática do surf.  

Piscina do Cachadaço 

O acesso é feito por trilha partindo da Praia do Cachadaço, O local é 
cercado por grandes rochas que formam uma piscina natural. Quanto 
menor o número de visitantes, maior a transparência da água, sendo 
possível ver peixes. 

Figura 2: Praias e Ilhas de Paraty 
Fonte: Elaboração própria baseado em Austi (2015) 
 

 
Conforme mostrado na figura 1, é possível perceber que a cidade possui 

diversas praias à disposição de turistas e moradores, englobando diversos 

segmentos, incluindo o mochileiro. O modo de acesso às praias ou ilhas pode ser de 

barco, trilha ou veículo rodoviário, dando a opção de escolher a melhor maneira de 

chegada. As características do mar e areia das praias também são diversas, tendo a 

opção de mar calmo ou bravo, respectivamente sendo apropriados para mergulho e 

prática de surf; selvagens ou badaladas, dando a opção de escolher o grau de 

privacidade que preferem; e fundas e rasas, que são apropriadas para crianças ou 

quem não sabe nadar. 
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Cachoeira Característica Própria 

Cachoeira do Tobogã 
No local possui uma rocha de aproximadamente dez metros de altura, 
onde é possível escorregar apreciando a paisagem. 

Poço do Tarzã 
Localizado um pouco acima da Cachoeira do Tobogã, o Poço do Tarzã 
possui rochas que formam entre si uma piscina natural próprio para tomar 
um refrescante banho. 

Poço do Inglês 
O local é cercado por vegetação nativa, formando uma piscina natural 
com água transparente, sendo o local ideal para mergulho. 

Cachoeira da  
Pedra Branca 

A cachoeira está localizada em propriedade privada, por isso é cobrado 
entrada para ajudar na preservação. É formado por uma cachoeira 
principal e um poço que também possui queda d’agua. 

Poço da Usina 
É pouco conhecido, por isso pouco visitado comparado as principais 
cachoeiras. No local funcionava uma antiga usina, o que deu origem ao 
nome da cachoeira. 

Poço da Jamaica 
É uma piscina natural formada entre as pedras do Rio Perequê-Açú. É 
pouco conhecido por isso é o local ideal para descansar, 
relaxar e apreciar a natureza.  

Poço da Laje 
A cachoeira é formada por uma rocha lisa que termina com uma grande 
piscina natural. O local é indicado para quem vai com crianças. 

Poço das Andorinhas 
Cercado por rochas, é uma opção para quem deseja se refrescar e 
relaxar com um banho de cachoeira.  

Cachoeira da Graúna A cachoeira foi formada por um acidente no percurso do Rio Graúna. 

Cachoeira do Iriri 
A queda d’agua é formada por três saltos que desaguam em uma piscina 
natural. 

Cachoeira do Taquari 
A cachoeira possui pedras escuras que refletem em águas transparentes, 
onde estão formadas as piscinas naturais. 

Cachoeira dos Codós 

A cachoeira, embora pequena, se desdobra em muitas quedas d’aguas. 
É neste local que está localizado a pedra que engole, formada por rochas 
onde é possível escorregar entre elas, dando a impressão que foi 
engolida.  

Figura 3: Cachoeiras de Paraty 
Fonte: Elaboração própria baseado em Austi (2015) 

 

Na figura 2 estão elencadas as cachoeiras de Paraty que possuem 

características semelhantes, porém com alguns detalhes que as diferenciam, 

tornando-as importantes atrativos para a cidade. Atraem desde crianças até o 

turismo sênior naquelas que possuem fácil acesso. Os mochileiros não estão 

excluídos do grupo que costuma visitar este tipo de atrativo.  

Além dos atrativos naturais, o centro histórico da cidade possui elementos de 

importância histórica e por isso foi tombada pelo IPHAN.  Em 1958 o conjunto da 

arquitetura e paisagem de Paraty foi tombado, oito anos após o município recebeu o 
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título de Monumento Nacional e em 1974 foi concedido um novo tombamento ao 

município incluindo o entorno do conjunto arquitetônico e paisagístico da cidade. As 

principais razões para a concessão do tombamento é a importância histórica que 

cidade teve pois era a ligação entre as capitanias do Rio de Janeiro, São Paulo e 

Minas Gerais, três importantes estados para a economia brasileira no século XX, 

outro fator contribuinte são as belezas naturais que o município possui, bem como a 

originalidade. (PORTAL IPHAN, 2016) 

Segundo dados do Portal IHPAN 2(2016), Paraty possui os seguintes bens 

tombados: 

 

 Igreja de Santa Rita: a construção se iniciou em 1772, sendo a edificação 

religiosa mais antiga da cidade. Atualmente o prédio abriga o Museu de Arte 

Sacra de Paraty, ao qual possui obras dos séculos XVII, XIII e XIX. A igreja foi 

tombada pelo IPHAN em 1962. 

 Igreja de Nossa Senhora do Rosário: a igreja teve sua construção iniciada em 

1725 e passou por uma reconstrução em 1757. A irmandade Nossa Senhora 

do Rosário dos Pretos foi criada em 20 de agosto de 1750, destinada aos 

escravos que ajudaram na construção da igreja. Em 13/02/1962 a igreja foi 

tombada pelo IPHAN. 

