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“Um homem precisa viajar. Por sua conta, não por meio de
histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus
olhos e pés, para entender o que é seu. Para um dia plantar as
suas árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para desfrutar o
calor. E o oposto. Sentir a distância e o desabrigo para estar
bem sob o próprio teto. Um homem precisa viajar para lugares
que não conhece para quebrar essa arrogância que nos faz ver
o mundo como o imaginamos, e não simplesmente como é ou
pode ser, que nos faz professores e doutores do que não
vimos, quando deveríamos ser alunos, e simplesmente ir ver”.
(Amyr Klink)
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RESUMO

Esse ensaio constitui-se de uma pesquisa teórico-empírica que se propôs a analisar
o segmento de cicloturismo no Caminho dos Anjos, roteiro turístico localizado no Sul
de Minas. Foram analisadas as estratégias de gestão, infra-estrutura e promoção do
destino, com o intuito de avaliar se o destino em questão esta preparado para
receber Cicloturistas. O trabalho está organizado em quatro partes subseqüentes. A
primeira delas é o referencial teórico, composto por quatro partes principais que
tratam de conceitos sobre turismo, planejamento e gestão, mercado, marketing,
segmentação de mercado e cicloturismo. Em seguida, apresenta-se a metodologia
de trabalho e a definição operacional dos termos investigados. Já a terceira parte,
abrange a apresentação e análise dos dados coletados no Caminho dos Anjos. Por
fim, são tecidas as considerações finais. Os resultados mostraram que atualmente o
Caminho dos Anjos apresenta falhas na infra-estrutura, gestão e promoção de seu
destino, todavia conta com um projeto que quando colocado em prática poderá vir a
sanar a maioria das deficiências encontradas.

Palavras-chave: Turismo, Cicloturismo e Caminho dos Anjos.
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ABSTRACT

This study is a theoretical and empirical analysis of bicycle touring on the Caminho
dos Anjos (Angels’ Path), a tourist route located in southern Minas Gerais. The study
examines the management strategies, infrastructure, and marketing of the
destination in order to evaluate whether the Caminho dos Anjos meets the
expectations and requirements of touring cyclists. The study is organized into four
sections. The first section presents a four-part theoretical reference treating concepts
of tourism, planning and management, the market, marketing, market segmentation
and bicycle touring. The second part presents the methodology followed and the
operational definitions of the investigated terms. The third section is the presentation
and analysis of the data collected data along the Caminho dos Anjos. Final
conclusions are presented in the last section. The results show that, while the
Caminho dos Anjos currently lacks the required infrastructure, management, and
marketing support to meet touring cyclists’ needs, implementation of the existing
project will resolve most of the deficiencies noted.

Key words: Tourism, Bicycle touring and Caminho dos Anjos.
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1. INTRODUÇÃO
No mundo contemporâneo, o crescimento da renda das pessoas, o desenvolvimento
tecnológico no setor de transportes e comunicação, o aumento do tempo livre para o
lazer e a mudança no comportamento dos consumidores, que passam a buscar uma
melhoria da qualidade de vida, contribuem com o aumento da procura por viagens.
Segundo a Organização mundial do turismo (2007), o turismo é uma das maiores
atividades econômicas do planeta, cada dólar investido em turismo por um país gera
seis dólares de retorno.
Do mesmo modo, o crescimento das cidades e o conseqüente distanciamento das
pessoas da natureza aliado ao sedentarismo, poluição e conseqüentes problemas
de saúde estimulam as pessoas a procurarem o seu lazer em meio a natureza.
Nesse contexto surge um campo fértil para o desenvolvimento do turismo e, em
especial, o turismo em ambientes naturais que envolva atividade física.
As pessoas, a cada dia que passa, gastam uma parte maior de sua renda em lazer
(RODRIGUES, 1997), e especificamente, grande parte dessas busca o seu lazer em
meio à natureza. Assim como o lazer e o turismo, a procura por atividade física e
boa alimentação também cresce, uma vez que meios de comunicação dissipam
informações sobre pesquisas acadêmicas que apontam esse estilo de vida como
fórmula para longevidade.
Dessa forma, destinos turísticos que oferecerem as melhores possibilidades de
experiências tenderão a absorver uma grande parte do fluxo de turistas que,
segundo a OMT, chegará a impressionantes 1,5 bilhões de pessoas em 2020, se
deslocando de seus países de origem em busca de experiências em outras
nacionalidades. Se não bastasse o fluxo internacional, segundo a OMT o fluxo
turístico interno de um país é 3 vezes maior que a chegada de turistas estrangeiros.
Nesse contexto, o cicloturismo adquire destaque por constituir um segmento capaz
de unir o contato com a natureza, a atividade física e a experiência do turista em um
só elemento. O cicloturismo é uma atividade de turismo que tem como elemento
principal a realização de roteiros de bicicleta (ABNT - 2008).
A bicicleta é um meio de transporte limpo e promove a saúde do cidadão por
envolver exercício físico. Foi reconhecida pela UNESCO e pela Comunidade
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Européia como o único meio de transporte eco – sustentável, chamando a atenção
dos gestores públicos, principalmente das áreas de meio ambiente e saúde.
A criação e divulgação de roteiros de cicloturismo bem estruturados, aliando o poder
público, a iniciativa privada e a população local em seu processo de planejamento e
gestão, podem contribuir com o aceleramento do desenvolvimento dessa atividade
em um determinado destino.
Visto isso a problemática da pesquisa que conduz esse trabalho é expresso: De que
forma o segmento de cicloturismo está estruturado no Caminho dos Anjos, em
termos de gestão, infra-estrutura e estratégias de promoção.
O objetivo consistiu em analisar a infra-estrutura, o sistema de gestão e as
estratégias de promoção do Caminho dos Anjos, todas voltadas para o segmento de
cicloturismo, com a finalidade de avaliar se o Caminho dos Anjos está preparado
para receber cicloturistas.
No eixo de infra-estrutura foram observados itens como: Sinalização de orientação e
descritiva do destino e atrativos, tipo de via predominante, características de alguns
meios de hospedagem, existência de pontos de água potável no decorrer do roteiro
e presença de lojas de peças de bicicleta e agências que operam o produto
cicloturismo.
No eixo de gestão foram analisados itens como: Estrutura da Associação do
Caminho dos Anjos, suas parcerias estratégicas, planos de ação desempenhados,
relação com o poder público, potencial para captação de recurso público e efetiva
captação, relação com o trade turístico e a capacidade técnica dos gestores do
destino.
No eixo de estratégias de promoção foram analisados itens como: Plano de
marketing do destino, material publicitário dando ênfase nas informações
necessárias ao cicloturista, canais de promoção, parceiros estratégicos, e pósvenda.
Esta discussão pode ser considerada de importância acadêmica em um primeiro
instante, na medida em que propõe analisar criticamente um destino cicloturistico
brasileiro, formulando observações que possam contribuir para as reflexões teóricometodológicas e de pesquisa que embasam esse ferramental, além de contrapor
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processos estruturais e de gestão do destino. Em um segundo instante, essa
pesquisa pode fornecer contribuições práticas para os avanços das ferramentas
estratégicas que orientem decisões para consolidação e gestão de um determinado
destino turístico visando o desenvolvimento sustentável do cicloturismo.
A presente pesquisa constitui-se de um estudo teórico-empírico. A pesquisa teórica
envolveu o levantamento bibliográfico em livros, sites especializados de internet,
artigos e monografias de temas relacionados ao planejamento e gestão do turismo,
mercado, estratégias de marketing entre as quais a segmentação de mercado e, por
fim, o cicloturismo.
Em um segundo momento, foi realizada uma pesquisa de campo, cujo objetivo foi
compreender de que forma o segmento de cicloturismo está estruturado no Caminho
dos Anjos. Para tanto, enfocou-se três eixos de análise: Infra-estrutura, gestão e
promoção.
O objeto de estudo foi o Caminho dos Anjos, um roteiro criado em setembro de
2008, inspirado no Caminho de Santiago de Compostela, na Europa. O principal
objetivo do caminho é a humanização por meio da introspecção do turista.
Localizado no Estado de Minas Gerais, o Caminho engloba 3 cidades, Baependi,
Aiuruoca e Alagoa. Conta com um percurso definido e sinalizado que se divide em
três etapas. É gerido pela Associação Abrigo dos Anjos, entidade sem fins
lucrativos, formada por representantes cidadãos comuns. Sobrevive de doações dos
integrantes da associação e inscrição dos turistas que visitam o Caminho dos Anjos.
O Caminho dos Anjos, embora tenha sido criado visando o caminhante, está se
estruturando para se tornar um destino de cicloturismo.
Hipoteticamente acreditava-se que o Caminho dos Anjos oferecesse infra-estrutura e
informações específicas que atendessem as necessidades e desejos dos
cicloturistas em virtude de ser um destino já visitado por cicloturistas brasileiros. Em
relação as campanhas publicitárias acreditava-se que não houvesse grandes
esforços nessa área.
O trabalho está organizado em quatro partes subseqüentes. A primeira delas é o
referencial teórico, composto por quatro partes principais que tratam de conceitos
sobre turismo, planejamento e gestão, mercado, marketing, segmentação de
mercado e cicloturismo. Em seguida, apresenta-se a metodologia de trabalho e a

14
definição operacional dos termos investigados. Já a terceira parte, abrange a
apresentação e análise dos dados coletados no Caminho dos Anjos. Por fim, são
tecidas as considerações finais.
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2. TURISMO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
O turismo é um fenômeno complexo em termos de abordagens técnicas e
conceituais, nas ultimas décadas vem adquirindo grande representatividade em
âmbito mundial, movimentando um enorme volume de pessoas e recursos, gerando
a produção de bens e serviços para o homem, no intuito de satisfazer suas
necessidades secundárias.
De acordo com a OMT (2007), 1 bilhão de pessoas irá fazer turismo no ano de 2010,
e há uma tendência desse numero chegar a 1,5 Bilhão em 2020. Isso se deve, entre
outras coisas, ao aumento do tempo livre das pessoas.
Segundo Naisbitt (1994), para muitos países o turismo é a maior fonte de renda e o
setor mais forte no financiamento da economia global.
Nessa ótica, motivada pelos impactos, sobretudo econômicos do turismo, a OMT
propõe uma definição técnica de turismo, para fins de padronização estatística como
caminho para mensurar tais impactos e orientar estratégias de organização e
planejamento futuras:
“O turismo inclui as atividades de deslocamento e permanência de pessoas em
locais fora de seu ambiente de residência, por período inferior a um ano consecutivo,
por razões de lazer, negócios ou outros propósitos”. (GOELDINER et al., 2002, p.
24).
Nem toda pessoa que viaja é considerada turista, o viajante poderá também ser
classificado como excursionista. A Organização Mundial das Nações Unidas, em
1963, adotou o seguinte conceito para turista:
Visitantes temporários que permanecem pelo menos vinte e quatro horas no
país visitado, cuja finalidade da viagem possa ser classificada sob um dos
seguintes tópicos: lazer (recreação férias, saúde, estudo, religião e esporte),
negócios, famílias missões e conferências. (BENI, 2004, p. 35)

Para Beni (2004, p. 35), Os excursionistas seriam visitantes que não pernoitam nas
localidades visitadas e são definidos como “visitantes temporários que permaneçam
menos de vinte e quatro horas no país visitado”
Turismo é formado sempre de dois elementos: sujeito (o homem, que é o centro de
todo o fato turístico, já que, por meio de seus desejos e necessidades, origina as
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várias atividades provocadas pelo turismo) e objeto (oferta turística, o homem viaja
temporariamente em busca de uma gama de elementos, que formam a oferta
turística).
De acordo com Morgenroth citado por Moesch (2002, p.10): Turismo é tráfego de
pessoas que se afastam temporalmente do lugar residencial fixo para outro, com o
objetivo de satisfazer suas necessidades vitais (pessoais), culturais e os desejos
mais diversos.
Embora, em alguns países, a atividade turística tenha ganhado uma grande
importância nos últimos anos, capaz de melhorar a renda, gerar novos postos de
trabalho e movimentar diversos setores produtivos, o turismo também provoca
outros importantes efeitos sobre os territórios.
Tendo o espaço como principal objeto de consumo, o turismo é uma prática social
fortemente territorializada já que introduz nos lugares sua lógica de organização
espacial, não raras vezes prejudicando lógicas pré-existentes. O turismo diferenciase das outras atividades por ser uma prática social na qual o espaço é “seu principal
objeto de consumo” (CRUZ, 2006, p.338a)
A relação entre homem e espaço e os impactos que esta pode causar na sociedade,
acaba criando modificações socioculturais, tanto de formas positivas como
negativas. Cruz (2006) afirma que: “Se, de um lado, o turismo gera riqueza, renda,
postos de trabalho, etc., de outro, pode desencadear processos inflacionários,
principalmente na escala local, e aprofundar práticas indesejadas como prostituição
infantil e tráfico de drogas.
Pode se ir além com essa discussão quando analisamos o modo de vida e o meio
ambiente como atrativos turísticos. Em sua grande maioria, estes são fruto das
ações convencionais no espaço, todavia quando o espaço começa a ser modificado
em virtude da atividade turística, em muitos casos, os atrativos que antes eram
responsáveis pela atração do fluxo de turistas acabam sendo modificados ou até
extintos, dessa forma o fluxo diminui e o destino turístico1 cai em decadência.
O artigo 3, parágrafo 1º do Código Mundial de Ética do Turismo criado pela OMT diz:

1

Destino turístico - Local, cidade, região, ou país para onde se movimentam os fluxos turísticos.
(BRASIL, Ministério do Turismo, 2004, p.9)
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É dever de todos os agentes envolvidos no desenvolvimento do turismo
salvaguardar o ambiente e os recursos naturais na perspectiva de um
crescimento econômico sadio, continuo e sustentável, capaz de satisfazer
equitativamente as necessidades e as aspirações das gerações presentes e
futuras.

