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RESUMO  

LEITE, Juliana Gama. Uma proposta a partir da criação de roteiros do turismo  
de  experiência  no  Sul  da  Ilha  de  Santa  Catarina.  Florianópolis.  2012.  68  pgs.  

Relatório  de  Estágio  Supervisionado/TCC  do  curso  de  Turismo  das  Faculdades  
Integradas ASSESC, 2012.  

  

Palavras Chave: Turismo de Experiência. Roteiros Turísticos. Sul de Florianópolis.  
  

  
  

  

  
      

  

  

    
  

  

      
  

    

    
  

Este  projeto  de  pesquisa  foi  desenvolvido  juntamente  com  o  estágio  obrigatório  
supervisionado na SETUR (Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esportes) da  

cidade de Florianópolis. Tendo como principal objetivo apresentar uma proposta de  

criação de roteiros do turismo de experiência no Sul da Ilha de Santa Catarina - visto  

que há falta de roteiros de divulgação da região no site da SETUR.  Este estudo  
baseia-se no método indutivo, de abordagem qualitativa. Para a identificação destes  

aspectos  foram  utilizadas  algumas  ferramentas  metodológicas,  sendo  as  mais  
relevantes: pesquisas bibliográficas, onde foram utilizados autores contemporâneos  

do turismo, referentes ao assunto sobre turismo pós-moderno, pós-turismo e turismo  

de experiência, como: Trigo (1996), Quevedo (2007), Cooper (2011), Marín (2004),  
Panosso Netto (2010) entre outros, pesquisa documental, descritiva e participativa.  
Posteriormente, realizou-se uma descrição de alguns atrativos turísticos existentes  

no Sul da Ilha de Santa Catarina com o intuito de analisar o turismo de experiência  
como possibilidade de implementação, demonstrando a importância dessa prática   

para a comunidade nativa. Com estes resultados, através de pesquisas na internet,  

coleta de informações diretas através do contato com os turistas e comunidade local,  

optou-se pela criação de  roteiros específicos do turismo de experiência, haja vista  
que o local tem potencial para a realização dessa nova tendência contemporânea.   
Assim,  propõe-se  aqui  a  criação  de  roteiros  do  turismo  de  experiência  que  vise  

auxiliar o turista sobre a prática na região e facilitar o local de estágio com  mais  
informações  sobre  os  atrativos  existentes no  Sul da  Ilha  de Santa  Catarina  e as  
atividades desenvolvidas juntamente com a comunidade local.   
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1 INTRODUÇÃO   

A indústria do turismo no Século XX levou a um desenvolvimento paralelo, o  

compromisso com a pesquisa e a educação na área de turismo. Ultimamente se tem  

notado uma busca por valores imateriais, emocionais e até mesmo espirituais, como  

fonte  de  equilíbrio,  saúde,  relações  pessoais  e  sociais  e  qualidade  de  vida.  Em  

contraposição  da  sociedade  industrial  onde  se  buscava  satisfação  material  e  

compreensão racional.  

Para acompanhar essas mudanças, diversos setores já estão se adaptando  

para oferecer e formatar produtos e serviços compatíveis, que satisfaçam às novas   

necessidades e que favoreçam a sua sobrevivência na disputa mercadológica diária.  

O  Turismo  de  Experiência  é  uma  tendência  contemporânea,  uma  nova  

perspectiva,  uma  nova  forma  de  se  enxergar  o  turismo  dentro  das  diferentes  

segmentações  e  que  vem  crescendo  nos  últimos  anos.  Por  conta  disso,  a  

necessidade  de  pesquisas  sobre  práticas  e  qualificação  profissional  do  setor  

também tem aumentado.   

Ao  longo  dessas  linhas  interpretativas  e  evolucionárias,  o  planejamento  

turístico, desenvolvimento e a oferta de serviços continuaram a mudar, passaram  

não  só  a  divulgar  um  destino  ou  oferecer  produtos  desejados,  mas  também  a  

oferecer aos turistas uma experiência. Por isso, a própria experiência, se tornou um  

revelador  conceito  na  área  de  turismo,  exigindo  a  atenção  de  pesquisadores,  

consumidores e executivos em todo o mundo.  

Contudo,  muitas  atividades  turísticas  não  exploram  essa  experiência  como  

deveriam.  Essa  nova  perspectiva  de  enxergar  o  turismo  é  explorar  a  fundo  as  

emoções que aquele turista vivencia naquele destino. O turista de hoje quer mais do  

que apenas alguns dias para descansar, deseja que suas vontades e expectativas  

sejam atendidas, procura serviços e produtos diferenciados que lhe proporcionem  

algo inesquecível.  

Visando esta necessidade, o presente trabalho propõe a criação de roteiros  

inovadores de turismo de experiência que surpreendam os visitantes que chegam à  

região sul de Florianópolis, gerando mais emoção e experiências singulares. E que  

possam  através  destes,  vivenciar,  participar  da  cultura  local  juntamente  com  os  

nativos e desfrutar das belezas naturais que ali se encontram. Essa vivência com a  

cultura  local  pode  ajudar no  processo  de  desenvolvimento  sustentável  da  região,  
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gerar renda e emprego à comunidade local, onde o que deve prevalecer é a prática  

de um turismo mais responsável, respeitando o modo de vida dos  nativos e suas  

belezas naturais e culturais.  

Neste sentido, a proposta aqui apresentada busca identificar alguns atrativos  

turísticos com potencial para se desenvolver o turismo de experiência, ampliando o  

número  de  turistas  para  a  região  e  aumentando  seu  tempo  de  permanência  na  

destinação.  

1.1DELIMITAÇÃO DO TEMA  

Durante o período de estágio, identificou-se a falta de informações a respeito  

de roteiros da região Sul de Florianópolis  no site da SETUR, pela qual seria um  

importante meio de atrair turistas, fomentar e desenvolver um turismo sustentável no  

local, promovendo seus atrativos naturais e culturais.   

O turismo de experiência é uma tendência que tem crescido bastante em todo  

o mundo, muitos turistas buscam por essa nova forma de se fazer turismo e um   

maior contato com a natureza e a cultura local.   

