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Introdução

Viajar nunca foi tão fácil. Companhias aéreas oferecem voos a preços baixos, aplicativos de celular te ajudam 
a reservar o hotel, e inúmeros blogueiros nos mostram a experiência de quem já foi para aquele destino. 

Essa evolução dos meios de transporte e comunicação vem contribuindo com mudanças profundas na forma 
que viajamos. O turista moderno quer ir além das listas do TripAdvisor com 10 melhores lugares para conhe-
cer em Paris, ditando seu próprio ritmo na hora de explorar o mundo.

Afinal, ninguém gosta de ter sua via-
gem controlada pelos outros. Contra-
tar um pacote de três dias e duas noi-
tes passando por vários lugares, ou até 
mesmo várias cidades, é uma cilada 
em que todos já caímos.

A pressa que vem com esse tipo de 
viagem, onde tentam nos fazer visitar 
pontos e mais pontos turísticos, é a 
inimiga de uma experiência autêntica. 
Imagine passar por Amsterdã, Berlim 
e Bruxelas em cinco dias! 

A historiadora 
Joana Simões 
conhece bem essa 
armadilha turística. 
Seu sonho era 
conhecer a França, 
tomar um café em 
uma boulangerie 
no centro de Paris, 
provar um doce 
fino e se sentir 
como uma autêntica 
parisienne.

Não vemos nada além de aeroportos, ônibus e hotéis. Tira foto em um monumen-
to, sobe no ônibus e parte para outra. Não há trocas verdadeiras entre o visitante 
e o visitado, e o potencial de experimentar a realidade se perde.



Bon Voyage: 08 tendências de turismo que estão mudando como viajamos   |   4

Chamou o maridão para juntar as economias e foi. Na pes-
quisa de preço, encontraram um pacote que incluía Roma no 
trajeto de seis dias, outro sonho de viagem, e pelos cálculos 
sobraria tempo e dinheiro para ver tudo. 

“Planejar essa viagem e comprar as passagens foram um dos 
momentos mais felizes do nosso casamento. Era como ter a 
lua de mel que nunca tivemos!”, lembra ela.

Pena que atrasos no voo e um cronograma apertado deixa-
ram pouco tempo para ver tudo. Na ânsia de conhecer os 
pontos turísticos tradicionais, passando por suas demoradas 
filas, comer, andar por aí e voltar para o hotel à tempo, Joana 
e o marido não puderam sentar para tomar um demorado 
café e observar a cidade.

“Chegamos dessa viagem mais cansados do que quando saímos! Era tanta caminhada, e um dia ainda nos per-
demos de metrô e foi uma loucura. A gente não falava uma palavra de Francês e nem teve tempo de aprender.”

Infelizmente, experiências como a do casal 
ainda são muito comuns. Mas lentamente 
estamos mudando a forma que pensamos 
sobre o ato de viajar por prazer, e as novas 
tendências do mundo do turismo trazem 
justamente o tempo e o respeito aos via-
jantes que tanto buscamos.
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Autenticidade 
como destino

A história da contadora Carla Farias é exatamente o contrário da vivida por Joana. Ela teve a sorte de conhecer 
a França da maneira mais autêntica o possível, feita acompanhada de moradores do local e vivendo seu coti-
diano. Em sua visita a Chinon, no Vale do Loire, ela foi apresentada à família do genro, que a levou para passear 
na bela região, cheia de vinhedos e locais históricos.

“Do jardim da casa era possível ver a Fortaleza de Chinon… Não precisava nem sair de casa para ficar encan-
tada e ver o monumento”, relembra ela, que ficou hospedada na casa da família. 

“A casa deles era antiga, extremamente charmosa e autên-
tica. Ali tem história! Já chegamos na hora do jantar e eles 
serviram a refeição no jardim de casa, regado a vinho fran-
cês (rosé de Chinon), pães e deliciosas sobremesas locais.”

A felicidade trazida por essa sensação de autenticidade 
e de viver o lugar como um nativo é explicada pela ciên-
cia. Em 1973, o professor Dean MacCannell, da Universi-
dade da Califórnia, comparou o comportamento dos via-
jantes ao de peregrinos que, em busca de algo sagrado 
que os tire do cotidiano, saem em procissão pelo mun-
do. Nossa busca, diz ele, é por sítios que nos remetam à 
história da humanidade, bem como a outras culturas e 
formas de ver o mundo.