Dessa forma o gestor de turismo fica no meio de um confronto de interesses entre a
promoção e a preservação, a primeira como esforço para ampliação do fluxo de
turistas e a segunda visando o monitoramento e controle desse fluxo a limites que
correspondem a capacidade de carga da região estudada, sem, contudo frear o
desenvolvimento social da comunidade atingida, todavia buscando sempre a
manutenção das tradições culturais que de fato são atrativos para turistas.
Daí vem o dilema: Como desenvolver um destino turístico que absorva os pontos
positivos da atividade turística e repila os pontos negativos? Esses impactos criam
uma ansiedade relacionada as formas eficientes de explorar a atividade turística que
minimize impactos negativos na cultura, meio ambiente, economia e meio social do
receptivo.
Segundo Petrocchi (2002, p. 59): Após os anos 60 surge uma nova preocupação
quanto a preservação dos ambientes onde se concentra o fluxo turístico que passa a
confrontar-se com o estímulo desenfreado da demanda.
O turismo sustentável aparece como uma nova concepção para o setor com o intuito
de quebrar esse ciclo e garantir a viabilidade dos destinos e empreendimentos a
longo prazo. Surge também como condição para que o turismo possa contribuir
substancialmente para a promoção do desenvolvimento econômico e social, para a
proteção do meio ambiente e da diversidade cultural.
Para Petrocchi (1998) “a expansão do turismo deve ocorrer até o limite da
capacidade territorial de receber visitantes. Deve-se impor limites ao crescimento do
turismo, pela preservação do meio ambiente, tanto do ponto de vista físico como
social”. (PETROCCHI, 1998, p. 59)
Sua importância econômica e suas relações regionais podem acelerar mudanças na
identidade local e regional. Nesse contexto, ver-se os dois lados da moeda: O
turismo como importante propulsor econômico que exalta a cultura local e contribui
com a conservação ambiental versus o turismo como potencializador das
desigualdades sociais, aculturador e devastador do meio ambiente.
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Alguns autores defendem a importância do planejamento turístico como ferramenta
de gestão2 para o melhor desenvolvimento dessa atividade em uma dada região. O
planejamento busca, em sua essência, projetar o futuro desejado a partir de uma
realidade observada no presente (CRUZ, 2006). Concordando com esse
pensamento, Mário Beni (apud Rubino, 2004, p. 6b) aponta que o “planejamento
consiste no seu sentido mais lato, em um processo que estabelece objetivos, define
linhas de ação e planos detalhados para atingir metas e determina os recursos
necessários à sua consecução”.
Um planejamento coerente, desenvolvido por uma equipe multidisciplinar, com
competência técnica e pautado na sustentabilidade pode auxiliar um gestor em
diversas situações: A) Lidar com um aumento repentino do fluxo turístico em uma
determinada região. B) Criar meios com que esse fluxo aumente ou se mantenha
constante, não de forma espontânea, mas de uma forma organizada e previsível. C)
Facilitar a organização do setor, iniciativa privada, terceiro setor e poder público. D)
Prevenir efeitos negativos e traçar estratégias para enfrentá-los. Todavia o
planejamento deve ser flexível e mutante, adaptando suas ações na medida em que
se alteram as relações entre a sociedade e o espaço:
O planejamento é uma atividade, não é algo estático, é um dever, um
acontecer de muitos fatores concomitantes que têm que ser coordenados
para se alcançar um objetivo que está em outro tempo. Sendo um processo
dinâmico é lícita a permanente revisão, a correção de rumos, pois exige um
repensar constante, mesmo após a concretização dos objetivos. (BARRETO
apud RUBINO, 2004, p. 6c).

Para Doris Ruschmann (1997), a finalidade do planejamento turístico consiste em
ordenar as ações do homem sobre o território e ocupa-se em direcionar a
construção de equipamentos e facilidades de forma adequada, evitando assim,
efeitos negativos nos recursos, como sua destruição e a redução de sua
atratividade.
Para Hall (2001, p. 29) Embora o planejamento não seja uma panacéia para todos
os males ele pode minimizar impactos potencialmente negativos e maximizar
retornos econômicos nos destinos.

2

COSTA, Jair Galdino Cabral. Planejamento estratégico como ferramenta de gestão. Belém, 2004.
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Existem vários modelos de planejamento que permeiam desde amostras pioneiras a
enfoques atuais. As regiões turísticas são complexas e cada uma necessita de um
modelo de planejamento diferenciado.
Segundo Petrocchi (2001, p. 68) o planejamento se divide em três tipos:
Planejamento estratégico responsável pelo diagnóstico, definição dos objetivos e
elaboração das estratégias. O planejamento tático que cria os planos setoriais e, por
fim, o planejamento operacional que executa as ações.
Ainda segundo Petrocchi (2001, p. 72):
O processo de planejamento segue as seguintes etapas (Quadro 1): O
diagnóstico se consiste na identificação e análise da situação existente,
geralmente essa fase é executada com o auxilio de uma ferramenta
chamada inventário da oferta turística. Definição dos objetivos que é a fase
em que se determina a situação almejada no futuro. As estratégias se
resumem a formas, meios utilizados para alcançar os objetivos traçados. Os
planos de trabalho que são formados por ações necessárias para que se
alcance os objetivos. Por fim, o controle, que é a fase de acompanhamento
do processo.

Quadro 1 - Processo de planejamento – Esquema básico
Fonte: PETROCCHI (2001).

O planejamento com enfoque urbanístico prevaleceu na Europa e nos Estados
unidos nos anos 60. Visava orientar os investimentos do setor público em infraestrutura e serviços, assim como os investimentos privados. Iniciava-se por um
diagnóstico, faziam estudos das tendências de mercado, por meio desses estudos
projetavam a expansão das instalações. Tudo era reunido em um plano detalhado
de ocupação territorial e pela localização das instalações planejadas. A planificação
do turismo nos Estados Unidos era distinta da européia quanto as prioridades e
políticas de desenvolvimento regional e nacional, a européia tratava o turismo como
um fenômeno local segundo Miguel Acerenza (1998).
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Quadro 2 - Enfoque Urbanístico – Modelo Norte Americano
Fonte: PETROCCHI (2001).

Existe ainda outro modelo de planejamento do turismo Norte-Americano com
enfoque mais atual, que privilegia a participação da comunidade e que a base de
sua metodologia foi utilizada no Programa Nacional de Municipalização do turismo,
da EMBRATUR.

Quadro 3 - Modelo participativo norte-americano
Fonte: PETROCCHI (2001).
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A OMT na obra National and regional tourism planning: methodologies and case
studies indica os principais elementos para a realização de planejamento no setor de
turismo:
a) Estabelecimento de objetivos do turismo;
b) Análise geral da região;
c) Análise e recomendações sobre infra-estrutura;
d) Atividades e atrações turísticas e seus desenvolvimentos;
e) Serviços e atividades turísticas e seus desenvolvimentos;
f) Dimensionamentos da capacidade e de formas de turismo;
g) Análises e projeções de mercado;
h) Políticas de desenvolvimento do turismo e de plano estrutural;
i) Análises econômicas e recomendações;
j) Considerações e recomendações ambientais, socioculturais e institucionais;
k) Marketing e promoção;
l) Implementação e monitoramento do plano.
As tendências contemporâneas do planejamento do turismo apontam para: 1) A
consideração dos aspectos social, econômico, cultural e ambiental. 2) A análise
macro-ambiental das tendências do turismo. 3) A descentralização administrativa
com uma apropriação dos planos pelo terceiro setor. 4) A grande participação da
comunidade no processo. 5) A redistribuição de riquezas através da capacitação
para a inclusão produtiva dos habitantes locais. 6) O controle e reajustes efetivos
das ações.
Essencialmente o turismo é um serviço, integra varias outras atividades e acaba
formando um sistema completo e isso demonstra que a atividade turística necessita
de uma gestão diferenciada, tendo o setor público como principal responsável por
seu desenvolvimento.
O poder público no Brasil e na maioria dos países do mundo, age baseado em uma
política pública. A política pública, por sua vez, é parte do processo de planejamento
governamental e envolve tudo aquilo que um governo decide fazer ou não
relativamente a um dado setor da vida social (HALL, 2001, p. 26).
O que se viu por muito tempo no Brasil foram políticas públicas, voltadas para o
turismo, impostas de “cima para baixo”, sem uma construção participativa e sem um
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alinhamento de estratégias entre o poder público, iniciativa privada e sociedade civil.
Todavia, quando chegam ao mercado, tais estratégias acabam se apresentando
incoerentes

com

a

realidade

e,

na

maioria

das

vezes,

gerando

um

descontentamento por parte do trade.
Para Swarbrooke (2000), o desenvolvimento do turismo nos países emergentes
ocorre com os seguintes direcionamentos:
a) A maioria dos governos focaliza complexos turísticos em
desenvolvimento como “oásis” de desenvolvimento em “desertos” de
subdesenvolvimento. B) O estímulo às grandes operadoras turísticas
estrangeiras e grandes empreendimentos para desenvolverem o turismo às
custas de pequenas empresas locais. C) A centralização efetiva da política
de turismo nas mãos do governo. D) O planejamento do turismo, aprovando
projetos inadequados por conta de influências e “lobbies”.

O Ministério do Turismo é o ator do desenvolvimento da Política Nacional do
Turismo no Brasil. A estrutura nacional do turismo tem a seguinte configuração
(Quadro 4):
a) Ministério do Turismo: Tem como missão implementar um modelo de gestão
pública descentralizada e participativa, estabelecendo canais de interlocução
com as Unidades da Federação, a iniciativa privada e o terceiro setor.
b) Secretaria Nacional de Políticas de Turismo: Subsidia a formulação, a
elaboração e o monitoramento da Política Nacional de Turismo, com o auxilio do
Conselho Nacional de Turismo. Monitora e avalia a execução da Política
Nacional de Turismo, coordena a elaboração do Plano Nacional de Turismo e
implementa o modelo de gestão descentralizada do turismo nas suas dimensões
gerencial e territorial.
c) Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo: Contribui
com

a

formulação

dos

planos,

programas

e

ações

destinados

ao

desenvolvimento e fortalecimento do turismo nacional. Também formula e
acompanha os programas de desenvolvimento regional de turismo e a promoção
do apoio técnico, institucional e financeiro necessário ao fortalecimento da
execução e participação das unidades da federação.
d) EMBRATUR - Instituto Brasileiro de Turismo: É responsável pela execução da
Política Nacional de Turismo no que diz respeito à promoção, marketing e apoio
à comercialização dos destinos, serviços e produtos turísticos brasileiros no
mercado internacional.
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Quadro 4 – Informações sobre o Ministério do Turismo – Organograma
Fonte: www.turismo.gov.br

O posicionamento do Mtur quanto ao planejamento do turismo é balizado pela
Política Nacional de Turismo e exposto na forma de um documento intitulado de
Plano Nacional de Turismo - PNT (2007-2010). O PNT foi baseado em um modelo
de gestão pública descentralizada e participativa, integrando as diversas instâncias
da gestão pública e da iniciativa privada (Quadro 5 e 6) (BRASIL. Ministério do
Turismo. 2006, p. 43).

Quadro 5 - Estrutura de coordenação da Gestão Descentralizada - Mtur
Fonte: (BRASIL, Ministério do turismo, 2007).
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Quadro 6 - Gestão descentralizada do turismo – Mtur
Fonte: Adaptado de: (BRASIL, Ministério do turismo, 2007).

O PNT, buscando um novo modelo de gestão descentralizada, cria o Programa de
Regionalização do Turismo - PRT que tem como objetivo descentralizar o poder e
integrar a iniciativa privada e o poder público visando uma construção participativa
do turismo nacional, além disso, o PRT também visa uma integração entre
municípios almejando um desenvolvimento regional.
O Objetivo do Programa é transformar a ação centrada na unidade municipal em
uma política pública mobilizadora, Ou seja, desenvolver um planejamento do turismo
regional e não mais municipal, integrando a iniciativa privada e o poder público. O
programa ainda busca coordenar o processo de desenvolvimento local e regional,
estadual e nacional de forma articulada e compartilhada.
Nesse sentido o PRT visa “estimular no Brasil a adoção de um novo modelo de
gestão descentralizada, coordenada e integrada, com base nos princípios da
flexibilidade, articulação, mobilização, cooperação inter-setorial e interinstitucional, e
na sinergia de decisões”. (BRASIL apud OLIVEIRA; LEITÃO; FILHO, 2007, p. 5a)
O Brasil é um país de grandes proporções territoriais, dessa forma têm se vários
cenários do desenvolvimento nas diversas regiões e as variações de estratégias
estaduais de apoio à gestão regional são fundamentais. Nesse contexto, o PRT
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reforça, para sua implementação, a importância do envolvimento de atores públicos,
privados e da sociedade civil organizada dos municípios de uma região turística.
(...) deveriam estar unidos em torno de objetivos comuns como: a
estruturação dos destinos turísticos; a qualificação do produto turístico; a
diversificação da oferta turística; a ampliação e qualificação do mercado de
trabalho; a ampliação de seu consumo no mercado internacional; e o
aumento da taxa de permanência e do gasto médio do turista em seu
destino. (BRASIL apud OLIVEIRA; LEITÃO; FILHO, 2007, p. 5b).