 Nossa Senhora das Dores: A igreja foi construída pelo padre Antônio Xavier 

da Silva Braga, a obra teve início em 1800. Diante da decadência econômica 

de Paraty por seu porto deixar de escoar o café do Vale do Paraíba, a igreja 

foi abandonada. Somente em 1901 a irmandade de Nossa Senhora das 

Dores realizou uma restauração, sendo responsável pelo ciclo da Páscoa que 

ocorria na igreja. Em 1962, a igreja foi tombada pelo IPHAN. 

 Matriz de Nossa Senhora dos Remédios: a capela que hoje ocupa o espaço 

foi construída em 1712, utilizando como material pedra e cal, porém em 1646 

foi construída outra Matriz, porém menor. A igreja possui estilo neoclássico e 

foi tomada em 1962 pelo IPHAN. Em 2011, a Petrobras patrocinou uma 

reforma que durou 30 meses. 

 Forte Defensor Perpétuo: o forte foi construído em 1703 com o objetivo de 

proteger a cidade de invasores, localizado no morro do forte. Dos sete fortes 

                                                           
2
 Informações obtidas por meio do site do IPHAN: http://portal.iphan.gov.br/. Acesso em 07/01/16. 

http://portal.iphan.gov.br/
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que existiam, é o único restante. Atualmente no local funciona um museu. Em 

1957 o Forte foi tombado pelo IPHAN, passando posteriormente por uma 

reforma.  

 Santa Casa de Misericórdia: o prédio foi fundado em 12 de outubro de 1822 

de forma que cumpria as exigências para um hospital funcionar na época. 

Possuía como padroeiro São Pedro de Alcântara. 

 

Em vista dos fatos mencionados é possível constatar a importância histórica 

que Paraty possui. A cidade preserva o patrimônio cultural de modo que o centro 

histórico que foi construído no período colonial e preservado até os dias atuais foi 

tombado pelo IPHAN. Além disso, a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) considera o centro histórico de Paraty o 

conjunto arquitetônico colonial mais harmonioso do Brasil. A cidade é candidata a 

patrimônio da humanidade. 

A cidade de Paraty possui atualmente sete alambiques abertos para a 

visitação e compra de produtos: Cachaça Coqueiro, Cachaça Maria Izabel, Cachaça 

Engenho D’ouro, Cachaça Maré Cheia, Cachaça Paratiana e mulatinha, Cachaça 

Corisco, Cachaça Pedra Branca. Durante o período entre o século XVII e XVIII, 

existiam aproximadamente 100 alambiques, sendo considerada a cidade que 

produzia a melhor cachaça do país. Em celebração da importância histórica que a 

cachaça possui para a cidade, anualmente ocorre o Festival da Cachaça, Cultura e 

Sabores de Paraty, também conhecido como Festival da Pinga. 

 Anualmente é elaborado o calendário de eventos de Paraty, representado na 

figura 3 com os eventos que costumam ocorrer com regularidade na cidade: 

 

Evento Características 

Folia de reis em Paraty 

Consiste em um grupo de músicos que se apresentam a noite, visitando 
casas que precisam estar com luzes apagadas, portas e janelas 
fechadas, dando a impressão que os moradores estão dormindo. Os 
residentes oferecem em troca da cantoria guloseimas.  

Aniversário de Paraty 
No dia 28/02 é comemorado o aniversário da cidade, por isso a cidade 
promove shows gratuitos, queima de fogos e missa. 

Festa do Divino 
Ocorre desde o século XVIII, e homenagem a Terceira Pessoa da 
Santíssima Trindade. O evento ocorre durante dez dias envolvendo 
diversas atividades na igreja. 

Bourbon Festival 
Paraty 

O evento disponibiliza com shows gratuitos de jazz, bles, R&b e soul. 
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Evento Características 

Festa Internacional  
Literária de Paraty 

A feira conta com a presença de autores importantes da literatura 
internacional. São cinco dias de festa disponibilizando aos participantes 
shows, debates, oficinas, exposição de filmes, entre outros. 

Festa de São Pedro e 
São Paulo 

A primeira edição ocorreu em 1963. O festival conta com programação 
religiosa em vários locais do município, iniciando com o Festival do 
Camarão com o objetivo de arrecadar fundos para a festa. 

Festa de Santa Rita 
Evento religioso, porém, inclui shows de música local para divertimento 
da população e turistas.  A primeira edição ocorreu em 1722, ano em que 
a igreja de Santa Rita de Cássia foi fundada. 

Festival da Cachaça, 
Cultura 

E Sabores de Paraty 

O evento ocorre desde 1982, sendo um dos mais tradicionais festivais do 
munícipio. O objetivo do festival é apresentar a cultura local, bem como 
as cachaças de Paraty, sendo consideradas uma das melhores do Brasil.  

Festa de Nossa  
Senhora dos Remédios 

A festa ocorre há mais de 300 anos, em homenagem à padroeira da 
cidade. O evento trazia de volta antigos residentes do munícipio, que 
além de reencontrarem a família, celebravam e pagavam suas 
promessas, além disso centenas de crianças vestidos de anjos saiam em 
procissão. 