Para a Carla, conhecer o Castelo e os 
vinhedos foi uma parte muito importante 
da viagem, mas estar na casa de moradores 
e tê-los como guia tornou a jornada mais 
verdadeira. A imersão cultural nos traz a 
sensação de termos aprendido algo.
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“Na manhã seguinte saímos para explorar um pouco a vila a pé e para ir ao mercado local comprar os 
ingredientes do almoço. Compramos ostras frescas, queijos, camarões, outros frutos do mar e legumes. Nos 
deliciamos com os cheiros e sabores do mercado local, muito mais autêntico do que qualquer um que eu 
já tenha visitado na Europa. Todos falavam apenas francês e eram, de fato, moradores de Chinon. Só nós 
éramos os turistas.”

Esse tipo de experiência se torna uma memória afetiva poderosa que será guardada para sempre. No fim, uma 
vivência marcante é sempre sensorial, carregando consigo significados importantes.
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Você é viajante 
ou turista?

A diferença crucial entre as experiências de Joana e Carla estão na forma como viajaram. Uma foi para Paris 
como turista, sendo guiada por pessoas que fazem isso todos os dias em centenas de interações com estran-
geiros. Essa relação mecânica com os nativos e o roteiro engessado a impediram de ver a França como ela é.

Carla, ao contrário, sentiu o aroma da comida no mer-
cado, ficou hospedada na casa de franceses e passeou 
por rotas menos turísticas. Ela pôde observar o destino 
com olhar de viajante. O resultado foi uma experiência 
incrível marcada pela felicidade.

Afinal, foi-se o tempo em que o turismo de massa era 
a única opção para quem desejava viajar por lazer. Pa-
cotes de férias ainda fazem parte da realidade dos bra-
sileiros e há empresas dedicadas a todos os destinos, 
mas cada vez mais é dada aos clientes a possibilidade 
de modificar o itinerário de acordo com seus desejos. 

As novas tendências que vamos 
apresentar mostram exatamen-
te essa mudança de paradigma. 

Ao ganharmos liberdade para 
explorar o mundo, mudamos 
também a forma com que o 
percebemos. E ganhamos mais 
do que fotos em monumentos 
históricos. Fica o aprendiza-
do de novas culturas, aromas 
e sabores exóticos, e o frio na 
barriga de uma aventura.

Para o bem dos viajantes de hoje dia, 
empresas ao redor do globo têm se 
especializado em oferecer experiências 
autênticas e verdadeiras, colocando a 
satisfação do turista em primeiro lugar. 
Para o deleite dos peregrinos modernos.
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O novo jeito 
de viajar

Os últimos relatórios sobre o comportamento dos viajantes mostra que hoje em dia o turismo possui caráter 
educacional, consciência ambiental, promove imersão na cultura do destino, e sai das rotas tradicionais.

As mídias sociais influenciaram bastante 
essas recentes mudanças no nosso jeito de 
viajar. Fotos e artigos na internet despertam 
nos turistas a curiosidade para lugares re-
motos e menos badalados.

No entanto, não é preciso ir para lugares 
ultra exóticos para sentir-se fora das rotas 
mais batidas. Mesmo nas cidades que mais 
recebem turistas no mundo, há empresas 
oferecendo tours dedicados aos lados me-
nos vistos da paisagem urbana, incluindo 
passeios por bairros onde só transitam mo-
radores, por exemplo.
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Outra forma de fugir da multidão é ir para o interior desses pa-
íses. Por quê ficar apenas em Paris, quando se pode conhecer as 
lindas vilas do interior da França, por exemplo? Viajar por zonas 
rurais e cidades menores França é abrir-se a conhecer outros 
costumes, provar comida de verdade, feita por locais, e sentir-
-se como um francês por uns dias.

“Se tivesse que defender alguma coisa, 
seria o movimento. Até onde você puder, 
o quanto puder. Até o outro lado do 
oceano, ou simplesmente o outro lado do 
rio. Colocar-se na pele de outra pessoa 
ou pelo menos comer sua comida. É uma 
vantagem para todos.” 
- Anthony Bourdain
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tendências
mundodo das

viagens
Para te ajudar a viajar melhor, vamos apresentar as novas for-
mas de fazer turismo e as novas tendências no mundo das via-
gens. As dicas perfeitas para quem quer fugir das multidões e 
experimentar o modo de vida local sem perder o conforto.