Visando contribuir com a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esportes,  

propõe-se  a  criação  de  roteiros  alternativos  para  o  site,  que,  além  de  divulgar  a  

região, facilitará aos visitantes uma maior aproximação com serviços e produtos que  

a  região  tem  a  oferecer,  além  de  demonstrar  a  importância  do  turismo  de  

experiência para as comunidades locais.  

1.1.1 Problema  

De que forma pode-se ampliar a visitação no Sul da Ilha de Santa Catarina  

através da implementação de roteiros alternativos?  

1.2 OBJETIVOS  

Para  a  compreensão  deste  estudo,  o  Objetivo  Geral  e  os  Objetivos  

Específicos serão apresentados a seguir.  
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1.2.1 Objetivo Geral  

Propor a criação de roteiros para turismo de experiência no Sul da Ilha de  

Santa Catarina.  

                                                        

1.2.2 Objetivos Específicos  

- Identificar os atrativos turísticos do Sul da Ilha de Santa Catarina;  

- Propor opções de roteiro para o turismo de experiência no Sul da Ilha de  

Santa Catarina;  

-  Sugerir  a  inserção  das  informações  captadas  no  site  da  SETUR  para  

comodidade dos turistas em Florianópolis;  

- Descrever a importância do turismo de experiência para as comunidades  

locais.  

1.3 RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA  

Considerada por muitos turistas que visitam a cidade como detentora de uma  

beleza  singular,  Florianópolis  tem  no  turismo  uma  de  suas  principais  fontes  de  

renda. Dentre os motivos que a torna muito procurada é a imensa gama de atrativos  

turísticos que a Ilha oferece, principalmente pelos diversos tipos de praias. Algumas   

delas com acesso apenas por barcos e trilhas, onde se podem encontrar pequenas  

comunidades que ali residem.  

A  escolha  do  estágio  no  Centro  de  Atendimento  ao  Turista  (SETUR)  

proporcionou  uma  aproximação  com  turistas  que  visitam  a  cidade,  bem  como  o  

conhecimento do perfil destes que procuram o Sul da Ilha de Santa Catarina. Com  

isso,  percebeu-se  a  falta  de  roteiros  no  site  da  empresa  estagiada  e  a  falta  de  

material de divulgação da região Sul da cidade de Florianópolis.   

A escolha do tema justifica-se pela possibilidade da SETUR em atender os  

turistas  melhor  possível,  disponibilizando  mesmos  

informações adequadas sobre os atrativos turísticos, cultura local, fazendo com que  

estes  permaneçam  mais  tempo  no  destino,  ao  mesmo  tempo,  satisfazendo  suas  

necessidades e proporcionando mais emoção com roteiros inovadores.  
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Para a autora deste trabalho do Curso de Turismo das Faculdades Assesc,   

prestar  o  melhor  atendimento  possível  ao  turista  é  oferecer  a  informação  mais  

precisa  e  fazer  com  que  o  se  sinta  bem  recebido.  Assim,  ele  poderá  optar  por  

conhecer  a  localidade  de  acordo  com  sua  preferência,  tendo  contato  com  a  

comunidade, com o atrativo, e que possa compreender e apreciar com consciência  

toda cultura, belezas naturais e o que de melhor a região tem a oferecer.  

1.4 METODOLOGIA DA PESQUISA  

Nessa etapa do trabalho serão apresentados os métodos científicos utilizados  

na elaboração do presente estudo, o tipo de abordagem, as técnicas metodológicas,  

entre outros aspectos.  

1.4.1 Método Científico  

Segundo  Gil  (2009),  para  que  um  conhecimento  possa  ser  considerado  

científico,  torna-se  necessário  identificar  as  operações  técnicas  e  mentais  que  

possibilitam  verificação,  método  utilizado  para  

conhecimento, tendo como objetivo fundamental chegar à veracidade dos fatos.  

Considerando-se o grande número de métodos, torna-se de suma importância  

classificá-los para os fins pretendidos no trabalho, os que esclarecem acerca dos   

procedimentos técnicos que poderão ser utilizados e os que proporcionam as bases  

lógicas da investigação científica (GIL, 2009).  

No  intuito  de  alcançar  os  objetivos  do  trabalho  proposto,  foram  utilizadas  

algumas referências de autores, que falam sobre os assuntos relacionados ao tema  

estudado, baseando-se no conhecimento científico, sempre fazendo ligação com os  

fatos e a realidade.  

1.4.2 Método Indutivo  

O método indutivo parte do particular e a generalização não deve ser buscada  

aprioristicamente, mas  constatada a  partir da  observação de fatos  ou fenômenos  

cujas  causas  se  deseja  conhecer,  sendo  constituído  pelos  empiristas  (Bacon,  

Hobbes, Locke, Hume) (GIL, 2009).  

14  
  

  

  

  

  

sua  ou  seja,  qual  foi  esse  

  

  



 
De  acordo  com  Mattar  (2008),  a  indução  não  oferece  a  certeza  dos  

procedimentos e sim apenas probabilidades. É com a indução que a ciência arrisca  

e salta, sendo um conceito bem mais amplo e complexo do que a dedução, gerando  

uma conclusão a partir do que foi visto.  

O  método  utilizado  neste  trabalho  é  o  indutivo,  pois  o  estudo  partiu  da  

particularidade  do  Sul  da  Ilha  de  Santa  Catarina  para  explicar  o  turismo  de  

experiência como um todo. Este estudo levou a generalização dos fatos, partindo de  

uma situação específica da área em estudo.  

1.4.3 Abordagem Qualitativa  

Os  estudos  que  empregam  a  abordagem  qualitativa  podem  analisar  a  

interação de certas variáveis, descrever a complexidade de determinado problema,  

contribuir no processo de mudança de determinado grupo, compreender e classificar  

processos dinâmicos vividos por grupos sociais e possibilitar o entendimento das   

particularidades do comportamento dos indivíduos (RICHARDSON, 1999).  