Encontro Ymaguaré 

O primeiro encontro ocorreu em 1997 por meio de um grupo de artistas 
que conheciam comunidades indígenas. O objetivo do evento é 
apresentar para a população elementos da cultura indígena, tais como, 
arte, dança, música, entre outros. 

Festa São Benedito e 
 Nossa Senhora dos 

Remédios 

O evento conta com apresentações da cultura popular e religiosa, como, 
por exemplo, peças, missa, procissão, danças folclóricas africanas, entre 
outros. 

Encontro de Cultura 
Negra 

Criado em 1998, em comemoração no dia do feriado da Consciência 
Negra, o evento possui como objetivo principal resgatar e apresentar 
valores da cultura negra, inclusive aos jovens. 

Figura 4: Calendário de eventos regulares de Paraty. 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do site de informações da cidade de Paraty. Disponível 
em http://www.paraty.com.br/. Acesso em 03/01/16. 

 

Conforme mostrado na figura 3, a cidade possui eventos com temáticas 

variadas, porém como característica comum envolvem aspecto da cultura local. É 

possível perceber que a cidade preserva elementos tradicionais. Sendo assim, na 

maioria dos casos, os eventos listados estão presentes no calendário da cidade 

desde a sua criação. 

Diversos podem ser os motivos que atraem turistas para Paraty, como as 

praias, as ilhas, as cachoeiras, os alambiques e o patrimônio cultural, que 

constituem os diversos atrativos da cidade. Além desses quesitos, a culinária, 

eventos e cultura local também podem ser influenciadores ao escolher o destino 

para visitar. 

Segundo dados da Solving Consultoria em Turismo (2003), os gastos de 

turistas e excursionistas no município geraram anualmente R$ 94.879.645,28. No 

http://www.paraty.com.br/
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entanto este valor refere-se ao valor total que entra no município devido ao turismo 

não considerando que há produtos e serviços utilizados em Paraty pertencem a 

outras cidades, por isso o valor total não é exclusivo do município. O plano diretor de 

desenvolvimento turístico do município de Paraty está desatualizado, a elaboração 

de um novo plano diretor está em andamento, atualizando também os dados de 

gastos de turistas, já que a pesquisa foi realizada com o propósito de elaborar um 

plano diretor para o município. 

 

3.3 SERVIÇOS DE APOIO TURÍSTICOS 
 

Os serviços de apoio turísticos dão apoio para o segmento, sendo assim 

influenciam na satisfação dos visitantes perante um lugar turístico. Uma cidade que 

possui estes tipos de serviços de qualidade, irá oferecer maior conforto e segurança 

para os turistas. Os meios e hospedagem não são controlados diretamente pelo 

poder público, já que se tratam de empresas privadas, porém transporte público, 

saneamento básico e sinalização turística são de domínio do poder público. 

3.3.1 Serviços hoteleiros 

No centro histórico está localizada a maioria da oferta hoteleira da cidade, 

possuindo desde hotéis luxuosos até albergues. Os preços também sofrem drásticas 

alterações entre os estabelecimentos hoteleiros, desta forma o turista possui 

diversas opções a sua disposição para escolher aquela que mais o agrada e que 

está disposto a pagar. Não é permitido carro no centro histórico, sendo assim é 

preciso deixá-los em estacionamentos próximos, criando barreiras para pessoas 

com necessidades especiais. 

Em Pontal, Trindade, Caborê, Estrada da Cunha e Sertão do Indaitiba, bairros 

que não estão inseridos no centro histórico de Paraty, há opções de meios de 

hospedagem com menor preço e maior tranquilidade, como, por exemplo, campings, 

albergues e pequenas pousadas, servindo de alternativas. 

Segundo a portaria ministerial Mtur (ministério do turismo) nº 100/2011 resorts 

são denominados hotéis dotados de opções de entretenimento. Paraty possui hotéis 

desse porte, porém é comum os turistas permanecerem no hotel durante a estadia, 

já que no próprio estabelecimento existe tudo o que o turista precisa para se passar 

http://www.skoob.com.br/jogador-n-1-218858ed244896.html
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uma temporada. Por outro lado, turistas não conhecerem a cidade, seus atrativos, a 

população local e até mesmo a culinária regional.  

Os hostels costumam possuir apenas dormitórios com cama e ventilação, 

café da manhã, e naqueles em que há elementos de entretenimento (televisão, 

sinuca, totó, jogos de tabuleiro, entre outros), é preciso compartilhar com todos os 

hóspedes que desejam utilizar. Por outro lado, é possível dar a oportunidade ao 

turista de conhecer a cidade com custo reduzido, por esse motivo os backpackers 

costumam utilizar esse meio de hospedagem, tendo em vista que o principal objetivo 

da viagem é conhecer a cidade, permanecendo pouco tempo no hotel. 

 

3.3.2 Meios de transporte 

 

 A cidade de Paraty possui como transporte público regular apenas ônibus, 

sendo assim metrô, trem e barcos não são alternativas do dia-a-dia de moradores ou 

turistas. Sendo o primeiro e segundo ausente na cidade e o terceiro funcionando 

para a pesca local e turismo, sendo inviável para utilizar diariamente. 