8
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Viajar como 
um local

1.
Ver um destino com os olhos de um nativo é o principal objetivo do viajante contemporâneo, que escolhe 
experiências de imersão na cultura local. A ideia é colecionar mais do que fotos, mas também memórias e 
amizades verdadeiras com seus anfitriões.

Outra dica é evitar se hospedar em grandes hotéis. Pousadas menores e 
casas por temporada permitem maior contato com os atendentes, outros 
turistas e moradores. Um exemplo são as Chambres d’hôtes, quando mo-
radores disponibilizam quartos mobiliados para acolher turistas por uma 
ou mais noites. Tomar café da manhã com uma família francesa é iniciar 
o dia pronto para receber as dicas mais autênticas do que fazer na cidade!

Para conseguir isso, uma dica é se 
envolver ao máximo com as pessoas que 
moram no local. Perder a vergonha e 
pedir dicas para os atendentes, pessoas 
na rua e garçons vale à pena porque são 
recomendações de quem conhece bem 
a cidade. É mais do que estar perdido e 
pedir informações, e dicas para viajantes, 
e não turistas, são dadas com prazer para 
quem mostra interesse de verdade.
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Viajar 
sozinho

2.
As buscas do Google por “viajar sozinho” têm crescido 
de forma consistente nos últimos anos e bateram record 
em Janeiro de 2018. Especialmente as mulheres têm 
buscado informações de como viajar sozinhas com se-
gurança, e produtos destinados a esse público se multi-
plicaram recentemente.

A inspiração para as mulheres que querem experimen-
tar essa liberdade  vem de livros e filmes lançados nos 
últimos anos que celebram a crescente independência 
feminina. Um exemplo é o best-seller Comer, Rezar e 
Amar, adaptado para os cinemas estrelando Julia Ro-
berts, que conta a história de uma mulher que viaja sozi-
nha por um ano e vê sua vida mudar no processo.

Para atender a demanda de quem segue essa nova 
tendência, as empresas de viagens estão oferecendo 
produtos específicos para esse público. Depois de 
ver um aumento de 40% em passageiros solo nos 
últimos cinco anos, a empresa Intrepid Travel lançou 
sua primeira linha de tours destinada aos viajantes 
solitários que desejam também usufruir do conforto 
dos guias de turismo.
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Slow travel3.
Você já voltou para casa depois das férias sentindo-se mais cansado do que quando saiu? Muitos viajantes 
vivem vidas agitadas e estressantes, e o ritmo frenético continua enquanto eles estão em uma viagem, cor-
rendo de uma atração turística para outra. Em resposta a isso, um movimento surgiu como solução para o 
esgotamento turístico: slow travel, ou viagem lenta.

Slow travel não tem tanto a ver com meio 
de transporte, mas com o estado de es-
pírito durante a viagem. Apesar disso, 
pular de avião em avião é exatamente o 
contrário do que prega o movimento. Fa-
zer um tour de bicicleta para visitar as 
vilas da região, alugar uma casa por tem-
porada e conectar-se com o ambiente são 
maneiras mais eficientes (e baratas!) de 
explorar o destino. 

Imagine viver por uma semana em 
uma pequena cabana na França, 
comprando vegetais frescos 
no mercado todas as manhãs, 
tomando um café com leite na 
sua padaria favorita, e visitando 
vilarejos e castelos vizinhos. Essa 
é a magia das viagens lentas, onde 
a ênfase é conhecer o lugar em um 
ritmo mais tranquilo.



Bon Voyage: 08 tendências de turismo que estão mudando como viajamos   |   14

Viajar para 
aprender

4.
Mais de metade (56%) dos viajantes a nível mundial concordam que viajar lhes ensinou habilidades inestimá-
veis para a vida. Queremos aprender algo novo, seja por meio de voluntariado, intercâmbio, trabalho em troca 
de estadia ou estudo de uma língua estrangeira.