Foi  utilizada  a  abordagem  qualitativa,  pois  o  tema  escolhido  para  o  

desenvolvimento  deste  trabalho  baseou-se  nas  necessidades  percebidas  na  

empresa estagiada, tendo esta problemática como vivência durante o processo de  

decisão sobre o assunto tratado, na construção da proposta, assim como na tomada  

de decisões no momento de concluir o estudo.  

1.4.4 Pesquisa Descritiva  

Neste tipo de pesquisa, os fatos são observados, analisados, interpretados e  

registrados sem a interferência do pesquisador, sendo uma das suas características   

a  técnica  padronizada  da  coleta  de  dados,  realizada  principalmente  através  da  

observação.  Isto  significa  que  os  fenômenos  do  mundo  físico  e  humano  são  

estudados e não manipulados pelo pesquisador (ANDRADE, 2005).  

Utilizou-se no trabalho a pesquisa descritiva, pois foi feita uma descrição de  

alguns atrativos turísticos do Sul da Ilha de Santa Catarina apenas como observação  

e coleta de dados para a implementação de roteiros do turismo de experiência.  
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1.4.5 Pesquisa Bibliográfica  

A  pesquisa  bibliográfica  é  desenvolvida  a  partir  de  material  já  elaborado,  

constituído por livros e artigos científicos e há também pesquisas desenvolvidas a   

partir de fontes bibliográficas, permitindo ao investigador a cobertura de uma gama  

de fenômenos mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente (GIL,   

2009).  

análise  utilizada  processo  construção  

fundamentação teórica, item 2 deste trabalho, onde foram escolhidos autores que  

discorrem  sobre  assuntos  relacionados  ao  turismo,  pluralismo  pós-moderno,  pós-  

turismo e turismo de experiência. Alguns destes autores são: Ignarra (2002), Trigo  

(1996), Quevedo (2007), Panosso Netto e Gaeta (2010).  

1.4.6 Pesquisa Documental  

Pode-se  encontrar  uma  gama  de  documentos  nas  tradicionais  bibliotecas,  

porém existem alguns documentos que podem ser úteis para a pesquisa, que não se  

encontram  nesse  ambiente  tão  propício.  Estes  que  são  denominados  „literatura  

cinzenta‟,  são  documentos  não  convencionais  que  podem  ser  encontrados  em  

catálogos, folhetos, jornais empresariais, e até mesmo em páginas comerciais da   

internet  ou  em  publicações  de  publicidades  de  produtos,  e  podem  conter  dados  

importantes para a pesquisa que está sendo elaborada (MATTAR, 2008).  

Estes  documentos  internos  da  SETUR,  ditos  não  convencionais,  foram  

utilizados  no  trabalho  como  fonte  de  pesquisa  para  o  problema  encontrado  na  

empresa estagiada, tendo significativa relevância na opção do autor em propor a   

criação de roteiros do Sul da Ilha de Santa Catarina para o site da SETUR.  

1.4.7 Pesquisa Participante  

Este tipo de pesquisa caracteriza-se pelo envolvimento dos pesquisadores no  

processo  da  pesquisa,  o  que  distancia  da  pesquisa  científica  acadêmica.  Neste  

sentido  o  observador  e  seus  instrumentos  desempenham  papel  ativo  na  coleta,  

interpretação e análise de dados (GIL, 2009).  
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Foi aplicada a pesquisa participante, pois, a autora do trabalho além de ser   

moradora  da  região  em  estudo,  participou  ativamente  no  processo  da  pesquisa,  

efetuando  visitas  nos  atrativos  turísticos  e  comunidade  local  para  obtenção  de  

maiores informações.  

1.5 ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS  

O presente trabalho está estruturado em seis capítulos organizados, são eles:  

Introdução,  Fundamentação  Teórica,  Local  de  Estágio,  O  Estágio,  Propostas  ao  

Local de Estágio e Considerações Finais.  

No primeiro capítulo é feita a introdução do trabalho, onde são descritos o  

tema, o problema detectado para a realização do trabalho, os objetivos   – geral e  

específico  -,  a  relevância  e  justificativa  da  importância  de  discorrer  sobre  este  

assunto, a metodologia utilizada na pesquisa fundamentada em autores como: Gil   

(2009), Mattar (2008), Andrade (2003) E Richardson (1999) e este presente item:   

organização dos capítulos.   

No capítulo dois, é feita uma fundamentação sobre o tema descrito, citando  

alguns  dos  autores  que  escrevem  de  alguma  forma,  sobre  os  assuntos  tratados  

neste trabalho, destacam-se: Ignarra (2002), Trigo (1996), Quevedo (2007), Panosso  

Netto e Gaeta (2010).  

No  terceiro  capítulo,  o  local  do  estágio  foi  descrito  minuciosamente.  Nele  

contém  dados  da  empresa  como:  razão  social,  nome  fantasia,  localização,  

segmentação e público alvo. Também é possível conhecer o histórico da empresa,  

estrutura física, setores, departamentos, organograma e recursos humanos.   

O quarto item trata das atividades desenvolvidas durante o estágio obrigatório  

realizado na Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esportes de Florianópolis   

(SETUR),  indicando  quais  foram  as  análises  positivas  percebidas  neste  período,  

alguns  aspectos  que  foram  limitantes  e  os  conhecimentos  adquiridos  dentro  da  

empresa.  

O quinto capítulo é um dos itens de grande relevância para este projeto, pois   

diz  respeito  à  proposta  elaborada  e,  que  foram  baseadas  nas  dificuldades  e  na  

escolha do problema a ser solucionado. Nele conterá a proposta para contribuição e  

solução do problema encontrado, baseando-se em pesquisas e análises feitas em  

no Sul da Ilha de Santa Catarina.  
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No  sexto  e  último  capítulo  é  onde  se  reúnem  os  fatores  conclusivos  do  

presente  trabalho,  de  forma  a  demonstrar  que  a  pesquisa  feita  chegou  a  uma  

resposta final coerente com a proposta apresentada.   