 Para se chegar até Paraty vindo de outro país, é possível utilizar o meio aéreo 

com desembarque no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim (RIO Galeão), 

localizado na cidade do Rio de Janeiro, e em seguida é preciso utilizar um transporte 

ao qual pode ser ônibus ou táxi até a Rodoviária Novo Rio, local onde a viação 

Costa Verde efetua trajeto para Paraty diariamente. Também é possível realizar o 

trajeto semelhante vindo de São Paulo, com desembarque realizado no Aeroporto 

Internacional André Franco Montoro (Guarulhos). Após o desembarque é preciso 

utilizar o meio rodoviário até a Rodoviária Tietê, do aeroporto partem ônibus que 

fazem o trajeto até a rodoviária. Na rodoviária há ônibus com saídas diárias até a 

rodoviária de Paraty/RJ. Embora seja possível chegar até Paraty desembarcando do 

Rio de Janeiro e São Paulo, o trajeto vindo do Rio de Janeiro possui menor tempo e 

custo, por isso é preferível. 

 O local de embarque e desembarque de todas as linhas de ônibus municipais 

ou intermunicipais são realizados no Terminal Rodoviário de Paraty. As linhas que 

partem do local são as seguintes: Paraty X Angra dos Reis, Paraty X Perequê, 

Paraty X Laranjeiras, Paraty X Penha, Paraty X Trindade, Paraty X Paraty-mirim, 
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Paraty X São Gonçalo, Paraty X Corisco, Paraty X Divisa de Ubatuba, Paraty X 

Ubatuba, Paraty X Rio de Janeiro, e Paraty X São Sebastião. Sendo assim, é 

possível chegar em vários pontos da cidade utilizando apenas o transporte público 

local, no entanto o intervalo das linhas é de no mínimo 30 minutos. 

 Tendo em vista que o presente trabalho se trata de turistas backpackers, 

somente os meios de transportes públicos foram detalhados anteriormente, pois são 

os que normalmente são utilizados por este tipo de turista. Também é possível 

utilizar taxi, locar automóvel ou utilizar serviços de traslados, mas é pouco utilizado 

pelo segmento mochileiro, conforme citado no tópico 2.2. 
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4. O TURISMO BACKPACKER NO MUNICÍPIO DE PARATY/RJ 

 

São poucas as pesquisas que relacionam o município de Paraty com o 

segmento, bem como dados disponíveis obtidos através de pesquisa sobre o 

assunto. A pesquisa encontrada não trata diretamente sobre turistas backpackers 

em Paraty, porém é possível ter uma base do parâmetro do destino do segmento no 

Brasil. Oliveira (2008) realizou uma pesquisa sobre o perfil dos backpackers que 

estão visitando o Brasil, segundo o resultado de um tópico, 10,7% dos entrevistados 

tinham visitado Paraty, ultrapassando o percentual dos que visitaram Ilha Grande 

(10,3%). Veja o detalhamento da pesquisa na tabela 1. 

Tabela 1 - Colocação de cidades visitadas por backpackers segundo  
 pesquisa de Oliveira (2008). 

Colocação Cidade visitada 
Percentual de 

entrevistados que 
visitaram a cidade 

1º Rio de Janeiro 71,6 % 

2º Salvador 52,7 % 

3º Foz do Iguaçu 46,6 % 

4º São Paulo 38,3 % 

5º Florianópolis 23,9 % 

6º Curitiba 17,3 % 

7º Paraty 10,7 % 

8º Ilha Grande 10,3 % 

Fonte: Elaboração própria utilizando dados de Turismo backpacker:  
Estudo dos viajantes internacionais no Brasil (OLIVEIRA, 2008) 

            
Conforme mostrado na tabela 1, Paraty ocupa a sétima colocação das 

cidades que foram visitadas pelos backpackers que responderam à pesquisa. 

Embora a porcentagem pareça pouca comparada a cidade do Rio de Janeiro, Paraty 

não é uma metrópole a qual investe fortemente em divulgação, como ocorre na 

cidade do Rio de Janeiro. Por isso, o percentual de entrevistados que visitaram 

Paraty está de acordo com o esperado. 
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4.1 METODOLOGIA 

 

Optou-se por realizar uma pesquisa de caráter qualitativo para que fosse 

possível obter uma análise profunda dos principais problemas e benefícios que a 

cidade proporciona para seus visitantes.  

Para a aplicação de entrevistas em albergues foi preciso realizar uma 

pesquisa documental no site Booking.com (http://www.booking.com) para escolher 

os albergues ideais para serem locais de coleta de dados de pesquisa. O Booking 

foi escolhido por ser um site de busca de meios de hospedagem com todos dados 

necessário, tais como classificação do hotel, localização, quartos disponíveis e 

comentários de hóspedes. 

Foram utilizados como critérios: o tempo em que o estabelecimento está 

inserido no mercado; a quantidade de camas disponíveis; e os comentários que o 

local recebeu de visitantes. Em seguida foram escolhidos três albergues, um com 

classificação ótima, outro com classificação boa, e outro com classificação 

mediana. Após a escolha, foi preciso entrar em contato com os estabelecimentos 

para saber se concordariam com a aplicação da pesquisa. Todas as entrevistas 

foram marcadas para o mesmo dia, uma terça-feira, pois o movimento era menor. 

As entrevistas duraram aproximadamente 15 minutos. 