Com a intenção de promover ações de mudança com vistas no desenvolvimento da
atividade turística no Brasil, o PRT, em um de seus módulos (Quadro 7), prevê o
estabelecimento ou fortalecimento de parcerias com os atores envolvidos, sejam
eles públicos ou privados. Essa estratégia do Programa deve-se a necessidade de
reconhecer, institucionalizar ou fortalecer uma organização representativa dos
poderes público e privado, da sociedade civil organizada e dos municípios
componentes da região turística, para que o papel da execução dessa proposta seja
assumido. (BRASIL, Ministério do turismo, 2005, p.8)

Quadro 7 – Módulos operacionais – PRT
Fonte: (BRASIL, Ministério do turismo, 2004)
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Essas organizações são denominadas de Instâncias de Governança Regionais.
A Instância de Governança Regional, no âmbito do Programa de
Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil, é uma organização
representativa dos poderes público e privado, da sociedade e dos
municípios componentes das regiões turísticas, com o papel de coordenar o
Programa em âmbito regional. (BRASIL, Ministério do turismo, 2005, p.11)

As Instâncias de Governança Regionais nada mais são do que associações sem fins
lucrativos, de direito privado que unem o poder público, a iniciativa privada e o
terceiro setor, todos envolvidos com o turismo, em busca de um desenvolvimento
regional da atividade seguindo as seguintes estratégias:
a) Organizar e coordenar os diversos atores para que trabalhem com o foco
centrado na região turística, levando em conta as peculiaridades de cada
Município.
b) Avaliar e endossar os projetos elaborados pelos diversos atores da região.
c) Mobilizar parceiros regionais para integrar o Programa de Regionalização do
Turismo – Roteiros do Brasil.
d) Trabalhar o planejamento e a gestão dos produtos e roteiros turísticos.
e) Integrar as ações intra-regionais e interinstitucionais.
f) Realizar o

planejamento, acompanhamento,

monitoria e avaliação

das

estratégias operacionais do Programa em âmbito regional.
g) Captar recursos e otimizar seu uso.
Em Minas Gerais as Instâncias de Governança Regionais recebem o nome de
Circuitos Turísticos:
Os Circuitos turísticos são formados por grupos de municípios com
afinidade turística num raio aproximado de 100 km, estabelecidos por
iniciativa própria, incentivados pela SETUR, como estratégia de
planejamento turístico, a partir da implantação inaugural desta secretaria na
gestão estadual 1999/2002. Para serem certificados pelo estado devem
definir uma entidade gestora sem fins lucrativos formada por membros da
sociedade civil, do poder público e por um profissional gestor; devem
também apresentar plano de ações, orçamento anual e relatórios de
3
prestação de contas periódicos (SETUR, 2005) .

A gestão do turismo no Brasil, depois do PRT, tomou novos rumos, a passos lentos
é verdade, visto que desde então busca uma mudança na forma de gestão do
turismo: De centralizada para descentralizada, de imposta para coordenada e
integrada, fortalecendo os poderes locais, integrando o trade e criando um ambiente
3

http://www.turismo.mg.gov.br
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para as discussões e desenvolvimento de um planejamento integrado dentro das
Instâncias de Governança Regionais. Os objetivos do PRT estão distante de serem
alcançados, devido, entre outras coisas, a cultura individualista que existe no Brasil
aliado a pequena capacidade técnica e política dos gestores das Instâncias de
Governança Regionais que em muitos casos desconhecem seus deveres.
A OMT defende uma política de desenvolvimento sustentável por meio do
fortalecimento dos poderes locais e uma maior participação dos cidadãos em
políticas públicas4.
O Ministério do Turismo em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina
vem desenvolvendo cursos de capacitação em ambiente virtual com o intuito de
capacitar os presentes e futuros gestores das Instâncias de Governança Regionais.
De agosto a novembro de 2008 foi realizado o Curso de Regionalização do Turismo
e no ano de 2009 está previsto para começar o Curso de Formação de Gestores das
Políticas Públicas do Turismo.
Visto isso o turismo não pode se desenvolver em uma região sem um planejamento
e uma gestão coerentes com a realidade local e de acordo com a política, planos e
programas governamentais.
Dessa forma, planejar e gerir um destino turístico coeso e eficiente necessita antes
de mais nada de uma integração entre trade turístico, poder publico e poderes
locais. Em um segundo momento é fundamental determinar e entender em qual
mercado a região quer se inserir e identificar os potenciais parceiros públicos e
privados. Em um terceiro momento é de extrema importância definir o seu segmento
de cliente e estruturar sua região de acordo com as necessidades e vontades dele e
fazendo uso dos incentivos governamentais.

4

A OMT defendia o desenvolvimento por meio de três pilares básicos: sustentabilidade ambiental,
social e econômica. Essas idéias, conforme dito em entrevista com o ex-Secretário de Turismo da
Setur, foram inspiradas principalmente nos estudos de Roberto Boullón sobre a criação e exploração
dos espaços turísticos.
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3. MERCADO TURÍSTICO, MARKETING E SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
Para entender o que é e como deve ser trabalhado o mercado turístico é preciso
entender alguns conceitos básicos que irão responder a questões como: O que é
mercado, quais são as formas de administrar o mercado e tirar maior proveito dele
minimizando danos e as vantagens da segmentação de mercado no setor do
turismo.
Petrocchi (2001, p.100) afirma que as estratégias de marketing irão definir as
diretrizes para se montar os planos setoriais, ramificações do planejamento do
turismo e que essas estratégias se baseiam no mercado.
Designa-se por mercado, o local no qual agentes econômicos procedem à troca de
bens por uma unidade monetária ou por outros bens. Os mercados tendem a
equilibrar-se pela lei da oferta e da demanda. (Wikipédia)5
Em uma linguagem mais simples os consumidores ou potenciais consumidores são
atores da demanda. Segundo Lage e MiIone (1999), a demanda pode ser
interpretada como a quantidade de bens e serviços turísticos que os consumidores
desejam e estão dispostos a consumir.
Já os atores da oferta são as empresas, que de acordo com Lage e MiIone (1999),
“Pode ser definida como a quantidade de bens e serviços que os produtores
desejam vender por um dado preço em um dado período de tempo”.
Quando falamos em um mercado onde há troca de bens e serviços relacionados a
viagens, salvo poucas exceções, podemos chamar esse mercado de mercado
turístico. O mercado turístico merece uma análise mais detalhada já que possui
características particulares como diz Lage e Milone (1999): O mercado turístico pode
ser assumido como um tipo de mercado na economia do país ou região que, por
suas características particulares, merece uma análise pormenorizada.
No mercado turístico os consumidores são chamados de turistas e os vendedores se
dividem em empresas de transporte, hospedagem, agenciamento, alimentação,
entretenimento e outros serviços relacionados a satisfação de consumo do turista
(LAGE-MILONE -1999).

5

Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado, acessado em 19 de maio de 2009.
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Como o turismo é uma atividade que explora o território, ações governamentais são
necessárias e de fato devem estar presentes para diminuir impactos negativos e
potencializar impactos positivos além de fortalecer a imagem do país como destino
turístico frente ao cenário mundial com intuito de ganhar vantagem competitiva.
O mercado turístico não está livre da concorrência, seja ela interna ou externa, e
essa é de suma importância para que o Brasil ganhe uma vantagem competitiva
quando comparado a destinos internacionais, pois uma concorrência local acirrada
tende a impactar na elevação da qualidade dos serviços e produtos ofertados e
dessa maneira o destino inteiro tende a se beneficiar.
Dessa forma as empresas precisam de uma ação mais efetiva no mercado. O
Marketing é uma espécie de ferramenta de administração do mercado, em suma o
marketing facilita a criação e a venda de um determinado produto/serviço visando
sempre atender as necessidades e desejos do cliente. Segundo Las Casas (2006):
Marketing significa ação no mercado.
Já para Kotler (1996): Marketing é um processo social por meio dos quais pessoas e
grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e o que desejam com a criação,
oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com outros.
No conceito de Kotler (1996), o marketing perpassa a idéia básica de adequar o seu
produto/serviço as necessidades e desejos de seu cliente e apresentar o
produto/serviço a ele de forma eficiente.
Segundo American Marketing Association (AMA – 1962): Marketing é uma função
organizacional e um conjunto de processos que envolvem a criação, a comunicação
e a entrega de valor para os clientes, bem como a administração do relacionamento
com eles, de modo que beneficie a organização e seu público interessado.
O marketing turístico, mais especificamente, é o processo de gerenciamento
utilizado pelas organizações, regiões, municípios, estados e países para
desenvolver produtos e serviços como produtos turísticos e atrair turistas (adaptado
de Moesh, 2002)
Os pormenores do mercado turístico necessitam de um quadro especifico para o
processo de comunicação. Mario Petrocchi (1998) considera que no processo de
comunicação do mercado turístico e o mercado final existem subsistemas
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intermediários de comercialização que, no caso são formadores de opinião, mídia,
grupos sociais e segmentos de mercado, que exigem procedimentos diferenciados
de gestão.
Mario Petrocchi (2001) demonstra as múltiplas alternativas de comunicação de um
destino turístico (Quadro 8):

Quadro 8 – Processo de comunicação
Fonte: PETROCCHI (2001).

As ferramentas utilizadas para promoção do turismo de um dado destino turístico
também são listadas por Mario Petrocchi (2001), (Quadro 9):
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Anúncios na mídia
eletrônica

Participação em
eventos (feiras e
congressos)

Produção e
distribuição de pressreleases

Cartazes

Merchandising

Realização de feiras,
congressos,
workshops,
seminários, etc.

Relacionamento com
a imprensa

Outdoors

Internet

Visitas de
familiarização

Atender a Imprensa

Encartes

Vídeos institucionais

Confecção e
distribuição de brindes

Acompanhar,
selecionar e recortar
notícias sobre o setor

Anúncios na mídia
impressa

Campanhas
Publicitárias

Relacionamento com
operadoras, agências
de viagens, hoteleiros,
transportadores, etc.

Folhetos

Quadro 9 – Promoção do turismo
Fonte: Adaptado de: PETROCCHI (2001).

Ainda segundo Mario Petrocchi (2001), informações do destino poderão chegar até o
mercado final através de propaganda institucional ou produtos turísticos formatados
e as análises para definição das estratégias de comunicação passam pela definição
e conhecimento do público-alvo.
A pesquisa, com o intuito de entender o perfil dos clientes e potenciais concorrentes
é uma das ferramentas do Marketing e vai além como explica Fraga (2006):
Marketing é uma ferramenta administrativa que possibilita a observação de
tendências e a criação de novas oportunidades de consumo visando a satisfação do
cliente e respondendo aos objetivos financeiros e mercadológicos das empresas de
produção ou prestação de serviços.
No final do século XX, marcado por altas taxas de crescimento de turistas, o turismo
assume o primeiro lugar como setor da economia mundial (OMT - 2001). Um novo
cliente surge e vai reagir diante da homogeneização dos produtos e serviços
oferecidos pelo mercado, exigindo uma oferta que atenda a sua individualidade.
Estamos diante de uma nova realidade, em que esse segmento de mercado terá
uma nova face em virtude dessas mudanças globais observadas.
A segmentação do mercado é uma das ações do marketing no ambiente
mercadológico. É uma forma de facilitar o entendimento das necessidades e desejos
do seu cliente, uma vez que há uma busca pela formação de grupos de clientes com
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gostos e necessidades homogêneos. Essa estratégia busca facilitar a criação de
produtos/serviços que satisfação o cliente e tornar mais eficientes as campanhas
publicitárias.
Visto isso é preciso planejar uma forma eficiente de atingir esse novo mercado
consumidor e os primeiros elementos a serem definidos em qualquer planejamento
de marketing é quem são seus consumidores e qual exatamente é seu mercadoalvo. Levitt (1985) vê na segmentação de mercado a grande saída para as
empresas, afirmando que, no mundo atual, elas não têm outra escolha. Com o
desenvolvimento econômico, as pessoas passam a ter uma gama muito variada de
desejos e necessidades, que têm que ser atendidos e as diferentes preferências
podem ser expressas. Assim os produtos, e a sua propaganda não podem mais
pretender atender a uma necessidade geral e sim, a uma específica, à qual
corresponde determinado grupo de consumidores.
Tendo como referência Beni (1998, p. 149), pode-se dizer que:
Segmentar o mercado é identificar clientes com comportamentos
homogêneos quanto a seus gostos e preferências. A segmentação
possibilita o conhecimento dos principais destinos geográficos, dos tipos de
transportes, da composição demográfica dos turistas e da sua situação
social e estilo de vida, entre outros elementos.

O estudo de mercado segmentado leva a uma análise mais completa e segura dos
elementos a serem atingidos pelas outras ações de marketing subsidiando a criação
de planos de desenvolvimento que visam uma maior satisfação do cliente. Os
preços justos e a qualidade de serviços e produtos fazem com que haja uma
adequação para os novos tempos na área do turismo. Ansarah (1999) coloca que:
“Quanto mais características do mercado-alvo forem conhecidas, maior será a
eficácia das técnicas mercadológicas de publicidade e de promoção”.
Por maior e mais prestigiosa que seja nenhuma empresa pode fazer um bom
trabalho em todos os mercados e satisfazer todas as necessidades e vontades de
seus clientes então, para descobrir uma fórmula que possibilite segmentar o
mercado com lucro em todos os casos, busca-se apoio nas considerações de
Hooley (1996, p. 216), quando ele diz:
A segmentação aumenta a efetividade do marketing ao aceitar o fato de que
as pessoas não são iguais nem completamente desiguais. Em vez disso, a
segmentação reconhece a heterogeneidade dos mercados, mas indica o
caminho para a prática do marketing eficiente de agrupar clientes potenciais
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em segmentos que tendem a ser homogêneos em sua reação aos
6
elementos do mix de marketing . Isso permite que recursos escassos sejam
concentrados através do mix de marketing concebido para seduzir os
segmentos-alvo do mercado. A segmentação, portanto, compreende dois
elementos: a idéia de dividir mercados em grupos heterogêneos e a
alocação de recursos para esses grupos usando o mix de marketing.