Também serão apresentadas figuras e descrição de alguns atrativos turísticos  

que servirão para melhor ilustrar os dados apresentados no desenvolvimento deste  

trabalho.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA   

Conceber o turismo é atravessar a relação complexa de diversas áreas, haja  

vista  que  o  processo  de  formação  da  atividade  ultrapassa  os  limites  da  mesma,  

formando-se a partir de elementos da gastronomia, das relações internacionais, da  

cultura, da história e diversas outras áreas. Assim, propor definições ao turismo nos   

limites deste estudo é um desafio para compreender sua formação e origem como  

conceito.  

2.1 O TURISMO: CONCEPÇÕES INICIAIS  

Para  definir  as  concepções  e  compreensões  neste  trabalho,  é  de  suma  

importância  a  definição  de  alguns  elementos  relacionados  ao  turismo  em  si.  

Compreender suas anuências permite defini-lo como um dos grandes propulsores  

da economia mundial.  

Sendo  o  turismo  um  fenômeno  bastante  complexo  desde  seu  surgimento,  

vários foram os conceitos e definições surgidos a partir de estudos de diferentes   

autores. As evoluções de sua concepção podem ser vistas no decorrer dos anos,   

quando, em 1995, segundo a Organização Mundial de Turismo (OMT, 1995 apud  

IGNARRA, 2002, p. 23) definia turismo como “o deslocamento para fora do local de  

residência por período superior a 24 horas e inferior a 60 dias motivados por razões  

não econômicas”. Hoje, a própria OMT o define como “o deslocamento para fora do  

local  de  residência  por  um  período  inferior  a  365  dias,  motivado  por  razões  não  

econômicas” (OMT, 2012).   

Concebe-se, pela visão de autores contemporâneos que:   

O turismo é um fenômeno social que consiste no deslocamento voluntário e  

temporário de indivíduos ou grupos de pessoas que, fundamentalmente por   

motivos de recreação, descanso, cultura ou saúde, saem de seu local de  
residência  habitual  para  outro,  no  qual  não  exercem  nenhuma  atividade  
lucrativa nem remunerada, gerando múltiplas inter-relações de importância  
social, econômica e cultural (DE LA TORRE, 1992 apud IGNARRA, 2002,   

p.24).  

Já para Ignarra (2002) apesar das diversas definições existentes, todas elas   

excluem o termo turismo de negócios ou turismo de eventos, que são responsáveis  

pela maioria das viagens e grande parte da ocupação dos meios de transportes,   
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hotéis, estrutura de entretenimento, locadoras de veículos, dos espaços de eventos  

os  quais  são  considerados  empreendimentos  turísticos.  Podendo  assim,  definir  

turismo  como  o  deslocamento  de  pessoas  de  seu  habitat  natural  para  outro  

município  por  período  determinado  e  que  não  seja  por  motivos  profissionais  

constantes. Já o profissional que se desloca esporadicamente para participar de um  

congresso ou para fechar um negócio em outra localidade, não sendo o seu natural,  

estará fazendo turismo.  

Segundo  Oliveira  (2002)  outro  termo  utilizado  no  contexto  turístico  são  os  

visitantes, que designa a pessoa que visita outro local não sendo o seu habitual,  

podendo  ser  pessoal  (férias)  ou  de  caráter  profissional,  sem  a  intenção  de  

remuneração e que não ultrapasse um ano sua permanência no local. Os visitantes  

são classificados em dois grupos:  

Turistas que são definidos como visitantes temporários que permanecem   

pelo menos vinte e quatro horas no país visitado, cuja finalidade pode ser  
classificada sob um dos seguintes tópicos: lazer (recreação,  férias, saúde,  

estudo,  religião  e  esporte),  negócios,  família,  missões  e  conferência.  
Excursionistas que são definidos como visitantes que permanecem menos   

de 24 horas no país visitado (OLIVEIRA, 2002, p.38).  

Nesse grande aporte de propostas para definição da atividade, percebe-se a  

necessidade  de  uma  aproximação  dos  conceitos  a  partir  de  sua  história.  Nesse  

sentido,  faz-se  aqui  necessário  analisar a  evolução  da  atividade  no  decorrer dos  

2.2  A  HISTÓRIA  DO  TURISMO:  DA  FORMAÇÃO  DA  ATIVIDADE  À  SUA  

PROFISSIONALIZAÇÃO  

Conforme  Ignarra  (2002)  o  hábito  de  viajar  para  outras  localidades  é  um  

fenômeno  bastante  antigo  na  história.  Em  termos  históricos  o  turismo  se  iniciou  

motivado pela necessidade de comércio com outros povos, exploração e ocupação  

de novas terras. Na idade média a motivação religiosa foi responsável por viagens,  

através das cruzadas. No Império Romano já se datava as viagens para visita às   

termas, surgindo um fenômeno não muito recente, o turismo de saúde. Há três mil   

anos antes de Cristo o Egito já era visitado pela busca em conhecer Meca, na qual  
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chegavam  através  do  Rio  Nilo  em  embarcações  confortáveis  ou  por  terra  em  

carruagens para contemplar pirâmides e monumentos.   

Pode-se dizer que há uns cinco mil anos foram realizados talvez os primeiros  

cruzeiros fluviais do mundo pelos egípcios. Os fenícios que precederam os gregos   

na descoberta do mundo mediterrâneo caracterizavam-se por sua grande atividade  

comercial, realizando grandes viagens, beneficiando os gregos em sua experiência  

comercial  e  colonizadora.  Os  gregos  realizaram  frequentes  viagens,  

celebrando  competições  atléticas,  difundindo  conhecimento  pelo  mundo  a  fora.  

Sendo o povo grego uma das culturas mais voltadas à viagem, davam muita atenção  

às  estradas  que  levavam  aos  lugares  sagrados,  principalmente  aos  festivais,  e  

destes, os jogos olímpicos figuravam entre um dos quatro eventos mais importantes  

da história da Grécia Antiga (BARBOSA, 2002).  