Para coletar informações a respeito do planejamento público, incluindo as 

políticas públicas de turismo da cidade foi realizada entrevista com um responsável 

pela secretaria de turismo de Paraty. A pesquisa foi realizada em uma quinta-feira 

e o entrevistado foi extremamente solícito em repassar as informações 

necessárias. No dia seguinte haveria a cerimônia de lançamento do aplicativo 

(18/12/15) da cidade e do calendário de eventos de 2016. No evento estavam 

presentes pessoas que trabalham no planejamento público de Paraty, e na 

cerimônia foram expostas informações importantes que contribuíram para a 

realização deste trabalho. 

Tendo em vista que o trabalho trata do segmento mochileiro, foi importante 

entrevistar 15 turistas desta categoria para ser possível identificar em quais 

elementos a satisfação deles estavam de acordo com o que era oferecido pelo 

poder público e meios de hospedagens. Para que os dados dos backpackers 

estivessem de acordo com o meio de hospedagem, foi preciso entrevistar cinco 
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mochileiros, em cada albergue aos quais tiveram os responsáveis entrevistados. A 

entrevista foi realizada logo após o café da manhã, por isso foram necessários três 

dias de pesquisa, um aplicado em cada hostel. 

 
 

4.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A cidade de Paraty possui políticas públicas voltadas para o turismo, tais 

como legislação, Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) e um plano diretor. O 

plano de diretor de desenvolvimento turístico da cidade está desatualizado, tendo 

em vista que foi divulgado em 2003. Há planos para que um novo plano diretor seja 

elaborado, entretanto, sem previsão.   

Além do plano diretor, a cidade possui outros instrumentos de gestão urbana 

e, mesmo que estejam desatualizados, auxiliam no planejamento turístico: lei de 

parcelamento do solo (1981), lei de zoneamento ou equivalente (1981), código de 

obra (1983), e código de posturas (1986).  

Embora não haja nenhum instrumento de políticas públicas voltadas 

especificamente para o turismo backpacker, o conjunto de instrumentos voltados 

para turistas e moradores locais influencia diretamente na experiência deste tipo de 

turista, já que são visitantes que se deslocam temporariamente de seu entorno 

habitual, necessitando de elementos que todo tipo de turista precisa, agregando a 

alguns elementos utilizados por moradores locais, tais como meios de transportes, 

infraestrutura urbana, serviços públicos, entre outros. Sendo assim é possível 

analisar o grau de preparação da cidade para receber mochileiros. 

 

4.2.1 Qualidade de meios de hospedagens de Paraty 

 

A cidade possui mais de 400 hotéis3 credenciados a disposição de turistas, de 

preços e estruturas diferenciados, localizados em diferentes pontos da cidade, 

porém com maior concentração no centro histórico. Tendo em vista que o foco da 

                                                           
3
 Informação na cerimônia de lançamento do aplicativo da cidade e divulgação do calendário de 

eventos 2016. (18/12/15) 
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pesquisa são os mochileiros, a pesquisa foi concentrada em hostels e campings, já 

que a maioria se hospeda nesses tipos de locais.  

São diversas as opções dos mochileiros ao procurarem um hostel ou camping 

para se hospedarem na cidade. Diversos podem ser os fatores que os levam a 

escolher um determinado local para se hospedarem, felizmente todos os 

entrevistados estão satisfeitos com o local escolhido para a estada.  

Durante as entrevistas realizadas com donos de hostels em Paraty foram 

levantados alguns quesitos importantes: 

 

 A proprietária trabalha para que o hóspede se sinta o mais confortável 

possível, fazendo-os se sentirem em casa e estando a disposição para 

qualquer problema que possa ocorrer durante a estada na cidade. Após a 

realização da entrevista, foi pesquisado no TripAdvisor a pontuação e 

comentários da propriedade e de fato os hóspedes apreciaram e se sentiram 

em casa, concluindo que o objetivo da proprietária foi cumprido. 

 A maior parte dos hóspedes da propriedade se considera mochileiros, a 

proprietária acredita que o número vinha crescendo, porém, este ano teve 

uma queda significante, ela acredita que seja por conta da crise. 

 A queda no número de turistas a obrigou a diminuir ainda mais os preços, 

quase que pela metade para conseguir ocupação considerável.  

 Acredita-se que sempre é possível melhorar para oferecer um melhor serviço 

ao hóspede, mas por hora os principais fatores indicadores de qualidade 

estão sendo cumpridos, por isso a melhorias vêm acontecendo aos poucos. 

 A proprietária, que já foi mochileira, acredita que o segmento é importante 

para o desenvolvimento local e importante para a satisfação pessoal, por isso 

aceita receber mochileiros para trabalharem temporariamente no albergue em 

troca de abrigo e alimentação. Desta forma, ela acredita que os dois lados 

ganham, pois ela economiza na contratação de um funcionário extra e os 

backpackers economizam em meio de hospedagem e alimentação. 

 

Sendo assim, a quantidade de diversidade de meios de hospedagens está 

adequada na cidade, não só para backpackers, mas para qualquer tipo de turista. 

Os turistas possuem facilidade em encontrarem informações, avaliações reais e 
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informações sobre o estabelecimento, podendo escolher o que mais lhe agradar em 

todos os aspectos. 