Os autores têm enfoque diferente quando se trata de mercado turístico. Macintosh
(1994) segmenta mercados com base em critérios demográficos, geográficos,
psicográficos, econômicos e sociais. Para Kotler (1996), os segmentos teriam como
variáveis as geográficas, as demográficas, as psicográficas e as comportamentais.
Os segmentos de mercado se subdividem em outros sub-segmentos, formando uma
rede de oportunidades e possibilidades e segundo Ignarra (2001, p. 820): “Quando o
segmento de mercado é bem definido e atinge um público específico e existem
poucas empresas especializadas neste tipo de turismo damos nome de nicho de
mercado”.
O mercado turístico se diferencia de outros mercados de várias maneiras, pois conta
com características particulares como o espaço como produto principal ocasionando
o deslocamento da demanda em busca do produto que, por conseguinte é estático e
dessa forma necessita de uma atenção especial pautada em ações de marketing
efetivas como a segmentação de mercado. Essa segmentação tem como objetivo
selecionar no mercado um dado perfil de cliente, entender melhor as necessidades e
desejos dele e com isso criar produtos adequados e campanhas publicitárias que
gerem o fluxo turístico apropriado para o destino turístico tanto qualitativamente
quanto quantitativamente.

6

Mix de marketing – produto, praça, preço e promoção.
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4. CICLOTURISMO
4.1. O QUE É CICLOTURISMO
O cicloturismo, como o nome aponta, é a união da bicicleta (ciclo) com o turismo.
Para Roldan (2000, p13) o cicloturismo combina a paixão pelo ciclismo e o prazer de
viajar. É uma atividade de turismo que tem como elemento principal a realização de
roteiros de bicicleta (ABNT – 2007). Não é o mesmo que andar de bicicleta. Andar
de bicicleta abrange mais modalidades que o cicloturismo como, por exemplo, um
passeio em seu local habitual de convívio, competições de ciclismo e o uso da
bicicleta como instrumento de trabalho. Também não é a mesma coisa que ciclismo
recreativo, embora a pessoa quando faz cicloturismo esteja praticando o ciclismo
recreativo, mas nem sempre quem pratica ciclismo recreativo está fazendo
cicloturismo.
A premissa básica para uma pessoa praticar cicloturismo é fazer turismo, ou seja,
estar qualificada como turista ou excursionista (Quadro 10).

Quadro 10 – Quem faz Turismo
Fonte: OMT (2001).

O ciclismo recreativo engloba atividades com a bicicleta em parques e áreas de
lazer no próprio local de convívio da pessoa o que não o caracteriza como turista
segundo conceito da Organização Mundial de Turismo que evidencia o
deslocamento para fora de seu local habitual de convívio.
O conceito de cicloturismo presente no Wikipédia (2008) define cicloturismo como:
Primeiro e, sobretudo é o turismo com bicicleta. Não se podem separar as
duas vertentes desta atividade que é da competência, sobretudo dos
lazeres e é muito afastada, a pratica competitiva com a bicicleta.
Cicloturismo consiste em descobrir lugares, paisagens, ou ir ao encontro
das populações em busca de cultura utilizando a bicicleta como meio de
locomoção.

É visível no conceito trazido pela Wikipédia a definição de cicloturismo baseada,
sobretudo, no meio de transporte usado pelo turista. Definições que se baseiam na
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forma de deslocamento do turista são comuns, aquela proposta pela Vèlo Quebec
Association (2006):
O cicloturismo é definido geralmente como o conjunto das atividades
turísticas com a bicicleta que compreende pelo menos um pernoite fora do
lar. Agrupa, por conseguinte os passeios organizados pela hotelaria, as
viagens organizadas tradicionais em pequenos grupos, os passeios
populares de vários dias, as estadas livres em hotelaria com excursões de
bicicleta e naturalmente a forma tradicional de cicloturismo, viagem
7
autônoma em bicicleta .

Segundo Roldan (2000, p.14):
Entendemos o cicloturismo como todo tipo de viagem com um dia ou mais,
de duração, que tenha como objetivo conhecer lugares e praticar turismo,
utilizando a bicicleta como meio de locomoção, diferenciando-se de outras
atividades não competitivas por suas maiores dimensões espaciais,
cronológicas e seu planejamento prévio.

Há uma discordância quanto ao conceito exposto pela Vèlo Quebec Association
(2006) e Roldan (2000, p.14) quanto se trata do tempo em que o visitante fica fora
de seu local habitual de convívio. No caso a Vèlo Quebec Association reconhece
como praticante de cicloturismo o turista, que no caso pernoita fora do lar. Já Roldan
(2000) inclui o excursionista em seu conceito e afirma que tanto o turista quanto o
excursionista, desde que estejam fazendo o uso da bicicleta como meio de
transporte por lazer, fora de seu local habitual de convívio, estão fazendo
cicloturismo.
Para Schetino (2006, p 7), o cicloturismo se caracteriza fundamentalmente como
toda viagem que utiliza a bicicleta como principal meio de transporte.
Outro aspecto que diferencia o cicloturismo das outras modalidades que utiliza a
bicicleta é a não competitividade como já explanado por Roldan (2000, p. 14).
Schetino (2006, p.29) concorda com Roldan quando diz que cicloturismo é uma
forma de viajar, uma modalidade não competitiva e um estilo de vida.
Existe o turismo relacionado a prática da pedalada em competições, mas este está
diretamente relacionado ao turismo esportivo e se difere do cicloturismo. Segundo
Simonsen e Jorgenson (1996) ciclistas que competem são excluídos também da

7

Tradução livre do autor: Le cyclotourisme est généralement défini comme l’ensemble dês activités
touristiques à vélo comprenant au moins un coucher en dehors du foyer. Il regroupe donc les forfaits
vélo organisés par l’hôtellerie, les voyages organisés traditionnels en petits groupes, les randonnées
populaires de plusieurs jours, les séjours libres en hôtellerie avec excursions à vélo ET bien entendu
la forme traditionnelle du cyclotourisme, soit le Voyage autonome en vélo.
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definição, porque são considerados turistas cuja razão principal para andar de
bicicleta é a dos esportes orientados8.
Ainda de acordo com Roldan (2000, p.13), alguns dos praticantes do cicloturismo,
chamados cicloturistas, caracterizam esse fenômeno pelo uso de alforjes9 na
bicicleta.
Alguns autores definem o cicloturismo mais detalhadamente como Pequini (2000):
Cicloturismo é uma arte de viver, é o ócio, a saúde, a boa convivência, compartilhar
o esforço, o contato com a natureza. E Schetino (2006, p. 14): Cicloturismo
proporciona sensações como liberdade, possibilita a mudança de trajeto, maior
contato com culturas locais, intimidade com a paisagem, seus aromas, climas e
cores.
O fato de a bicicleta ser um veículo de propulsão humana e a atividade do
cicloturismo não ser competitiva, o cicloturista tem a chance de um maior contato
com a natureza e cultura local. Isso se deve, talvez, ao fato de a bicicleta gerar uma
curiosidade nas comunidades receptivas, em um segundo momento a baixa
velocidade do meio de transporte proporciona ao cicloturista esse maior contato com
o ambiente que perpassa.
Dizer que o cicloturismo é uma atividade não competitiva não exclui o fato do
cicloturismo não exigir um mínimo de preparo físico de seu praticante. Para Pequini
(2000), o cicloturismo é uma modalidade acessível a todos por todas as partes.
Praticamente qualquer pessoa pode participar desse tipo de atividade depois de,
naturalmente, ter-se assegurado de sua boa saúde e respeitando o seu próprio
ritmo.
Para Roberto Rocha, em entrevista a Folha Online; “Há uma certa idéia de que o
cicloturismo é coisa de atleta, o que não corresponde a realidade”10.
Em suma, o cicloturismo é formado por 5 elementos básicos: A) Atividade
essencialmente turística. B) O uso da bicicleta como principal meio de transporte,
não impossibilitando o uso de outros meios. C) Atividade não competitiva. D)

8

Traduzido pelo autor: Those bike racing are also excluded from the definition, as they are considered
tourists whose main reason for cycling is sports orientated.
9
Alforjes são mochilas adaptadas para bicicletas, utilizadas para levar a bagagem do cicloturista.
10
http://www1.folha.uol.com.br/folha/turismo/cicloturismo/
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Atividade que exige uma condição física mínima e. E) Atividade que proporciona um
maior contato com a natureza e com culturas locais.
São nesses elementos que o planejamento do cicloturismo deve ser pautado como
já ocorre em outros países do mundo.
Na Europa, o cicloturismo é muito difundido em vários países A EuroVelo11, por
exemplo, é um projeto desenvolvido pela Federação Européia de ciclismo que busca
estabelecer uma rede de 11 percursos de cicloturismo pan-europeus quem irão
abranger mais de 65 mil quilômetros.
De acordo com Schetino (2006, p 30): A cultura do ciclismo em um determinado país
influencia o planejamento do cicloturismo, outra forma de estimulo é a grande
utilização da bicicleta como meio de transporte pela população local.
Segundo Roldan (2000) e Silva, Ramos, Souza e Rodrigues (2004): Outros fatores
que estimulam o planejamento e a criação de roteiros de cicloturismo é o numero de
organismos que estimulam a prática do cicloturismo como associações e
federações. A frança possui uma federação exclusiva de cicloturismo que em 2007
atingiu um número surpreendente de associados, chegando a 130 mil12.
Rodrigues (2000) aponta que junto ao desenvolvimento do cicloturismo na Europa
cresce também a oferta de bens e serviços especializados em cicloturismo como
agências de viagens, hospedagens e guias impressos.
A conservação das estradas e o desenvolvimento da infra-estrutura turística
especializada nesse perfil de público também influenciam no crescimento do
segmento do cicloturismo.
O Brasil não conta com uma associação, federação ou confederação que normatiza
a atividade do cicloturismo, é bastante atuante nesse meio o Clube de Cicloturismo
do Brasil que tem como objeto social o estímulo da prática do cicloturismo em
território nacional. É uma associação sem fins lucrativos, de direito privado que
estimula a prática do cicloturismo por meio de palestras, reportagens, dicas de

11
12

www.eurovelo.org
www.ffct.org
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roteiros, equipamentos e bicicletas. Contribuiu com a construção do primeiro destino
de cicloturismo do Brasil o Circuito Vale Europeu de Cicloturismo13.
4.2. O PERFIL DO CICLOTURISTA
O cicloturismo é uma atividade diferenciada em relação a outras modalidades
turísticas e por isso o turista que pratica cicloturismo faz parte de um grupo dotado
de desejos e necessidades distintas. Dessa forma é de suma importância a definição
do perfil do turista que pratica cicloturismo visando uma facilidade na hora de
planejar um destino de cicloturismo.
O turista que pratica cicloturismo é chamado de cicloturista por vários autores e se
divide em função de sua prática. Segundo La Chaire de Tourisme de l'UQÀM (1999)
que define cicloturista como qualquer turista que em algum momento de sua estada,
utiliza a bicicleta. Distinguem-se dois grandes tipos de cicloturistas, em função da
sua prática:
a) Cicloturista desportivo, cuja viagem articula-se sobretudo em redor da prática da
bicicleta.
b) Cicloturista pontual, pessoa em férias que, por ocasião da sua estada, utilizará a
bicicleta de maneira pontual ou intermitente. Estas duas categorias excluem-se
mutuamente14.
É importante diferenciar o cicloturista em função de sua prática, pois dessa forma
fica mais fácil identificar as diferentes necessidades e vontades desse perfil de
turista. Por exemplo, o cicloturista desportivo, que viaja com sua bicicleta tem
necessidades especiais em relação a sua hospedagem que, além de comportar a
sua pessoa precisa oferecer um local seguro para sua bicicleta, além de ferramentas
para pequenos reparos. Já o cicloturista pontual tem necessidades especiais em
relação ao receptivo local que deve oferecer um aluguel de bicicleta, equipamentos

13

O circuito vale europeu de cicloturismo é um percurso definido e sinalizado com mais de 300 km de
extensão que foi criado com o objetivo de atender primeiramente ao cicloturista, localizado no Vale
Europeu, uma região turística do Estado de Santa Catarina atualmente é gerido por uma instância de
Governança Regional.
14
Traduzido pelo autor: On distingue deux grands types de clientèles cyclotouristiques, en fonction de
leur pratique :
• le cyclotouriste sportif, dont le voyage s'articule avant tout autour de la pratique du vélo;
• le cyclotouriste vacancier qui,à l'occasion de son séjour,utilisera le vélo de façon ponctuelle ou
intermittente.
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de segurança ou um pacote completo que englobe a atividade, guia e os
equipamentos.
Simonsen e Jorgenson (1996) acreditam que um cicloturista pode ser definido como:
Uma pessoa de toda a nacionalidade, em que algum estágio ou outro
durante sua estadia usa a bicicleta como uma modalidade do transporte, e
que da ao uso da bicicleta uma parte importante de sua estadia. Os
residentes locais que dão uma pedalada para a recreação não estão
incluídos nesta definição, embora os turistas domésticos que o fazem
15
sejam .

Segundo Silva, Ramos, Souza e Rodrigues (2004): O cicloturista tem por objetivo
fazer turismo no sentido clássico, usa a bicicleta como meio de transporte e faz uso
de todos os equipamentos turísticos das localidades visitadas, tais como hotéis,
restaurantes, atrações turísticas, etc. Tem tempo pré-determinado para o fim da
viagem. Organização e segurança são fatores de grande importância para eles.
Já o cicloviajante não se vê como um turista. Pretende exercitar sua autonomia e
auto-suficiência, busca a interação profunda com diferentes tipos de pessoas e
culturas. O tempo de viagem pode ser indeterminado. Há pouca utilização de
equipamentos turísticos e os gastos são menores.
Balizando nos conceitos de Silva, Ramos, Souza e Rodrigues (2004) o cicloturista
tem uma forma de planejar a sua viagem diferente do cicloviajante e faz uso da infraestrutura e da bicicleta também de forma distinta. O cicloturista faz um uso maior da
infra-estrutura e carrega menos equipamentos em sua bicicleta, dessa forma fica
mais dependente do destino turístico e, conseqüentemente, tende a impactar
economicamente o local. O Cicloviajante já busca uma maior independência da
infra-estrutura local, logo carrega uma maior bagagem em sua bicicleta e ao
contrário do cicloturista, o impacto econômico gerado por ele é menor.
O cicloturista pode sair de casa já com sua bicicleta ou viajar como um turista normal
e alugar uma bicicleta no destino ou comprar um pacote cicloturistico. Já o
Cicloviajante nunca sai de casa sem a sua bicicleta.