Na antiga Grécia, surgiram, por volta de 800 a.C, os jogos olímpicos que  

eram  realizados  em  Olímpia.  Acorriam  para  esses  jogos  milhares  de  
pessoas, que vinham de lugares conhecidos hoje como Espanha e Ucrânia;   

acredita-se que alguns jogos tenham atraído até 200.000 pessoas, quando   
a  principal  cidade  grega  na  época,  Atenas,  possuía  250.000  habitantes.  

Havia  uma  grande  falta  de  água   potável   e  de  acomodações.  Havia  
multidões de vendedores de comida, de vinho e de suvenires que surgiram   

nesses cinco dias de jogos (WOLF, 1999 apud DIAS; AGUIAR, 2002, p.41).  

No século XVIII, os jovens, para complementar sua educação, organizavam  

grandes percursos em diferentes países europeus. Surgiu então na Inglaterra a frase  

de origem francesa „Faire Le grand tour’, para referir-se a esses jovens. Na França o  

termo  turista  foi  utilizado  para  designar esses  viajantes  que  viajavam  por prazer,  

curiosidade  e  outros  motivos.  Tempos  depois  outros  países  adotaram  o  termo  

turismo para designar viagens sem fins lucrativos, que ocorriam com a finalidade de  

distração, descanso e busca de treinamento em seus próprios idiomas. As viagens  

eram pouco confortáveis, perigosas, com um custo muito alto e duravam um tempo  

longo (DIAS; AGUIAR, 2002).  

Na metade do século XIX o tempo e o custo das viagens diminuíram com a  

construção de ferrovias, havendo um considerável desenvolvimento na tecnologia de  

transportes e comunicações. Tornaram-se possíveis travessias de distâncias para  

um grande número de pessoas fazerem excursões mais longas. Com a rapidez e  

conforto  das  ferrovias,  pessoas  começaram  a  viajar  mais,  possibilitando  classes  

menos favorecidas (BARBOSA, 2002).   
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A  ferrovia  alterou  para  sempre  a  economia,  a  sociedade  e  a  política,  

revolucionando a geografia mental e, pela primeira vez na história, os seres   
humanos realmente tiveram mobilidade e, consequentemente, expandiram   

seus horizontes (DRUCKER, 2001 apud QUEVEDO, 2007, p.21).   
   

Devido à velocidade dos acontecimentos, as pessoas ainda não conheciam  

os meios necessários para realização das viagens turísticas. Não existiam empresas  

que  oferecessem  informações  e  orientações  para  o  deslocamento  das  pessoas  

quanto a transportes e hospedagens, dando origem às agências de viagens.  

De modo geral, é possível dizer que as agências de turismo surgiram em  

função da necessidade dos viajantes em relação à organização das suas   

viagens (roteiros) e a providência de informações, documentos e reservas   
de   transportes,  hospedagem  e  entretenimento.  Embora   seja  factível  a  

existência da prestação de serviços a viajante de forma espontânea desde  

os  tempos  antigos,  a  literatura   especializada  ocidental  registra  o  seu  
surgimento em meados do século XIX, inicialmente na Europa e depois na  

América do Norte. Entretanto, ao se considerar o agente sob a ótica da   
venda de passagem ou da organização de viagens individuais, aparecem   
 pioneiros  ainda  

FERRAZ, 2008, p. 4).  
daquele  século  (REJOWSKI;  

Segundo Dantas (2008) Thomas Cook e Henry Wells foram os primeiros a  

estruturar  as  agências  como  empresas  prestadoras  de  serviços  turísticos  antes  

mesmo  do  turismo  se  tornar um fenômeno  social,  contribuindo por  conseqüência  

para seu desenvolvimento. Contudo, segundo Perussi e Rejowsky (2008) Bernardo  

de Abreu foi um dos pioneiros daquele século ao se considerar o agente sob a ótica  

da organização de viagens individuais e venda de passagens. Criou a agência de  

viagens Abreu Turismo na cidade do Porto em 1840 onde se vendia passagens de  

navio para a América do Sul, sobretudo para o Brasil e passagens de trem de Lisboa  

providenciando  a  documentação  necessária  imigrantes  

portugueses.  

 A  grande  arrancada  de  Cook  foi  quando  teve  a  idéia  de  fretar  um  trem,  

juntando  mais  de  quinhentas  pessoas  para  o  primeiro  tour  de  viagem  em  larga  

escala,  convencendo  os  responsáveis  pela  empresa  ferroviária  a  oferecer  tarifas  

reduzidas com a possibilidade de um retorno maior pelos passageiros e, tornando-se  

assim, uma das primeiras empresas a ser reconhecida internacionalmente. Tal fato  

aproximou as viagens como um todo de pessoas da classe trabalhadora e da classe  

média. Cook reservava acomodações nos hotéis e restaurantes, ampliando cada vez  

mais  seus  negócios  e  em  1845  organizou  a  primeira  excursão  para  o  litoral  em  
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Liverpool. Para ele, viajar de trem era uma forma de convivência entre diferentes  

tipos  de  classes  sociais,  sendo  o  único  a  defender  vantagens  para  a  classe  de  

trabalhadores (BARBOSA, 2002). Lickorish e Jenkins (2000 apud DANTAS, 2008,   

p.28) relatam que:  

A contribuição excepcional de Thomas Cook foi a organização da viagem   

completa – transporte, acomodaão e atividade ou „satisfaão‟, em um novo   

e desejado destino - o verdadeiro produto do turismo. Como agente dos   
principais fornecedores de transporte e acomodação, ele conseguia atender   

uma demanda específica do mercado. Ele inventou um serviço essencial –  
um  pacote  ou  excursão  individual.  Sua  inovação  foi  copiada  em  todo  o  

mundo.  Com  essa  invenção,  ele,  mais   que  qualquer  outro  empresário,  
contribuiu para mudar a imagem das viagens: de uma atividade necessária   

e nem um pouco aprazível, de uma tarefa árdua e voltada para a educação,   

para um prazer, um entretenimento e um novo conceito: „frias‟.  