A qualidade dos serviços oferecidos no hostel entrevistado é satisfatória 

segundo a proprietária e avaliações feitas através do tripadvisor. Além do local 

entrevistados, foi realizado a mesma pesquisa no tripadvisor em albergues e 

campings, a maioria dos hóspedes estavam satisfeitos com o serviço prestado e 

elogiaram o estabelecimento. Desta forma os backpackers possuem diversas 

opções consideradas de qualidade para se hospedarem, bem como incentivos para 

visitarem a cidade, por exemplo, a possibilidade de trabalharem em troca de abrigo. 

 

4.2.2 Qualidade de meios de transporte de Paraty 

 

A cidade possui um sistema próprio de transportes, porém precisa melhorar 

em alguns aspectos: 

 

 Os meios de transportes que compõem a cidade partem exclusivamente da 

rodoviária de Paraty, localizada na região central, exigindo que um turista ou 

morador que não estejam localizados próximos a rodoviária, tenham que 

utilizar um meio de transporte até o centro, para que em seguida possam 

utilizar outro meio até o destino final. Isso acarreta em um maior esforço e 

custos por parte do turista ou morador. 

 Não existem meios de transportes alternativos regulares, tais como 

ferroviários ou barcas, sendo assim a população fica limitada apenas a 

utilização de ônibus ou taxi.  

 Os ônibus existentes seguem o mesmo padrão, não oferendo conforto 

adicional para aqueles que desejam. Todos os ônibus municipais que 

circulam pela cidade são convencionais, sem ar condicionado. 

 A rodoviária de Paraty está em processo de restauração a fim de melhorar 

sua estrutura física pois precisa ser melhorada em diversos aspectos, tais 

como, sinalização, limpeza, maior disponibilidade de acentos, maior acesso a 

informações, entre outros. 
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 Em horários de pico ou época de alta temporada os ônibus ficam 

superlotados pois não há ônibus extras a disposição para que possa atender 

a demanda do período, tornando a viagem desconfortável. 

 O tempo de espera, segundo a programação da cidade, pode chegar a uma 

hora, podendo se tornar mais elevado ao haver problemas técnicos ou 

alagamentos. 

 

“A única vez que peguei ônibus aqui, foi quando fui pra Trindade. A ida até 
que foi tranquila, mas a volta me decepcionou. Esperei embaixo do sol 
quente por mais de três horas até o ônibus chegar. Quando chegou a fila 
estava enorme, quase que eu não consigo entrar. Estava tão espremida que 
achei que fosse tombar pela estrada. Depois disso nunca mais pego ônibus 
aqui. ” Backpacker Brasileira, 24 anos. 

 

Levando em consideração a área do município, o número de turistas 

recebidos, a população residente e veranistas, o meio de transporte público 

existente é apropriado para a cidade pois liga vários pontos da cidade com trânsito 

praticamente nulo. Seria inviável a construção de metrô, por exemplo, tendo em 

vista que a maior parte do trajeto é percorrido em montanhas. Na cidade há meio de 

transporte auxiliares a disposição, tais como barcos e taxi. Nenhum dos 

entrevistados utilizaram os meios de transportes até a realização da entrevista, 

devido ao custo que teriam. 

Embora o tipo de meio de transporte público existente na cidade seja 

apropriado, há fatores que poderiam ser melhorados a fim de oferecer um melhor 

serviço para a população: A implantação de ônibus especiais poderia oferecer maior 

comodidade para aqueles que desejam e não se importam em ter maior custo; 

disponibilizar maior quantidade de ônibus em horários de pico e épocas com maior 

número de turistas diminuiria o tempo de espera e a superlotação; Garantir que o 

horário de saída dos ônibus seja cumprido, para evitar longo tempo de espera em 

caso de atraso, já que o próprio intervalo entre um ônibus e outro já é demorado; 

Ampliar as rotas, facilitando a locomoção de quem está localizado distante do centro 

de Paraty. 

 

4.2.3 Qualidade da sinalização turística de Paraty 
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Paraty possui sinalização turística em diversos pontos, porém precisa ser 

melhorada, já que a maioria não segue o padrão estabelecido pelo Ministério do 

Turismo. Através de uma parceria com a MasterCard foi implantado sinalização 

turística em diversos pontos da cidade, sem custo algum, feitos de eucalipto e lona, 

possuindo a logo da MasterCard como forma de promoção. 

Em alguns atrativos, tais como Trindade, Penha e Paraty, já foi implementado 

sinalização turística seguindo o padrão estabelecido pelo ministério do turismo, 

porem na maioria dos locais não há. Por isso há um projeto para que toda 

sinalização turística siga o padrão, aguardando apenas recursos para iniciar a 

implementação tendo em vista que o valor estimado representa R$ 500.000, 00.   