Mas há quem já passou da ida-
de de fazer intercâmbio ou ser 
au pair (modalidade de viagem 
em que as pessoas, geralmen-
te mulheres jovens, cuidam de 
crianças e ajudam famílias com 
a casa em troca de estadia e 
cursos de idiomas). 

Para quem já tem carreiras es-
tabelecidas, o desejo de apren-
der se materializa em estadias 
mais longas nos destinos dese-
jados. Esses são os chamados 
intercâmbios culturais, em que 
as salas de aulas são substitu-
ídas pela imersão na vida local, 
formação de relacionamentos 
duradouros com os moradores 
e experiências aprofundadas.
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Saúde e 
bem-estar

5.
Conhecido em inglês como wellness tourism, o turismo de saúde e bem-estar se tornou uma indústria bilio-
nária na última década. Sua abrangência, entretanto, vai além dos spas e piscinas termais.

Em uma tentativa de regular essa ten-
dência crescente, a Organização Mun-
dial de Turismo (OMT) publicou em 
2018 a primeira definição oficial sobre 
o tema. Para a entidade, turismo de 
bem-estar significa viagens cuja mo-
tivação sejam atividades em prol da 
saúde física, mental e/ou espiritual.

Com essa definição, podemos incluir desde uma viagem para estudar me-
ditação na Índia até um tour de bicicleta pela França. Em um mundo cheio 
de informação, ansiedade e longas horas de trabalho, recuperar-se física 
e mentalmente do desgaste cotidiano se torna essencial para viver bem.
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Turismo de 
aventura

6.
As definições de turismo de aventura também vem mudando com o tempo. Hoje em dia, os viajantes mais 
aventureiros não estão interessados somente em esportes radicais e atividade de alto risco.

Pensando nessa mudança, a empresa 
BiciTrip criou tours de bicicleta pelo 
interior da França, com o objetivo de 
deixar o viajante descobrir o caminho 
enquanto pedala. Durante o trajeto, 
corpo e mente são estimulados em um 
ambiente autêntico, explora-se a natu-
reza e a cultura e, de quebra, é possível 
conhecer as vinícolas locais e experi-
mentar famosos vinhos franceses.

Um  estudo recente da Adventure 
Travel Trade Association (ATTA) 
mostra que 45% dos viajantes 
desejam menos atividades de 
adrenalina e mais possibilidade de 
“experimentar uma nova cultura”. 
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Turismo de 
experiências

7.
Já parou para pensar que compras experienciais promovem uma felicidade mais duradoura do que comprar 
objetos, roupas ou eletrônicos? Nada contra ir para Miami comprar várias coisas no outlet, mas se você está 
buscando um pouco de paz interior e de experiências completas, existem outras possibilidades.

Uma pesquisa do Booking.com confirma essa ten-
dência, mostrando que quase dois terços dos viajan-
tes (60%) valorizam mais as experiências do que os 
bens materiais. Além disso, dois quintos dos viajantes 
(42%) planejam visitar um destino que os faz sentir-
-se novamente como uma criança. Isso significa expe-
riências tácteis, interativas e que envolvem emoções.

É exatamente essa a proposta 
por trás do turismo de 
experiências. A crescente 
demanda é somada à 
personalização, em uma 
tentativa de atender aos desejos 
dos viajantes de todos os tipos, 
gêneros e classes sociais.
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Comida de 
verdade

8.
Os tours que permitem experimentar comida de verdade são uma resposta do mundo do turismo às nossas 
rotinas recheadas de fast food. Comida orgânica, slow food e produção local são algumas das características 
dos restaurantes mais autênticos do mundo.

A experiência do turismo 
“comida de verdade”, no 
entanto, vai além e envolve 
desde colher frutas e verduras 
nas fazendas, visitar mercados 
e feiras livres, e aprender a 
cozinhar receitas locais.
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Uma atividade que se enquadra no concei-
to é oferecida pelas vinícolas francesas. 
Durante períodos específicos, é possível 
ajudar a colher as uvas que se transfor-
marão em vinho, aprender a degustar e 
fazer aulas que ensinam sobre a produção 
de tintos, brancos e rosés.



Se empolgou com as novas 
tendências de turismo e que 
treinar o seu olhar de viajante?

Então comece já a planejar a 
próxima viagem



www.bicitrip.com

@ Bicitrip.cc

@bici_trip

http://bicitrip.com/