Algumas  mudanças  ocorridas  tempo  mostram  turismo  

transformou o mundo em vários aspectos. Grande parte dessa mudança deveu-se  

ao número cada vez maior de jovens viajando, causando uma transformação nas  

diversas culturas do mundo, principalmente no que diz respeito a hábitos e costumes  

nos países anfitriões. Quando começou a movimentação dos turistas no século XIX,  

era  irrelevante  e  de  pouca  importância  o  impacto  provocado  por  eles  ao  meio  

ambiente (SWINGLEHURST, 2001).  

Alguns  estudos  realizados  mostram  que  o  turismo  pode  provocar  tanto  

impactos positivos quanto negativos para uma localidade, dependendo do número  

de turistas e de algumas características do perfil desses visitantes (atividade, modo  

de transporte, plano de viagem e duração da estada). Hoje em dia a forma de dano  

mais óbvia é a destruição de áreas de beleza natural por empreendimentos turísticos  

urbanos  de  má  qualidade  afetando  principalmente  os  recursos  naturais.  Assim,  

surgem  conceitos  do  tipo  consumo  responsável  do  turismo  e  desenvolvimento  

sustentado  do  turismo,  podendo  contribuir  para  minimizar  e  eliminar  os  efeitos  

negativos provocados pela indústria do turismo. Por outro lado o turismo pode ser   

um meio positivo de aumentar a vida cultural, social, econômica e ambiental tanto  

para os turistas quanto para os residentes, gerando benefícios gerando pequenos   

impactos no ambiente físico e cultural da região de destino (COOPER; ARCHER,  

2001).  

O turismo é considerado a maior indústria do mundo com um faturamento  

estimado em US$3,5 trilhões, que em 1995 empregava um trabalhador em   
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nove,  em  termos  mundiais.  Trata-se  de  uma  indústria  que  deveria  
         depende  

intrinsecamente  dos  recursos  da  natureza  e  da  herança  cultural  da  
sociedade. Ela vende esses recursos como parte de seu produto empírico,   

mas  também  precisa  compartilhar  dos  mesmos  recursos  com   outros  

usuários,  inclusive  a  população  local.  Consequentemente,  é  do  próprio  
interesse  do  turismo  buscar  ativamente  o  desenvolvimento  sustentado  e  

cooperar com outros grupos, setores e governos para garantir a integridade  
de seus recursos (MURPHY, 2001, p.192).  

Segundo  o  Ministério  do  Turismo  (MTur)  foram  registrados  aumentos  do  

faturamento médio de 11,2% no primeiro trimestre de 2012 das empresas do setor   

de  turismo,  comparado  ao  ano  de  2011.  Alguns  fatores  contribuíram  para  o  

crescimento das atividades como o fortalecimento da economia mundial, expansão  

do  volume  de  operações,  aumento  da  demanda  por  viagens  e  investimentos,  

imagem  favorável  do  Brasil  no  exterior  e  crédito  favorável  ao  consumidor.  O  

segmento  do  turismo  receptivo  foi  o  que  apresentou  maior  crescimento  de  

faturamento com 21,5% em relação a 2011 seguido pelos segmentos de agências   

de  viagens  e  organizadoras  de  eventos  (BRASIL,  2012a).  Os  desembarques  

nacionais segundo MTur registraram a marca de 40,8 milhões em 2012, sendo o   

melhor  resultado  nos  últimos  12  anos.  Destacam-se  ainda  os  internacionais  que  

tiveram um aumento de 27 milhões de 2011 para 2012. Os desembarques referem-  

se a chegadas de passageiros e vôos regulares e não regulares nos 67 aeroportos  

brasileiros (BRASIL, 2012b).  Foi constatado na pesquisa realizada um novo recorde  

dos gastos dos estrangeiros no Brasil com um aumento de 5,78% em relação ao ano  

de 2011(BRASIL, 2012c).  

Estabelecendo  um  comparativo  da  pesquisa  realizada  pela  Santa  Catarina  

Turismo S/A - SANTUR nos períodos de 2008 e 2012 pode-se perceber que o ano  

de 2012 registrou uma maior demanda turística na cidade de Florianópolis. Neste  

ano  de  2012,  a  demanda  turística  atingiu  aproximadamente  1  milhão  e  150  mil  

turistas,  o  que  representa  um  incremento  de  49,09%  em  relação  a  demanda  

registrada  total,  aproximadamente  (74,69%)  turistas  

domésticos,  provenientes  dos  estados  do  Rio  Grande  do  Sul  (44.92%),  Paraná  

(14,43%), Santa Catarina (13,77%), São Paulo (13,44%) e Rio de Janeiro (3,61%).  

Dos  turistas  internacionais,  que  representam  (25,31%)  do  total  da  demanda,  

(78,31%)  são  provenientes  da  Argentina,  (8,46%)  do  Chile,  (4,23%)  do  Uruguai,  

(2,65%)  Paraguai  e  (1,59%)  da  Suíça.  De  modo  geral,  estes  turistas  foram  

motivados  a  visitarem  a  cidade,  principalmente  devido  aos  atrativos  naturais  
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(60,39%),  seguido  pelo  entretenimento  (14,00%)  e  visita  a  amigos  e  parentes  

(9,49%).   

Essa  pesquisa  mostra  que  Florianópolis,  devido  a  suas  características  

naturais e a riqueza cultural que se encontram presentes no local é um destino que  

vem se consolidando ao longo dos últimos anos e  com o aumento da oferta dos  

produtos  turísticos  no  mercado  e  novas  tecnologias,  torna-se  necessário  o  

desenvolvimento  de  estudos  para  detectar  a  demanda  real  e  potencial,  suas  

necessidades e desejos.    

Com  isso,  surge  então,  a  necessidade  de  se  segmentar  o  mercado,  

possibilitando  maior  conhecimento  dos  principais  destinos  turísticos,  tipos  de  

transportes, estilo de vida, situação social dos turistas entre outros fatores.  