4.2.4 Qualidade de infraestruturas de apoio de Paraty 

 

A cidade possui uma empresa terceirizada que trabalha com a coleta de lixo 

urbano, segundo o entrevistado a empresa cumpre seu papel, porém os moradores 

locais não respeitam as regras de coleta, prejudicando o trabalho da empresa e 

limpeza da cidade. No centro histórico não é permitido retirar resíduos de casa em 

horário comercial, porém a regra não é respeitada, por isso é possível ver lixo em 

frente a casas e estabelecimentos. Um entrevistado relatou que a limpeza no centro 

histórico é melhor que nos demais pontos da cidade, mas ainda assim Paraty é 

melhor nesse quesito que outras cidades por ele visitadas 

A iluminação do município é feita de forma subterrânea, embora contribua 

para o aspecto visual, a funcionalidade fica limitada. A maré se eleva e retrai em 

diferentes períodos do dia, por esse motivo poderão ocorrer picos de luz. A 

localização da instalação da iluminação não poderá ser modificada com facilidade 

devido ao tombamento do centro histórico pelo IPHAN. O crescimento do número de 

pessoas na cidade também ocasiona quedas de luz, pois a energia não é projetada 

para suportar o número de pessoas que a cidade recebe em períodos sazonais.  

Em Paraty costuma faltar água em períodos de alta temporada pelo problema 

semelhante ao da iluminação, pois a população nestes períodos praticamente dobra, 

não havendo preparo nos serviços de apoio que sustentem o número de moradores 

locais, somados aos visitantes. O problema ocorre não só em Paraty, mas em 

diversas cidades que possuem casas de veraneio e recebem muitos visitantes na 
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alta temporada. Diversos entrevistados reclamaram de haver queda constante de luz 

e água, os administradores dos hostels relataram que o problema é antigo e difícil de 

ser solucionado. 

Sendo assim, Paraty ainda precisa melhorar em alguns aspectos a fim de 

oferecer uma melhor estadia para os turistas. Principalmente por também ser um 

destino de sol e praia, há extrema frustração ao chegar da praia, ligar o chuveiro e 

não haver água ou ligar o ar condicionado devido ao calor e não haver energia. 

Embora há projetos para melhorar a situação de quedas de luz e água, pouco pode 

ser feito. 

 

4.3 PERCEPÇÃO DE TURISTAS BACKPACKERS SOBRE A CIDADE DE 
PARATY/RJ 

 

Com base nas entrevistas realizadas com os turistas backpackers, as 

principais motivações que os levaram a visitar Paraty/RJ foi a arquitetura colonial, as 

praias, o centro histórico como um todo e o contato com a natureza. Isso confirma a 

importância dos atrativos culturais e naturais que a cidade possui para backpackers. 

Os entrevistados relataram os seguintes problemas que observaram durante sua 

viagem: 

 

“Fui informada que a cidade estava repleta de praias, de fato estava, porém, 
esperava que fossem mais próximas ao centro. Quando cheguei no hotel a 
recepcionista me ofereceu passeios para conhecer as praias, e ao 
responder que preferia ir sozinha, fui informada que seria necessário um 
barco para me levar até elas. Não que seja um problema, mas me fez 
gastar muito mais do que havia planejado, além do tempo que gastei para 
me locomover. ”  
(Backpacker alemã, solteira, 23 anos) 

 

“Vim para Paraty principalmente para conhecer o centro histórico, tinha 
ouvido falar que era ótimo. Mas me surpreendi com a dificuldade de se 
locomover por lá, tudo parecia muito igual e as placas eram minúsculas, 
isso quando tinha. Os números eram embaralhados, não dava para saber 
onde ficavam as coisas. Tudo seria mais fácil se seguisse um padrão.” 
(Backpacker argentino, 34 anos) 
 

Sendo assim, é possível concluir que os entrevistados obtiveram os seguintes 

problemas durante a viagem: 
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 A poluição das praias próximas ao centro da cidade, além de deixarem o mar 

com aspecto visual ruim, não permite que sejam próprias para banho. Por 

esse motivo foi preciso utilizar um barco ou ônibus para se chegar nas praias 

onde é possível apreciar o mar.  

 

 Localizar-se no centro histórico é uma tarefa de difícil execução, pois toda a 

arquitetura é semelhante, necessitando de placas indicando os atrativos, as 

quais não estão presentes em sua totalidade. Além disso, os números não 

seguem a ordem nas ruas, dificultando a localização. 

 

 
4.3.1 Propostas de melhorias 

  

Todos os entrevistados relataram que retornariam à cidade e indicariam para 

amigos, caso tivessem a oportunidade. Porém 14 deles relataram problema durante 

a viagem, aos quais segundo os backpackers podem ser solucionados com as 

seguintes medidas: 

 

 Aumentar a quantidade de ônibus disponíveis por linha, de modo que diminua 

o intervalo entre eles; 

 Disponibilizar ônibus com ar condicionado e poltronas reclináveis, mesmo que 

em intervalo maior e preço diferenciado, a fim de oferecer maior conforto para 

os usuários; 

 Colocar cobertura nos pontos de ônibus para proteger do sol e chuva. 