15

Traduzido pelo autor: Believe a cycle tourist can be defined as 'a person of any nationality, who at
some stage or other during his or her holiday uses the bicycle as a mode of transportation, and whom
cycling is an important part of this holiday.' It is important to note that local residents cycling for
recreation are not included in this definition, although domestic cycle tourists are.
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Entender o perfil do cicloturista é de suma importância para planejar, gerir e
promover um destino de cicloturismo. Sabendo das necessidades e desejos do
potencial cliente o planejamento é mais focado, mais rápido, com menor custo de
implementação e com maiores chances de sucesso. A gestão fica mais direcionada,
mais flexível e ágil no sentido satisfazer o cliente e as campanhas publicitárias, por
serem direcionadas tendem a ser mais eficazes e ter um custo menor.
4.3. PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROMOÇÃO DE UM DESTINO DE
CICLOTURISMO16

Atualmente no Brasil vários destinos são visitados pelos cicloturistas, contudo
apenas um deles foi planejado para esse tipo de público, o Circuito Vale Europeu de
Cicloturismo, localizado na região turística do Vale Europeu no Estado de Santa
Catarina. Desde sua criação em novembro de 2006 o Circuito Vale Europeu de
Cicloturismo já recebeu mais de dois mil e quinhentos cicloturistas e é tido pelos
cicloturistas brasileiros como o melhor destino do Brasil e, segundo a pesquisa
realizada por Paupitz (2008) o Circuito Vale Europeu é o segundo destino de
cicloturismo mais visitado pelos cicloturistas perdendo somente para o litoral
brasileiro.
Mesmo sendo criado tendo como público-alvo o cicloturista, o Circuito Vale Europeu
de Cicloturismo e outros destinos freqüentados por cicloturistas no Brasil possuem
restrições quanto a infra-estrutura, gestão e promoção. Segundo Paupitz (2008), os
cicloturistas se queixam: Em terceiro lugar da falta de material adequado para
navegação nos roteiros; Em segundo lugar da falta de sinalização e; Em primeiro
lugar do mau estado das vias ou falta de ciclovias. O cicloturista é um segmento de
turista que tem necessidades especiais, dentre elas informações mais detalhadas do
roteiro, condições do tempo e infra-estrutura adequada. Segundo Roldan (2000): Um
projeto de cicloturismo começa bem antes de ser dada a primeira pedalada. Para
seu sucesso e segurança deve haver alguns cuidados no planejamento, pois este
deve prever determinadas situações que possam acontecer, tal como uma súbita
mudança no clima.

16

Ressalto que a carência de estudos referentes ao planejamento, gestão e promoção de um destino
de cicloturismo levou a uma abordagem que partiu de estudos gerais sobre planejamento, gestão e
promoção do turismo e pesquisas realizadas por autores que apontam para fatores relacionados ao
perfil do cicloturista.
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Segundo Silva (2008, p.16):
O cicloturista necessita de certificação de segurança dos caminhos,
facilidade de acesso, garantia de locais de alimentação e hospedagem.
Durante o planejamento de sua viagem busca por informações como clima
da região, tipo de terreno, infra-estrutura disponível, atrativos turísticos da
região, mapas e guias turísticos.

Uma boa infra-estrutura é fundamental para o sucesso de um roteiro de cicloturismo.
O cicloturista em seu trajeto, dependendo da distância precisa de itens como água
potável e alimento. Uma infra-estrutura adequada evita que ele carregue um peso a
mais já que pode encontrar esses itens no percurso. Segundo a pesquisa realizada
por Paupitz (2008), 71% dos cicloturistas brasileiros realizam a viagem de forma
autônoma. Já em pesquisa realizada por Souza e Rezende (2008) sobre o perfil do
cicloturista no Caminho da Fé, 100% dos cicloturistas organizaram a viagem por
conta própria.
Outro elemento importante é a hidratação, fundamental em uma atividade física, a
água desempenha funções fundamentais no organismo. Segundo o site Saúde na
Rede17 no artigo intitulado Hidratação x Atividade física x Calor: Alguns estudos
mostraram que a perda de 1% de água já prejudica o desempenho do praticante de
atividade física.
A pré-hidratação é tão importante quanto a ingestão de líquidos durante e após o
exercício físico, alguns especialistas sugerem a ingestão de 400 a 600 ml de água 2
horas antes da atividade e a ingestão de 100 ml a cada 10 minutos de atividade
física em ambientes com temperaturas mais elevadas, além da ingestão de 450 a
650 ml de liquido logo apos a atividade.
Sabendo da necessidade do cicloturista, que por estar praticando um exercício físico
precisa de água em abundância, é desejável uma distância máxima de 10 km entre
pontos de água potável, já que o cicloturista geralmente carrega em sua bicicleta
uma garrafa de 750 ml de água, o que lhe da uma autonomia média de 70 minutos
ou 10 km.
Outra questão importante está relacionada ao transporte, uma vez que o cicloturista
precisa chegar ao ponto inicial do percurso e depois voltar ao seu local habitual de

17

www.saudenarede.com.br
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convívio. Souza e Rezende (2008) em sua pesquisa concluíram que 36% dos
cicloturistas foram de ônibus até o Caminho da Fé e 32% de automóvel próprio.
A sinalização é algo que não pode faltar em um roteiro, seja ele em meio à natureza
que muitas vezes são locais pouco habitados ou não, logo um roteiro de
cicloturismo18 deve ter uma sinalização de fácil compreensão e confiante. Souza e
Rezende (2008) em sua pesquisa apontam que 42% dos cicloturistas se orientam
pela sinalização turística do Caminho da Fé.
De um modo geral, a partir do momento em que o turista se afasta do seu ambiente
de convívio, começa a se deparar com situações que não lhe são habituais e que
requerem atendimento específico. Isso ocorre, principalmente, devido à perda de
referências, tais como paisagens, ruas, praças, edificações, equipamentos urbanos
e elementos de sinalização aos quais está familiarizado em seus deslocamentos
cotidianos. (AGÊNCIA METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA – AGEM –
2002, P.18)
Essas referências, se não supridas por outros dispostos ao longo do
percurso e nas áreas visitadas, tendem a gerar inúmeros problemas que
podem comprometer a qualidade da viagem e, em casos extremos,
influenciar na decisão de não mais retornar àquelas localidades. Porém,
para que essa experiência possa corresponder às expectativas do turista,
deve ocorrer em um clima e ambiente que propiciem descontração e
liberdade, possibilitando ao visitante direcionar sua atenção para os
atrativos que motivaram a viagem, com o menor nível de interferência
possível. Por meio da sinalização são oferecidas as informações que
substanciam o senso de posicionamento e o reconhecimento espacial, além
de serem supridas as necessidades básicas de orientação para
deslocamentos em territórios desconhecidos. Cumpre ainda significativo
papel quando oferece dados suplementares a respeito do universo e da
natureza dos atrativos dispostos ao longo da malha viária urbana, ou nos
percursos rodoviários existentes entre eles. (AGÊNCIA METROPOLITANA
DA BAIXADA SANTISTA – AGEM – 2002, P.18)

Não existe uma metodologia de sinalização de roteiros de aventura universal,
contudo tem havido algum esforço no sentido de tentar uniformizar, de que são
exemplo os princípios gerais de marcação de percursos pedestres adotados, em 9
de Outubro de 2004, na Declaração de Bachyne, aprovada na Assembléia Geral da
Federação Européia de Pedestrianismo (European Ramblers Association, ERA).
Nesse contesto far-se-á referência a sinalização de orientação usada na Região
Autónoma dos Açores e às regras usadas no Regulamento de Homologação de
Percursos Pedestres da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal.
18

Roteiro de cicloturismo é um percurso definido para ser percorrido com bicicleta.
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São três as marcas utilizadas: Caminho certo, caminho errado, mudança de direção:
a esquerda e a direita (Figura 1).

Figura 1 – Marcas usadas nas pequenas rotas
Fonte: FPC (2001).

A marca “Caminho Certo” deve ser colocada no início e ao longo de um percurso. A
marca “Mudança de Direção” deve ser colocada imediatamente antes de um
cruzamento (a menos de 30 metros) para indicar mudança de direção. A marca
“Caminho Errado” deve ser colocada na entrada de caminhos que se pretendem
evitar a menos de 30 metros da encruzilhada, (FCMP, 2006).
Em qualquer percurso, o número de marcas e a distância entre elas são variáveis,
dependendo das características de cada trajeto (número de cruzamentos, extensão,
etc.), a morfologia do terreno e as condições climáticas da região onde está
implantado, mas a distância entre as marcas não deve ultrapassar os 250 m (FCMP,
2006).
As marcas deverão ser colocadas em suportes devidamente escolhidos, de
preferência em locais onde se vejam muito bem, com leitura nos dois sentidos.
Poderão ser usados como suporte, rochas ou velhos troncos de árvore e devem ser
usadas “tintas plásticas de exterior de boa qualidade - tinta d’água ou outras
soluções que não sejam agressivas para o ambiente” (FPC, 2001).
A marcação em edificações exige autorização dos proprietários e deverá ser muito
bem ponderada, (FCMP, 2006).
A sinalização é fundamental em um roteiro de cicloturismo, um cicloturista perdido é
um cliente insatisfeito. Logo a sinalização não deve conter falhas. Além da
sinalização de sentido de orientação, é importante a sinalização do conjunto do
roteiro, como a sinalização dos principais atrativos turísticos, tanto no sentido de
orientação, quanto no sentido de apresentação e a sinalização descritiva do roteiro
em si, apresentando informações que ajudarão o cicloturista a navegar no roteiro.
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Além dos pontos de água e sinalização um roteiro de cicloturismo completo deve
contar com meios de hospedagem preparados para receber o cicloturista. Para
Castelli (2001), o hotel é um dos principais suportes do roteiro turístico. Efetivamente
não existe desenvolvimento turístico, comercial ou industrial sem uma hotelaria forte,
tanto em seus aspectos de confortabilidade, quanto naqueles referentes à qualidade
de serviços.
Hospedagens para um pernoite também é um item relevante. Segundo Souza e
Rezende (2008), 48% dos cicloturistas do Caminho da Fé se hospedam em
pousadas, 22% em albergues, 12% em hotéis, 5% em pensões, 1% em camping e
os 5% que restam se hospedam em outros locais que não infra-estrutura turística.
Assim, hospedagens são importantes e devem estar integradas ao planejamento do
roteiro de cicloturismo. Cicloturistas, além de um lugar para pouso necessitam de um
local para guardar as bicicletas. Segundo a Vèlo Quebec Association (2006): As
necessidades dos cicloturistas nos alojamentos são distintas da de um turista
normal. Os cicloturistas exigem certa atenção como a proteção da bicicleta que
muitas vezes, tem um grande valor, além de informações sobre recursos para
manutenção da bicicleta19.
Outro item da infra-estrutura são as lojas de peças de bicicleta para apoio ao ciclista
no caso de necessidade de troca de alguma peça da bicicleta. Como o cicloturista
usa como meio de transporte a bicicleta e depende dela para seu deslocamento uma
boa manutenção desse equipamento é necessária, dessa maneira lojas de peças de
bicicleta assumem um papel importante na viagem do cicloturista. Segundo Souza e
Rezende (2008) 22% dos cicloturistas acham que a maior dificuldade encontrada no
Caminho da Fé é dar manutenção na bicicleta.
E por fim as agências receptivas que contribuem quanto ao aluguel de bicicletas e
venda de passeios para uma determinada gama de cicloturista. As agências ainda
trabalham como indutoras de eventos para região como a realização de encontros
de cicloturistas. Embora na pesquisa realizada por Souza e Rezende (2008) sobre o
perfil do cicloturista no Caminho da Fé, 100% dos cicloturistas organizaram a viagem
por conta própria. Outro dado trazido pela pesquisa de Souza e Rezende (2008)
19