2.3 SEGMENTAÇÃO DO MERCADO  

últimas  décadas,  possibilidade  acesso  à  informação  

desenvolvimento  tecnológico  dos  transportes  alteraram  o  setor  turístico.  Nesse  

sentido  um  número  crescente  de  pessoas  tiveram  a  possibilidade  de  viajar,  

favorecendo  o  desenvolvimento  dos  equipamentos  turísticos  e  da  infraestrutura  

como  um  todo.  Diante  dessa  realidade  novos  produtos  começaram  a  surgir  para  

atender  a  demanda,  levando  empresas  a  buscarem  segmentos  específicos  de  

mercado (MORAES, 1999).  

Conforme Lohmann e Panosso Netto (2008) é através da segmentação de  

mercado que a empresa vai definir seu cliente, direcionando e delimitando-os, assim  

possibilitando  um  maior  retorno  financeiro  com  a  venda  do  produto,  promoção  e  

divulgação do mesmo.   

De acordo com o mesmo autor muitos são os fatores que levam a empresa a  

optar  pela  segmentação  de  mercado  como:  a  forte  concorrência  entre  elas,  a  

necessidade  de  diferenciar  sua  estratégia  de  marketing,  ser diferente,  inovador e  

criativo,  antepondo-se  aos  desejos  do  consumidor  frente  às  novas  tendências,  

mudanças sociais e econômicas e de comportamento do turista. Os turistas buscam  

produtos diferenciados de acordo com sua característica, preferência e gosto.  

Segmentação de mercado também pode ser entendida como:  

25  
  

  

  

  Nas  a  de  e  o  

  

  



da  a  bem  de  aplicação  eficácia  possibilita  definido  mercado  

 
Uma técnica utilizada para agrupar consumidores com comportamentos de  

compra  semelhantes  para,  a  partir  daí,  realizar  esforços  concentrados  e  
especializados de marketing sobre esse segmento, ou seja, um segmento   
  dos  

instrumentos de marketing, otimizando recursos de se observar o mercado  

para subdividi-lo da maneira mais adequada (COBRA, 2001, p.160  apud  
ANSARAH, 2005, p.286).  

Atualmente são poucos os turistas que se dedicam a ver cultura, contemplar o  

mar  ou  a  natureza.  Grande  parte  desfruta  do  principal  atrativo,  mas  praticam  

também outros tipos de turismo. O declínio do turismo de massa se deve ao fato de  

que  as  pessoas  não  querem  ser  parte  de  um  coletivo  indiferenciado,  querem  

exclusividade,  explica  características  marcantes  da  pós-  

modernidade,  a  necessidade  de  diferenciação.  novos  turistas,  também  

chamados  de  turistas  pós-modernos,  exigem  passeios  sob  medida  para  seus  

gostos,  nível  intelectual,  situação  pessoal,  além  de  infraestrutura  e  conforto  

(BARRETO; REJOWSKI, 2009).  

É  fundamental  e  de  grande  relevância  delimitar  mais  alguns  conceitos,  

envolvendo  não  apenas  o  lazer,  mas  também  a  cultura  pós-moderna,  mostrando  

como  a  cultura  permeia  as  sociedades  pós-industriais.  A  problemática  cultural  é  

importante  para  que se  percebam as  implicações  que  envolvem  o  turismo  e  sua  

participação como atividade contemporânea.  

2.4 O PLURALISMO PÓS- MODERNO E O PÓS-TURISMO  

Ao longo da história, novas ideias e atitudes foram propagadas em virtude do  

desenvolvimento tecnológico e da concentração da vida humana em áreas urbanas,  

que  possibilitaram  também  a  produção.  Muito  da  cultura  de  milênios  pode  ser  

resgatada  e  distribuída  em  forma  de  livros,  teatros,  filmes  e  uma  infinidade  de  

possibilidades.  Porém  nas  sociedades  avançadas  o  ser  humano  tornou-se  mais  

individualista pelo fácil acesso as informações (TRIGO, 1996).   

A  pós-modernidade  nasce  do  espanto  do  homem  perante  sua  nova  

sociedade, do desencanto ante a catástrofe da história do mundo. O homem   
descobriu-se só, reduzindo aos limites estreitos de sua fraqueza, horror e  

fúria. O que antes era moderno tornou-se pastiche, simulação, impostura. A  
história é reciclada misturando tudo o que foi produzido durante milênios e   

que  agora  se  mescla  em  um  amálgama  incognoscível,  portanto  não  
sabemos até que ponto esta massa complexa de informações nos será útil  

(SEVCENKO, s/d apud TRIGO, 1996, p.41).  
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Para Quevedo (2007) a pós-modernidade teve grande influência na atividade  

turística.  Permitiu  empresas  gerenciassem  negócios  

implementação  de  redes  de  computadores.  Companhias  aéreas  conectadas  aos  

grandes  agentes,  passaram  a  utilizar  um  sistema  de  reserva  por  computador,  

agilizando  os  processos  das  companhias  por  meio  de  reservas  on-line,  emissão  

eletrônica de passagens, check in pela internet e ofertas eletrônicas de última hora.  

Com isso possibilitou atingir novos mercados e proporcionou conforto aos clientes.  

 Na hotelaria também criaram facilidades para que os clientes efetuassem e  

confirmassem  suas  reservas  de  forma  eficiente  a  um  baixo  custo,  melhorando  o  

desempenho da administração do empreendimento. Para as agências, o acesso em  

tempo  real  à  informação,  facilitou  a  comunicação  entre  agentes  de  viagens,  

consumidores  e  fornecedores,  fundamentais  para  a  venda  e  elaboração  de  um  

roteiro turístico personalizado (QUEVEDO, 2007).  

Percebe-se que as tecnologias da informação e da comunicação contribuíram  

para  que  as  empresas  turísticas  expandissem  suas  atividades,  aumentando  sua  

competitividade,  ampliando  as  ofertas,  reduzindo  custos  e  distâncias,  além  de  

facilitarem a comunicação, dando maior poder aos consumidores.   