 Aplicar uma padronização na sinalização turística, bem como aplica-la em 

todos os pontos da cidade, de modo que facilite a locomoção; 

 Realizar manutenção na iluminação fornecida para a cidade, para evitar 

constantes quedas de luz; 

 Oferecer outros tipos de lazer no centro da cidade, pois as praias estão 

impróprias para banho e os atrativos culturais possuem horário de 

funcionamento; 

 Melhorar o fornecimento de água, para evitar que acabe em algum período; 

 Modificar a estrutura do centro histórico de modo que pessoas com 

deficiência física ou dificuldade de locomoção não fiquem limitados;  
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 Ter um melhor planejamento público em relação ao número de turistas e 

veranistas que a cidade recebe em períodos sazonais, de modo que a cidade 

possa atender a demanda. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O trabalho apresentado mostrou o quanto o planejamento estratégico interfere 

na experiência que os turistas irão obter na cidade. Quando uma cidade é bem 

preparada para recebê-los e possui serviços auxiliares de qualidade disponíveis a 

estadia dos turistas é facilitada. O turista backpacker ostenta características 

diferenciadas de turistas psicocêntricos, por isso utilizam ainda mais serviços locais 

da cidade, como transporte público, hostels e bares e restaurantes de moradores 

locais, sendo mais perceptíveis à falta de planejamento público. 

Os resultados da pesquisa mostraram que embora a cidade possua 

problemas estruturais, recebe backpackers que retornariam ao local, e de modo 

geral estavam satisfeitos com a experiência que obtiveram na cidade. Sendo assim, 

medidas de melhorias em aspectos como padronização e aplicação de sinalização, 

maior disponibilização de ônibus, inclusive diferenciados a fim de obter maior 

conforto, manutenção da iluminação e fornecimento de água, resultariam na solução 

da maioria dos problemas relatados pelos entrevistados. Sendo assim, a cidade é 

potencialmente turística para o semento backpacker. 

O município possui políticas públicas voltadas exclusivamente para o turismo, 

mesmo que estejam desatualizadas, estão em fase de elaboração mostrando que o 

poder público possui interesse no setor, porém faltam recursos para que as 

propostas de melhorias sejam concretizadas. 

Os meios de hospedagem trabalham para que os hóspedes tenham a melhor 

experiência possível em Paraty, independente da categoria do hotel ou do valor 

pago pelos turistas. Com base nas entrevistas, foi possível perceber que os 

responsáveis pelos meios de hospedagem valorizam o segmento backpacker, 

alguns oferecem medidas que viabilizam a viagem de mochileiros, como trabalho em 

troca de hospedagem e alimentação, em forma de permuta. 

Os meios de transporte precisam ser melhorados, pois a maioria dos 

entrevistados tiveram problemas ao utilizarem um ônibus regular oferecido. Além de 

não haver ônibus com ar condicionado ou demais elementos de conforto citados no 

item XX, os usuários passavam um longo tempo à espera do transporte público, 

algumas vezes em pontos que não possuíam cobertura. A demora interferia na 

lotação, pois a demanda era maior que o proporcionado, e o intervalo era maior que 
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o programado, a junção dos dois fatores geraram a lotação nos ônibus em horários 

de pico. 

A sinalização turística está sendo aplicada na cidade aos poucos, pois faltam 

recursos para acelerar o projeto. Porém atualmente existe sinalização em Paraty 

com patrocínio da MasterCard, embora não seja conforme o padrão estabelecido 

pelo Ministério do Turismo, facilita a locomoção de turistas no município. 

A infraestrutura de apoio existente na cidade precisa ser melhorada 

principalmente no fornecimento de energia elétrica e água. Embora o IPHAN não 

permita que sejam feitas alterações na logística de fornecimento de energia elétrica, 

é preciso que seja pensado em uma forma alternativa para que o problema ocorra 

com menor frequência, pois a eletricidade é um elemento importante para o conforto 

de turistas e moradores. O problema com a água é semelhante, porém a falta de 

água é ocasionada devido ao abastecimento não ser suficiente para a quantidade de 

pessoas que a cidade passa a obter em determinados períodos. Caso os dois 

quesitos pudessem ser revertidos, a infraestrutura da cidade sofreria uma 

perceptível melhoria, já que em outros aspectos, em geral, os entrevistados não 

relataram ter tido problemas. 

Mesmo com os problemas apresentados, os entrevistados avaliaram o 

município como potencial em receber turistas backpackers, para eles toda cidade 

possui problemas estruturais, e os problemas existentes em Paraty podem ser 

resolvidos com o planejamento estratégico adequado. Sendo assim, a experiência 

que obtiveram não se tornou negativa devido aos problemas que a cidade possui. 

 Os objetivos propostos para o presente trabalho foram todos concretizados, 

uma vez que foi possível apresentar elementos que contribuem para a experiência 

dos turistas backpakcers na cidade, de modo que identifique os principais problemas 

e desenvolva propostas de melhorias. 

 A principal limitação da pesquisa foi a dificuldade em obter dados para a 

sustentação do trabalho. O segmento backpacker ainda é pouco explorado no Brasil, 

por isso poucos foram os trabalhos disponíveis que relacionam o segmento com o 

país. Não foi encontrado trabalho que relacione diretamente o município de Paraty 

com o segmento backpacker, porém é uma limitação comum encontrada em 

pesquisas de caráter exploratório.  
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 A elaboração do texto contribuiu para a vida acadêmica, pois foi possível 

perceber na pratica o grau da importância do planejamento público para receber 

turistas em uma cidade. Espera-se que a pesquisa possa estimular outros 

pesquisadores a desenvolvem um trabalho a respeito de como implementar 

melhorias para os problemas aparentados pelos entrevistados no município, de 

modo que melhore o turismo local.  
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