Traduzido pelo autor: Les besoins en hébergement des cyclotouristes peuvent être comblés par
une grande variété d’établissements. Mais la réalité des cyclistes requiert quelques attentions
particulières : protection du vélo, qui a souvent une grande valeur et information locale sur les
ressources pour cyclistes
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revela que 38% dos cicloturistas que freqüentam o Caminho da Fé teriam interesse
em utilizar carro de apoio, fato que denota uma demanda por serviços de agências.
Um destino de cicloturismo pode contar com uma infra-estrutura impecável, mas se
a gestão não estiver coerente com as políticas públicas e integrada as comunidades
locais os objetivos podem não ser alcançados. Além disso, deve ficar atenta a itens
específicos como:
a) Correta manutenção da sinalização. (FCMP, 2006);
b) Constante integração e manutenção de meios de hospedagem preparados para
receber o cicloturista. (VÈLO QUEBEC ASSOCIATION, 2006);
c) Apoio a agências que comercializam o destino como produto cicloturístico.
(Adaptado de PETROCCHI, 2001);
d) Constante melhoria da infra-estrutura de água potável, item imprescindível para
um cicloturista. (Site Saúde na Rede – Artigo: Hidratação x Atividade física x
Calor);
e) Administração de um seguro contra acidentes para os cicloturistas. (ABNT,
2008);
f) Apoio a atração de eventos relacionados ao uso da bicicleta. (Adaptado de
PETROCCHI, 2001);
g) Administração da documentação e estruturação da entidade gestora para
captação de recursos públicos potenciais para o desenvolvimento de roteiros
cicloturísticos. (adaptado de MARQUES, 2008);
h) Constante aplicação de pesquisas com o intuito de saber a opinião e a situação
da infra-estrutura aos olhos clientes. (FRAGA, 2006);
i) Promover de forma segmentada o destino de cicloturismo. (Adaptado de BENI,
1998);
Para promover um destino de cicloturismo o gestor deve estar atento as
necessidades e desejos dos clientes em potencial. Segundo Silva (2008, p.16), os
desejos dos cicloturistas são de superação física, lazer, sensação de liberdade,
contemplação da natureza, contato com pessoas e culturas diferentes, tranqüilidade,
descanso e troca de experiências.
A maneira como essas informações serão apresentadas, mais uma vez deverá ser
pautada por uma pesquisa sobre o perfil do público-alvo. Para Paupitz (2008), 46%
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dos cicloturistas obtêm as informações relativas aos roteiros que irão visitar pela
internet.
E ainda, segundo pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo (2004 - 2006), a
Internet, como fonte de informação ao turista, cresceu de 21% em 2004 para 28%
em 2006, o que significa que sua importância como elemento motivacional vem
crescendo, uma vez que esse tipo de veículo vem crescendo a cada dia que passa.
O Mercado turístico pela internet na Espanha movimenta 5.8 bilhões de EUR por
ano. Ouve um crescimento de 62% em relação ao ano de 2006. Mercado Europeu
teve uma média de 19% da receita em viagens comercializadas via web em 2007 e
espera-se para 2008, uma média de 28% da receita total em turismo. (SITE
PHOCUS WRIGHT - 2008)20
Tabela 1
Projeções do Mercado de Viagens Online na Europa Para 2008

Itália
Reino Unido
Alemanha
França

Bilhões de Euros
3,4
20,1
12
10

Porcentagem do Mercado (%)
12
48
23
16

Fonte: Pesquisa da Phocus Wright (2007)

O ano de 2008 foi prodigioso para o comércio eletrônico brasileiro. O expressivo
crescimento do faturamento do setor, que bateu na casa dos R$ 8,2 bilhões número 30% superior ao registrado no ano anterior – Crescimento da confiança do
consumidor nas transações online demonstra que o segmento tem cada vez mais
credibilidade. Atualmente, são mais de 13 milhões de pessoas comprando pela
internet e os sinais para os próximos 12 meses são positivos. A previsão é de que o
faturamento tenha uma alta de 25% e atinja R$ 10,2 bilhões em 2009. (SITE
PROPMARK – 2009)21
Dessa forma os dados indicam a internet como uma grande ferramenta de
divulgação de roteiros turísticos no Brasil e no mundo. Todavia, além da internet
folhetos informativos direcionados ao público-alvo e distribuídos em pontos
estratégicos (como por exemplo, planilhas de roteiros de cicloturismo distribuídos em

20
21

http://www.phocuswright.com/
http://www.propmark.com.br - E-commerce movimentou R$ 8,2 bilhões no Brasil em 2008.
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lojas de peças de bicicletas) tendem a ser eficazes pois é um item de necessidade
do cicloturista que está sendo distribuído em um local frequentado por ele.
Será baseado nos desejos do potencial cliente que o destino turístico conseguirá
criar materiais publicitários que efetivamente atrairá o fluxo turístico. Visto isso é
possível conseguir algumas informações (tabela 2 e 3) que ajudarão a entender os
desejos dos cicloturistas em algumas pesquisas já realizadas essenciais para a
definição e direcionamento das ferramentas de comercialização e promoção.
Tabela 2
Perfil do cicloturista Brasileiro

%
42%
53%
45%
44%
35%

Perfil
Pedalam com amigos
São casados
Estão na faixa de 26 a 35 anos
Escolhem seus destinos motivados pela aventura
Estão interessados em natureza em paisagens

Fonte: PAUPITZ (2008)
Tabela 3
Perfil do cicloturista do Caminho da Fé

%
90%
41%
54%
72%
42%
46%
76%
44%

Perfil
São do sexo masculino
Gastam entre R$ 41,00 e R$ 61,00 por dia
Conhecem o destino através de amigos/parentes/professores
Percorrem mais de 60 km por dia
Gastaram 7 dias para percorrer todo o caminho
Preferem as estradas de terra como tipo de pista
Fizeram a viagem com amigos
Tem ensino superior completo

Fonte: SOUZA, I. A. & REZENDE, R. L. (2008)

Nas pesquisas sobre o perfil do cicloturista fica claro que o potencial cliente tem
como motivação de escolha de seus destinos algo que os desafie. Dessa forma é
importante na confecção dos materiais publicitários tentar desafiar o potencial turista
por meio de imagens e textos com palavras chaves adequadas.
A segurança também é um item valorizado pelos cicloturistas, dessa maneira é
importante criar um material adequado que passe segurança, desde seu layout a
riqueza de informações. Sistema de seguro para o turista, número de telefone para
emergência, informações sobre lojas para manutenção da bicicleta, postos de
informações turísticas, sinal de celular entre outras informações tendem a deixar o
cicloturista mais seguro quanto ao destino escolhido.
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Outro ponto comum nas pesquisas é a companhia para pedalar. Os cicloturistas em
geral viajam em grupos e pouquíssimas vezes sozinhos. Dessa maneira é
importante em uma campanha publicitária tentar passar a idéia de que o destino é
favorável e adequado para receber grupos de cicloturistas e, além disso, buscar uma
estratégia de estimular a formação de grupos para visitar o destino.
Exaltar informações que vão de acordo com os desejos dos cicloturistas também é
fundamental em uma campanha publicitária. Fica claro nas pesquisas que os
cicloturistas gostam de contemplar a natureza, conhecer culturas diferentes e
pedalar em estrada de terra com pouco trânsito de veículos. Visto isso exaltar
atrativos culturais e a atratividade paisagística natural dos roteiros pode incentivar o
cicloturista na escolha do seu destino.
Enfim, um plano promocional começa com o entendimento do público-alvo, seus
desejos e necessidades e, a partir disso, propõem-se estratégias para atrair os
cicloturistas para o destino.
A promoção deve atender as necessidades dos cicloturistas no sentido de
apresentar informações importantes como:
a) Características dos percursos;
a. Ficha técnica;
i. Classificação dos roteiros em dificuldade física e técnica;
ii. Distâncias e tempo estimado para completar os roteiros;
iii. Informações específicas como a possibilidade de uso de alforje;
iv. Tipo de terreno;
b. Mapas;
c. Atrativos presentes no percurso;
d. Perfil altimétrico;
b) Meios de hospedagem;
c) Agências receptivas;
d) Lojas de peça de bicicletas;
e) Transporte;
f) Pontos de alimentação;
g) Postos de informações turísticas;
h) Bancos para retirada de dinheiro;
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i) Empreendimentos que ofereçam acesso a internet;
j) Informações como telefone da polícia militar, corpo de bombeiros e postos de
primeiros socorros.
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5. METODOLOGIA

O presente ensaio constitui-se de um estudo teórico-empírico e abordagem
qualitativa. A pesquisa teórica envolveu o levantamento bibliográfico em livros, sites
especializados de internet, artigos e monografias de temas relacionados ao
planejamento e gestão do turismo, mercado, segmentação de mercado como
estratégia de marketing e, por fim, o cicloturismo.
Em um segundo momento, foi realizada uma pesquisa de campo, cujo objetivo era
compreender de que forma o segmento de cicloturismo está estruturado no Caminho
dos Anjos. Para atingir esse objetivo, foi feito um estudo enfocando três eixos de
análise: Infra-estrutura, gestão e promoção.
No eixo de infra-estrutura foram observados, a partir de temas centrais abordados
no eixo teórico, itens como: Sinalização de orientação22 e descritiva23 do destino e
atrativos, com o objetivo de avaliar sua eficácia; Tipo de via predominante24, com o
objetivo de mensurar e diferenciar os tipos de terreno; Características de alguns
meios de hospedagem25, com o intuito de avaliar o nível de estruturação
especializada ao cicloturismo; Existência de pontos de água potável no decorrer do
roteiro, com o desígnio de avaliar se são suficientes; E por fim, presença de lojas de
peças de bicicleta e agências que operam o produto cicloturismo no Caminho dos
Anjos, com a finalidade de avaliar se são suficientes.
A avaliação da infra-estrutura se deu através de uma imersão em campo, onde foi
percorrido todo o eixo do Caminho dos Anjos, entre as cidades de Baependi e
Alagoa, ambas em Minas Gerais, com a aplicação de uma ficha de avaliação26
centrada na infra-estrutura e uso de GPS para levantamento de dados.

22

A sinalização de orientação será avaliada em: “boa” se a sinalização não deixa duvidas, “média” se
em algum momento ela deixa o turista confuso, “ruim” se o avaliador tiver que adivinhar o caminho e
por fim “inexistente” na falta de sinalização.
23
A sinalização descritiva será avaliada em: “boa” se a sinalização apresenta informações relevantes
e atrativas, “média” se apresenta informações relevantes mas sem atratividade, “ruim” se a
sinalização apresenta informações irrelevantes ou erradas e por fim “inexistente” na falta de
sinalização.
24
Os tipos de vias são: Estrada de terra, trilha e rodovia asfaltada.
25
A pergunta chave será: Conta com local seguro para guardar a bicicleta? Se a resposta for não
será perguntado se há a possibilidade de guardar a bicicleta no quarto.
26
Anexo 1 – Ficha de avaliação da infra-estrutura do Caminho dos Anjos
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No eixo de gestão foram analisados, a partir de temas centrais abordados no eixo
teórico, itens como estrutura da Associação dos Amigos do Caminho dos Anjos,
suas parcerias estratégicas, planos de ação desempenhados, relação com o poder
público, potencial para captação de recurso público e efetiva captação, relação com
o trade turístico e a capacidade técnica dos gestores do destino.
O estudo da gestão se deu por meio de imersão em campo com a realização de
entrevista semi-estruturada27 junto ao gestor do Caminho dos Anjos, análise da
documentação da associação, como estatuto, regimento interno, organograma,
certidões, plano de gestão, plano estratégico entre outros.
No eixo de estratégias de promoção, também considerando os aspectos conceituais
propostos no eixo teórico deste estudo, foram analisados itens como plano de
marketing do destino, material publicitário dando ênfase nas informações
necessárias ao cicloturista, canais de promoção do Caminho dos Anjos, parceiros
estratégicos, e pós-venda.
A análise dos aspectos referentes às ações de promoção empreendidas se deu por
meio de imersão em campo com realização de entrevista semi-estruturada28 junto ao
gestor do Caminho dos Anjos, além da análise de materiais publicitários existentes e
canais de distribuição utilizados pela associação.
Após a tabulação dos dados coletados em campo, foi realizado a análise, baseado
na metodologia de “Análise de Conteúdo” de Laurance Bardim (1977) que está
estruturada a partir das categorias infra-estrutura, gestão e promoção, e respectivos
sub-temas de análise.

27
28

Anexo 2 – Roteiro de entrevista: Gestão e promoção do Caminho dos Anjos
Anexo 2 – Roteiro de entrevista: Gestão e promoção do Caminho dos Anjos
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6. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

6.1. O CAMINHO DOS ANJOS

Depois de ter percorrido o Caminho de Santiago de Compostela (Espanha) por sete
vezes, o idealizador do Caminho dos Anjos, Alexandre Maciel Gaspar, foi intuído a
criar o Caminho dos Anjos. A princípio, a pretensão foi remontar uma rota de
humanização por meio da introspecção que o ato de caminhar em meio a natureza
permite.
Em setembro de 2008, o Caminho dos Anjos foi oficialmente criado, administrado
pelo Abrigo dos Anjos – Associação Abrigo dos Anjos. O Caminho está localizado no
Sul de Minas, engloba três municípios, Baependi, Aiuruoca e Alagoa. Região
montanhosa que permeia o Pico do Papagaio (Parque Estadual do Pico do
Papagaio).
O Caminho é um roteiro turístico com um percurso definido e sinalizado que se
divide em três etapas (Figura 2). Inicia-se na cidade de Baependi, segue por 39,8 km
até a localidade do Sitio dos Três Pinheiros, ainda dentro do Município de Baependi;
39,2 km até a localidade do Vale do Matutu passando pela sede do município de
Aiuruoca; 26,8 km até o município de Alagoa. Ao todo são 105,8 km de percurso
constituído por estradas de terra secundarias e trilhas.
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Figura 2 – Mapa do Caminho dos Anjos
Fonte: Dener Fonseca

A região conta com um relevo bem acidentado, Mar de Morros, e uma vegetação de
Mata Atlântica, clima Cwa Mesotérmico Úmido e uma temperatura média anual de
20°c com períodos de chuvas e seca bem definidos, o utubro a abril e maio a
setembro, respectivamente. A flora é bem diversificada e de uma grande atratividade
paisagística e uma fauna que não oferece grandes perigos ao homem com uma
diversidade muito grande de pássaros.
Para percorrer o Caminho dos Anjos é necessário que o turista se credencie e que
faça a reserva dos meios de hospedagem antecipadamente, mediante pagamento.
Com isso ele ganha alguns acessórios29 e no final do percurso o turista recebe seu
certificado de conclusão.

29

Cajado e livro-guia.
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Atualmente o Caminho dos Anjos é procurado por pessoas que buscam um contato
direto com a natureza, uma introspecção espiritual associada à atividade física por
meio da caminhada e cicloturismo. Poucos cicloturistas procuraram o Caminho dos
Anjos desde sua inauguração, se comparado ao numero de caminhantes, ou como
são chamados, peregrinos.
Desde sua criação o Caminho dos Anjos recebeu mais de 300 turistas credenciados.
Esses turistas ficam em média 7 dias no Caminho e gastam em média R$ 400,00
por todo o período (estada). O número de cicloturistas, atualmente não chega a 10%
do total de turistas que o Caminho recebeu.
Atualmente o Caminho dos Anjos faz parte de três circuitos turísticos, o Circuito das
Águas, por meio do município de Baependi; o Circuito Montanhas Mágicas da
Mantiqueira por meio do município de Aiuruoca; e por fim o Circuito Terras Altas da
Mantiqueira através do município de Alagoa.

6.1.1. Infra-estrutura do Caminho dos Anjos

O Caminho dos Anjos é formado por 105,8 km de percurso constituído por estradas
de terra secundarias e trilhas, salvo algumas pequenas exceções. Ao longo do
percurso são encontradas 133 encruzilhadas, 22 pontos de água, 4 meios de
hospedagem credenciados (um em cada parada), 3 lojas para concerto da bicicleta
e uma agência receptiva30.
Em relação a sinalização do Caminho dos Anjos, o mesmo é sinalizado em sentido
único: Baependi a Alagoa. A sinalização de orientação é constituída de setas azuis,
sem padrão e metodologia. Em vários momentos a mesma deixa o turista inseguro
quanto a direção correta, muitas vezes por falta de sinalização, outras vezes por
incoerência na metodologia e até mesmo pela ação dos vândalos que modificam a
direção das setas. O modelo de sinalização utilizado pelo Caminho dos Anjos (figura
3) é frágil e facilita a ação dos vândalos e intempéries da natureza como chuva,
ação do sol e crescimento da vegetação. Por outro lado é um modelo que agride

30

Serviço realizado pela Associação Abrigo dos Anjos
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visualmente pouco a paisagem, pois suas marcas
marcas quase que se misturam a
paisagem natural.

Figura 3 – Sinalização do Caminho dos Anjos
Foto: Marcos Túlio Barreto
Fonte: Acervo Actio Engenharia Turística

Existem dois pontos críticos, onde ocorre uma coincidência de caminhos. Como o
Caminho dos Anjos é sinalizado só em um sentido o turista em determinado
momento chega a uma encruzilhada onde as setas indicam caminhos diferentes. Um
desses pontos é na chegada
chegada da primeira etapa onde seguindo para esquerda o
cicloturista irá de encontro ao ponto de pernoite que no caso é o Abrigo Três
Pinheiros e, seguindo para direita,
direita o cicloturista irá em direção ao Vale do Matutu,
Matutu
percurso da segunda etapa. Nessa encruzilhada
encruzilhada não há uma placa indicativa,
portanto, é um momento que deixa o cicloturista inseguro quanto a qual direção
seguir.
O segundo ponto crítico é na chegada da segunda etapa,
etapa, onde também ocorre uma
coincidência de caminhos. Em uma encruzilhada o cicloturista
cicloturista encontra novamente
duas setas uma para esquerda e uma para direita, se seguir para esquerda irá no
sentido Alagoa, percurso da terceira etapa, se seguir a direita irá de encontro ao
ponto de pernoite intitulado de Abrigo Vale do Matutu. Como na situação anterior
não há uma placa indicativa e o cicloturista
cicloturista tende a ficar inseguro quanto a qual
direção seguir novamente.
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Quanto a sinalização descritiva do roteiro e atrativos a mesma é inexistente, não há
sinalização descritiva do roteiro em nenhum dos pontos de início das etapas do
Caminho, tampouco dos atrativos que nele se encontram.
Quanto a correção da sinalização do Caminho dos Anjos, tanto a de orientação
quanto a descritiva, o Abrigo dos Anjos conta com um projeto que engloba desde a
padronização e remarcação da sinalização de orientação (figura 4) a instalação de
placas indicativas de direção, pontos de água, atrativos mais expressivos, pontos de
pernoite e instalação de placa de sinalização descritiva (figura 5) do roteiro no início
de cada etapa. A metodologia do projeto de sinalização foi baseada na sinalização
de roteiros de aventura europeus.

Figura 4 – Modelo de sinalização de orientação proposto pelo projeto de sinalização
Fonte: Projeto de sinalização do Caminho dos Anjos

Figura 5 – Modelo de sinalização descritiva proposto pelo projeto de sinalização
31
Fonte: Actio Engenharia Turística

Nota-se a exploração de espaços publicitários na placa de sinalização descritiva,
estratégia para redução de custos por parte da Associação Abrigo dos Anjos.

31

Manual de Sinalização Bem Vindo Turista
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O tipo de via que predomina no Caminho dos Anjos é a estrada de terra (Figura 6),
tipo

bastante

valorizado

pelos

cicloturistas

brasileiros.

Além

de

ser

predominantemente em estrada de terra o percurso conta com pouco trânsito de
veículos automotores e apresenta fortes elementos regionais como a ruralidade e o
modo de vida do Sul de Minas.

Figura 6 – Mapa do tipo de via do Caminho dos Anjos
Fonte: Dener Fonseca

No decorrer do percurso o cicloturista conta com uma infra-estrutura para pernoite
modesta, todavia singular. Como os meios de hospedagem do Caminho dos Anjos
são de administração do Abrigo dos Anjos o turista tem somente uma opção em
cada ponto de pouso (Figura 8). Em Baependi, no início do roteiro, caso o
cicloturista necessite de pernoite, pois o mesmo pode chegar pela manhã a cidade e
já dar início a sua viagem no mesmo dia, o turista ficará no Abrigo Baependi que
conta com 10 leitos e local coberto e seguro para guardar bicicletas. No final da
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primeira etapa o cicloturista pernoita no
n Abrigo Três Pinheiros (Figura 7), charmoso
sítio no meio das montanhas. O ponto
ponto de pouso da segunda etapa por si só já é um
atrativo, pois é uma típica casa da roça,
roça, conta com 10 leitos e local coberto e seguro
para guardar bicicletas. No final da segunda
segunda etapa o turista irá pernoitar no Abrigo
Vale do Matutu, com 10 leitos também e local coberto e seguro para guardar
bicicletas, esse abrigo conta com uma posição privilegiada, cercado por cachoeiras
é um ponto de pouso bastante atrativo. No final da terceira
terceira etapa se encontra o
Abrigo Alagoa que marca o fim do Caminho dos Anjos, nesse momento o cicloturista
poderá escolher se irá pernoitar ou se deseja fazer o retorno a sua casa no mesmo
dia. O Abrigo Alagoa conta com 10 leitos e local seguro e coberto para
par guardar
bicicletas.

Figura 7 – Abrigo Três Pinheiros
Foto: Marcos Túlio Barreto
Fonte: Acervo Actio Engenharia Turística

Em suma, devido a sua baixa quantidade de leitos o Caminho dos Anjos só pode
receber 10 cicloturistas por dia. Há a possibilidade de
de aumentar o numero de leitos,
todavia a baixa demanda favorece o adiamento da expansão. Fluxo pequeno porem
de qualidade, os quatro pontos de pernoite estão preparados para receber o
cicloturista e sua bicicleta além de serem atrativos.
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Figura 8 – Mapa das hospedagens do Caminho dos Anjos
Fonte: Dener Fonseca

Quanto aos pontos de água, o caminho apresenta 22 ao todo, divididos entre
antópicos e naturais (Figura 9). Na primeira etapa nos km 0, 6,7, 7,8, 16,6, 19,7,
22,7, 27,9, 33,9 e 39,8, portanto são considerados suficientes na primeira etapa. Na
segunda etapa nos Km 0, 6,0, 8,5, 17,9, 21,8, 34,7, 35,2, 36,0 e 39,2, portanto são
considerados suficientes na segunda etapa. Na terceira etapa nos km 0, 7,6, 12,0,
13,2, 16,2 e 26,8, portanto são considerados suficientes ao considerarmos a
metodologia explanada no artigo intitulado Hidratação x Atividade física x Calor
descrito com detalhes no referencial teórico desse ensaio. A água encontrada nos
pontos de água, principalmente os naturais não tem garantias de serem potável. A
sinalização dos pontos de água é inexistente, dificultando sua localização. O projeto
de sinalização do Caminho dos Anjos prevê a sinalização dos pontos de água,
todavia uma estruturação desses pontos os transformando em fontes, caso haja
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possibilidade e um estudo da qualidade da água nos pontos naturais é uma
sugestão para agregar valor ao destino turístico.

Figura 9 – Mapa de pontos de água do Caminho dos Anjos
Fonte: Dener Fonseca

As lojas de apoio e manutenção de bicicletas são encontradas em três pontos do
Caminho: No início do Caminho em Baependi, na metade da segunda etapa no
município de Aiuruoca e no final do trajeto no município de Alagoa. Dessa forma, se
tem lojas para manutenção da bicicleta em um raio de menos de 50 km,
independente do ponto em que o cicloturista se encontra no Caminho. Visto isso,
não torna inviável para o cicloturista parar sua viagem para um concerto, no caso, e
retornar ao roteiro isso em um prazo de menos de 24 horas, tornando essa oferta de
serviço suficiente.
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Quanto a agência receptiva, a Associação Abrigo dos Anjos, assim como as
hospedagens faz a administração desse serviço, oferecendo traslados, reserva de
hospedagens, carro de apoio, informações sobre como chegar e pontos de
alimentação. Todavia o Abrigo dos Anjos não oferece serviço de guias treinados na
modalidade cicloturismo nem aluguel de bicicletas isso faz com que os serviços do
receptivo não sejam coerentes com as necessidades e vontades dos cicloturistas.
No geral, usando como base o estudo realizado anteriormente no referencial desse
trabalho, a infra-estrutura do Caminho dos Anjos não atende as necessidades do
cicloturista por conter algumas falhas: A) Falhas na sinalização. B) Falhas nos
serviços do receptivo. Todavia os pontos críticos da infra-estrutura estão cobertos
pelo projeto de sinalização que será implantado no futuro próximo, assim como a
estruturação de uma empresa que ficará responsável pelo agenciamento do
Caminho dos Anjos, deixando a Associação responsável somente pela manutenção
do Caminho. Essa nova agência receptiva prevê serviços de aluguel de bicicletas, e
guias treinados na modalidade cicloturismo.

6.1.2. Gestão do Caminho dos Anjos

O Caminho dos Anjos é gerido pela Associação Abrigo dos Anjos, fundada em 23 de
abril de 2003, conta com titulo de OSCIP - Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público, título de Utilidade Pública Municipal, tem como objetivo
desenvolver ações sociais inovadoras, objetivando uma sociedade mais consciente.
Não possui título de Filantropia e está constituída por pessoas físicas.
A Associação não possui nenhuma parceria oficial com nenhum dos municípios que
compõem o Caminho dos Anjos, tampouco com as Instâncias de Governança
Regionais que fazem a gestão do turismo na região e também não tem parcerias
com agências receptivas nem operadoras. Dessa forma, ao analisarmos suas
parcerias institucionais, o Caminho está bem atrasado, talvez pelo tempo de criação
do Caminho (menos de 1 ano).
A fonte de renda do Abrigo dos Anjos vem das doações dos diretores que fazem
parte do quadro societário da organização, taxa de utilização do Caminho dos Anjos,
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serviço de traslados, hospedagem, alimentação e carro de apoio, serviços esses
oferecidos aos turistas que visitam o Caminho. A Associação não recebe nenhuma
contribuição do poder público, não faz uso das leis de incentivo, nem recebe
doações da iniciativa privada.
Por ter o titulo de OSCIP a Associação Abrigo dos Anjos pode receber doações de
grandes empresas assistida pelo incentivo de abatimento no imposto de renda32. O
título de Utilidade Publica Federal também possibilita essa doação com incentivo,
todavia a Associação precisa conseguir o título de Utilidade Publica Estadual, para
se habilitar ao título Federal. Conseguir um título de filantropia também pode ajudar
na gestão da Associação, uma vez que esse título possibilita vários cortes nos
gastos como redução de impostos, contas de água, luz e até telefone.
A Associação não é dividida em departamentos e o responsável pela gestão do
Caminho dos Anjos é o presidente da Associação Abrigo dos Anjos, Alexandre
Maciel Gaspar, formado em direito e economia. Ele segue um plano de gestão
informal que foi construído sem um prévio estudo de mercado e um diagnóstico da
região, tampouco a participação da comunidade no processo. O plano conta com os
objetivos a seguir:
a) Implementar a sinalização do Caminho dos Anjos
a. Sinalização de orientação, indicativa e descritiva dos roteiros
b. Sinalização da infra-estrutura (meios de hospedagem, pontos de água)
c. Sinalização dos principais atrativos
b) Criação de uma agência receptiva
c) Criar um programa de gerenciamento da infra-estrutura do Caminho dos
Anjos
d) Assumir a parte de alimentação do Caminho dos Anjos
e) Criar um produto específico para empresários de grandes corporações
(humanização através da peregrinação)
f) Estruturação do Caminho de acordo com o perfil do cicloturista
g) Definição da identidade visual do Caminho dos Anjos
h) Atualização do site do Caminho

32

Empresas, legalmente constituídas, podem doar 2% de seu lucro operacional a OSCIPs e abater
integralmente o valor no Imposto de Renda.
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i) Divulgação do Caminho por meio do Projeto Bem Vindo Cicloturista33
Os objetivos traçados pela gestão não contam com cronograma nem indicadores de
resultado. Foi identificado que o Projeto Bem Vindo Cicloturista já está sendo
colocado em prática. O Projeto de sinalização está em fase de captação de recurso,
e a preparação do administrador do destino está próxima. Um administrador
capacitado ficará responsável por:
a) Avaliar o destino turístico periodicamente (infra-estrutura)
b) Fazer ficha de cadastro dos turistas
c) Fazer seguro contra acidentes dos turistas
d) Buscar novos parceiros (iniciativa privada e comunidade)
e) Comercializar os espaços publicitários do site e infra-estrutura de sinalização
f) Aumentar a rede de relacionamento levantando informações sobre deputados
federais da região, associações com objeto social no esporte, lazer e turismo
com o intuito de captar recurso publico para investimento em infra-estrutura
turística e capacitação.

6.1.3. Promoção do Caminho dos Anjos

Atualmente a promoção do Caminho dos Anjos é feita somente pela internet, por
meio do site do Caminho34 e distribuição de newslatter. Embora a internet seja um
veículo de comunicação eficiente em relação ao tipo de público que o Caminho dos
Anjos busca, o site, embora tenha boas informações conta com um layout pouco
atrativo, além de uma posição no ranking dos principais sites de busca irrelevante,.
A Associação não tem parcerias com operadoras nem agências de viagem que
poderiam comercializar o Caminho nos grandes centros, tampouco com as
Instâncias de Governança Regionais que poderiam promover o Caminho nas feiras
e eventos promovidos pela Secretaria de Turismo Estadual.

33

O projeto Bem Vindo Cicloturista visa a preparação do Caminho dos Anjos para receber o
cicloturista, além da divulgação do caminho em um site próprio do projeto que reúne diferentes
roteiros cicloturisticos brasileiros (www.bemvindocicloturista.com.br)
34
www.caminhodosanjos.org
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O material de auxílio a navegação do cicloturista, distribuído pelo Caminho dos
Anjos é modesto e conta com uma planilha de navegação (figura 9) e um plano
altimétrico (Figura 10).

Figura 10 – Planilha de navegação do Caminho dos Anjos
Fonte: Abrigo dos Anjos
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Figura 11 – Plano altimétrico do Caminho dos Anjos
Fonte: Abrigo dos Anjos

Não existe um programa de pós venda no Caminho dos Anjos.
Com o desenvolvimento do projeto Bem Vindo Cicloturista no Caminho foram
levantadas informações para construção de ficha técnica que conta com as
informações a seguir: A) distâncias de cada etapa. B) Tempo estimado para
completar cada etapa. C) Tipo de terreno. D) Situação do sinal de celular. E)
Presença de sombra. F) Classificação das etapas em dificuldade física, técnica e
atratividade paisagística. Um mapa temático para cada percurso também foi criado e
traz informações como: pontos de água, atrativos e pontos de pernoite. Um plano
altimétrico dividido por etapa também foi criado. E por fim informações sobre
atrativos e os roteiros como textos e banco de imagens.
Com essas informações o projeto de divulgação do Caminho dos Anjos propõe um
material publicitário diferenciado com folhetos informativos, carta de navegação e
murais com informações sobre os roteiros.
Esses materiais publicitários terão vários fins: O Folheto informativo será distribuído
em feiras e eventos, lojas de peças de bicicletas da região e dos grandes centros
urbanos; A carta de navegação será disponibilizada para download gratuito pela
internet através do site do Caminho e do Site Bem Vindo Cicloturista, construído
especialmente para o turista que viaja com a bicicleta. Os murais serão expostos
nos meios de hospedagem integrantes do Caminho, postos de informações
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turísticas, lojas de peças de bicicleta da região, agências receptivas e pontos de
alimentação.
Para tanto a Associação Abrigo dos Anjos precisa seguir um plano de marketing
proposto pelo projeto Bem Vindo Cicloturista:
a) Aplicar pesquisa de satisfação no turista
b) Inventariar os eventos que acontecem na região abrangida pelo destino turístico
e divulgá-los
c) Fazer parcerias com pontos de divulgação dos roteiros (lojas de peças de bike e
academias de ginástica)
d) Divulgar na internet o destino turístico através de comunidades do Orkut, vídeos
no You Tube e sites voltados para o cicloturista.
e) Divulgar os roteiros do destino em feiras e eventos relacionados a prática da
pedalada e turismo
f) Buscar parcerias publicitárias em revistas, sites, jornais e TV que divulguem
informações sobre ciclismo, cicloturismo e turismo de aventura
Em suma, o Caminho dos Anjos conta com uma estratégia de promoção bem
superficial, desde seus materiais publicitários aos canais de divulgação, entretanto
colocando em prática o projeto de divulgação mencionado pelo gestor do destino o
Caminho espera atingir o seu público-alvo de forma eficiente aumentando o fluxo de
cicloturistas.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O turismo é uma das áreas mais promissoras do mundo. A economia do tempo livre
tornou-se emergente e movimenta a terceira maior fonte de divisas no mundo,
perdendo apenas para a indústria de armamento e de petróleo. A procura por uma
melhor qualidade de vida está fazendo com que as pessoas busquem mais a prática
de atividade física, contato com a natureza e boa alimentação. A união desses dois
fatos é um campo fértil para o desenvolvimento de destinos turísticos que ofereçam
ao turista uma experiência que envolva atividade física e contato com a natureza.
No contexto do turismo é visível a interdisciplinaridade e a necessidade de uma
competência política, pois o desenvolvimento dessa atividade em uma dada região
envolve inúmeros atores, alguns satisfeitos com o rumo do planejamento e outros
insatisfeitos. É nesse caso que a habilidade política é fundamental e objetiva a
administração dos conflitos de interesses que surgem a todo o momento na gestão
de um destino turístico. Um bom primeiro passo é a integração da comunidade no
processo desde o início, ou melhor, começar com a participação deles.
Outro ponto importante que contribui para o sucesso de um destino turístico é incluir
em seu planejamento um estudo de mercado aliado a um estudo do espaço em que
se busca desenvolver a atividade turística. No estudo do mercado é preciso
identificar nichos e políticas públicas voltadas para o turismo. Já no estudo do
espaço é preciso fazer um levantamento da oferta turística real e potencial,
identificando conflitos de interesses por meio de um diagnóstico. Unindo esses dois
estudos é possível traçar um caminho a ser seguido que necessariamente precisa
ser discutido com os atores envolvidos.
O Caminho dos Anjos é um exemplo típico de como o turismo é dinâmico e pode ser
desenvolvido a partir de atrativos de baixa expressão. Tudo começou com a criação
de uma rota de peregrinação, onde foi escolhido um trajeto norteado pelos atrativos
presentes na região35, buscando sempre estradas com pouco trânsito de veículos,
visando sempre o perfil do peregrino e cicloturista, além de dificultar a passagem de

35

No início do Caminho existe um santuário iniciado pela Nhá Chica (tida como santa pela população
local). O caminho acaba na Igreja de Nhá Chica no Município de Alagoa.
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veículos automotores. Fato que denota desde sua criação uma segmentação de
mercado mesmo sem um planejamento formal por parte da unidade gestora.
Com a criação do Caminho dos Anjos, ouve uma adaptação e, até mesmo, criação
de meios de hospedagem e infra-estrutura de alimentação no decorrer do roteiro,
muitos deles em casas de família. Todavia ainda há grande potencial a ser
desenvolvido no Caminho mostrando mais uma vez o poder que o turismo tem de
impactar na economia de pequenas localidades.
O Caminho dos Anjos já conta com tipo de terreno favorável a prática do
cicloturismo, pontos de água, meios de hospedagem e lojas de peças de bicicleta
suficientes. Cabe a entidade gestora transformar toda essa estrutura em produto
cicloturístico a começar pela reestruturação de sua sinalização.
A sinalização do Caminho dos Anjos é alvo de vandalismo e intempéries da natureza
e isso denota os efeitos da criação de um destino turístico sem o conhecimento e
participação dos moradores locais e estudo de técnicas eficientes de infra-estrutura
de sinalização. Além disso, ela só faz o papel de orientação do cicloturista e em
alguns momentos apresenta falhas. Todavia o Caminho conta com um projeto de
sinalização que visa reestruturar a sinalização de orientação, instalar a sinalização
descritiva dos roteiros, pontos de água, meios de hospedagem e atrativos mais
expressivos. Essa ação demonstra que o Caminho dos Anjos embora esteja com
falhas em sua infra-estrutura tem um plano para o futuro.
A gestão do destino é feita por uma associação sem fins lucrativos, fato comum nos
dias de hoje. Isso se deve, em partes, aos programas governamentais que buscam o
apoio do terceiro setor na gestão dos destinos turísticos, e também pelo potencial de
captação de recurso público para investimento no destino, contribuindo com a
sustentabilidade econômica da entidade gestora.
Embora o Caminho dos Anjos seja gerido por uma associação sem fins lucrativos,
na há acordos de parceria entre outras associações com interesses comuns na
região. É de fundamental importância que a Associação Abrigo dos Anjos feche
parcerias e acordos de cooperação com os municípios de Baependi, Aiuruoca e
Alagoa, assim como com os Circuitos das Águas, Montanhas Mágicas da
Mantiqueira e Terras Altas da Mantiqueira. Dessa maneira o Caminho passa a fazer
parte do PRT e se habilita a apresentar projetos no Fórum Estadual de Turismo, em
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nome de um dos circuitos turísticos com o objetivo de captação de recurso público
para investimento em Infra-estrutura, capacitação e promoção facilitando assim a
gestão do destino.
Em relação as estratégias de promoção, era esperado poucos esforços nessa área,
todavia o que surpreendeu foi o projeto em andamento para criação de materiais
publicitários direcionados ao cicloturista e o uso de canais de distribuição
diversificados, mostrando que o Caminho dos Anjos está atento as tendências da
comunicação e tem um trabalho pautado na pesquisa e segmentação de mercado.
O segmento de cicloturismo, assim como outras modalidades de turismo de
aventura, cresce quase o dobro do turismo em geral e, portanto é um nicho de
mercado com um grande potencial.
O Caminho dos Anjos tem potencial para ser o principal destino de cicloturismo do
Brasil. Tem uma paisagem diferenciada e um percurso bastante atrativo, por
conseguir reunir atrativos naturais, culturais, baixa dificuldade física, além de ser
viável em relação ao numero de dias necessários para se completar o percurso (3
dias) e estar relativamente próximo dos grandes centros emissores de turistas (Belo
Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro). Necessita sim melhorar sua infra-estrutura
de sinalização, aproveitar mais as oportunidades de captação de recurso via Circuito
Turístico e poder público, integrar a comunidade no processo de gestão e trabalhar
melhor sua promoção.
Vários itens identificados pela pesquisa como negativos se mostraram presentes nos
projetos de melhoria do Caminho em um futuro próximo, mostrando que embora o
Caminho dos Anjos apresente falhas em sua infra-estrutura, gestão e promoção no
presente, está se planejando para o futuro.
Conclui-se que o Caminho dos Anjos está se preparando para receber o cicloturista,
ao levar a cabo os projetos apresentados pela administração é provável que o
Caminho dos Anjos atenda as necessidades e vontades do cicloturista.
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ANEXO 1 - Ficha de avaliação da Infra-estrutura do Caminho dos Anjos

1 - Sinalização de orientação do Caminho dos Anjos
( ) Boa ( ) Média ( ) Ruim ( ) Inexistente
2 - Sinalização descritiva do roteiro
( ) Boa ( ) Média ( ) Ruim ( ) Inexistente
3 - Sinalização descritiva dos atrativos
( ) Boa ( ) Média ( ) Ruim ( ) Inexistente
4 - Tipo de via predominante
( ) Caminho ( ) Estrada de Terra ( ) Rodovia asfaltada
5 - Pontos de água potável
( ) Suficiente ( ) Insuficiente
6 - Meios de hospedagem preparados para receber o cicloturista
Conta com local seguro para guardar a bicicleta: ( ) Sim ( ) Não
Se não: há a possibilidade de guardar a bicicleta no quarto: ( ) Sim ( ) Não
7 - Lojas de peças de bicicleta
( ) Sim ( ) Não
8 - Agências receptivas que operam cicloturismo no Caminho dos Anjos
( ) Sim ( ) Não
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ANEXO 2 – Roteiro de entrevista: Gestão e promoção do Caminho dos Anjos.

1 - Nome da instituição?
2 - Constituição
2.1 - É uma associação, instituto, fundação?
2.2 - Tem titulo de utilidade publica municipal, estadual federal?
2.3 - Tem titulo de filantropia?
2.4 - Qual o objeto social?
2.5 - É constituída por pessoas físicas, terceiro setor, iniciativa privada e poder
público?
3 – Parceiros
3.1 - Tem como parceria alguma instância de Governança Regional, prefeituras,
associações ligadas ao desenvolvimento do cicloturismo?
3.2 – Tem parceria com a iniciativa privada?
4 - Fontes de recurso
4.1 – Recebe doações?
4.2 - Produtos/serviços?
4.3 - Contribuição mensal do poder público, terceiro setor, iniciativa privada e ou
pessoa física?
4.4 - Mantêm convenio com alguma outra instituição?
5 - Plano de Gestão
5.1 - Qual o departamento que faz a gestão do Caminho dos Anjos (pessoa
responsável, cargo e formação)
5.2 - Há uma pessoa responsável só pelo Cicloturismo?
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5.3 - Há um plano de gestão a ser seguido?
5.3.1 - Foi feito um diagnóstico do destino?
5.3.2 - Quais os objetivos a serem alcançados?
5.3.3 - Quais ações estão sendo tomadas para atingir os objetivos?
5.4 - A gestão está de acordo com o Programa de Regionalização do Turismo?
5.5 - Há um pos-venda? Aplicação de questionário de satisfação?
5.6 - Há uma vistoria periódica que avalia a qualidade da infra-estrutura do Caminho
dos Anjos?
5.7 – Oferece seguro contra acidentes?
5.8 - Há indicadores de qualidade da infra-estrutura?
5.9 – Como é feito o controle dos cicloturistas?
6 - Há um Plano de Marketing a ser seguido?
7- Qual material publicitário o Caminho da Fé utiliza para divulgar e apresentar o
produto cicloturismo?
8 - Quais canais de distribuição o Caminho da Fé utiliza para divulgar e apresentar o
produto cicloturismo?