Existe um número enorme de fatores que permitem prever um aumento no  

volume de turistas no mundo. Para começar, a população mundial não para  

de crescer. Em segundo lugar, há cada vez mais aposentados em países   
desenvolvidos  –  que  geram  a maior  parte  de  demanda  turística-  com  o  

tempo  e  dinheiro  para  viajar.  Além  disso,  avanços  tecnológicos  vêm  

reduzindo custo das viagens e tem conseguido baixar substancialmente o   
tempo  de  deslocamento.   A  população  mundial  tem  cada  vez  mais  

experiência no turismo e isso elimina possíveis barreiras psicológicas na   

hora  de  planejar  futuras  viagens.  Finalmente,  o   crescimento  real  do  
mercado vem acompanhado de um crescimento na capacidade operativa  

das  agências  que,  aumentando  sua  produtividade  e  usando  as  novas  
tecnologias,  ampliam  seu  mercado  potencial  no  mundo  como  um  todo  

(MARÍN, 2004, p.34-35).   

A atividade passou então a ser impulsionada de maneira nunca antes vista,   

percebendo-se  assim  o  desenvolvimento  do  processo  em  função  dos  avanços  

mundiais.  O uso de tecnologias como a internet mudou significativamente o modo  

de  como  as  pessoas  se  comunicam,  buscam  e,  por  que  não  dizer,  compram,  

influenciando assim, os aspectos do turismo contemporâneo. Através da tecnologia  

se obteve vantagens significativas em relação à mídia de comunicação tradicional,   
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ampliando a velocidade de comunicação e diminuindo os custos de sua produção  

(TRIGO; COOPER; HALL, 2011).   

Nesse  sentido,  promover a  empresa  pela  tecnologia não  cria  restrições  de  

tempo ou de espaço, sendo utilizada como uma ferramenta de marketing que sofre  

profundo impacto na medida em que se desenvolve. Na verdade a tecnologia facilita  

muitos  processos  incluem  interatividade,  ferramentas  pesquisa,  

armazenamento  de  dados,  comunicação  com  o  cliente,  habilidade  de  rastrear,  

manter  e  estabelecer  relacionamentos,  fornecer  mecanismos  de  entrega  para  os  

consumidores  reunirem  informações  e  decidirem  sobre  a  compra.  A  tecnologia  

também  permite  às  organizações  que  utilizem  e-mails  e  web  links  para  que  se  

direcionem  aos  clientes  individualmente  através  de  mensagens  customizadas.  O  

marketing  no  turismo  tem  como  objetivo  atrair  cliente  por  meio  de  sites  da  

organização e converter essa visita em reserva ou venda (TRIGO; COOPER; HALL,  

2011).   

Para Quevedo (2007, p. 25)  

Os  avanços  das  tecnologias  como  a  internet,  smart  cards  e  multimídia  

facili taram, cada vez mais, o contato entre empresas turísticas e turistas,  
assim, garantindo ao último, ao mesmo tempo preços baixos, por não ter   

pagamento de comissão às agências de viagens ou outros intermediários e   
maior autonomia no seu processo de tomada de decisão, uma vez que é   

possível obter informações detalhadas sobre  o produto  ou serviço  a ser  
consumido.  

Destaca-se  ainda  que,  na  análise  de  Molina  (2003) na  década de  1990, a  

tecnologia  direciona  os  paradigmas  de  um  novo  segmento,  denominado  pós-  

turismo,  o  qual  independe  da  natureza  para  existir,  dando  enfoque  maior  a  

construção  parques  temáticos  fechados  turistas  participam  

manifestações  culturais.  mesmo  segmento  surgem  desafios  

uniformização da oferta turística, conseqüente perda do diferencial e a concorrência,  

ocasionando enfraquecimento competitivo. Neste sentido o pós-turismo emerge da  

cultura do século XX, impulsionado por um conjunto de forças como o crescimento  

da pobreza, aumento da violência com turistas, terrorismo organizado, aumento dos  

riscos de deterioração ambiental e o temor de contrair doenças com o encontro de  

pessoas de diferentes procedências.  

Ainda  segundo  Molina  (2003)  as  empresas  pós-turísticas  possuem  grande  

capacidade de adiantar-se às mudanças, prevendo o comportamento do mercado e  
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preparando-se para se fortalecer, contam com sistemas complexos de manipulação  

da  informação,  necessários  para  alterar  o  comportamento  dos  consumidores,  

mercados e concorrência. Buscam o novo e focam na experiência do cliente, que é o  

valor que o consumidor guarda em sua memória e o leva a abrir poss ibilidade de  

adquirir novas experiências.  

2.5 TURISMO DE EXPERIÊNCIA: ENTRE AS TENDÊNCIAS DA ATIVIDADE  

Na contramão do processo materializado pela „artificializaão‟ do turismo no   

sentido  da  concepção  de  Molina  (2003),  no  sentido  do  pós-turismo  enquadra-se  

segundo o MTur a chamada economia da experiência ou sociedade dos sonhos, que  

Uma  tendência  econômica  mundial  que  anuncia  novas  necessidades  e  

valores de mercado. Está sendo seguida por aqueles que querem inovar   
nos processos de formação e comercialização de produtos, especialmente   

na  atividade  turística.  Esse  fenômeno  atual  faz  com  que  o  componente  
emocional, os valores e os sentimentos adquiram maior relevância que o   

componente racional (BRASIL, 2012c).  

Ainda segundo o MTur até o momento os conceitos centram-se em tecnologia  

e excelência em serviços. Na sociedade dos sonhos espaços são abertos para a  

promoção  e  venda  de  experiências  únicas  e  emoções  memoráveis  para  os  

consumidores.  Essa  nova  sociedade  respeita  o  mito  e  as  histórias,  que  serão  

apresentadas da melhor forma ao mercado e levarão a melhores lucros, tendendo a  

fundamentar-se não mais somente em informações e dados. Outra tendência é a  

personalização que se observa no segmento do turismo, os profissionais têm que se  

narradores,  criadores  histórias  vendedores  experiências,  

diversificando a oferta turística dando frente a novos produtos. É fundamental que os   

empresários trabalhem com os serviços desenvolvidos localmente, aproveitando-se  

da sua cultura e do que oferecem de melhor que deve ser única, original e inovadora  

(BRASIL, 2012c).  

Segundo  Panosso  Netto  e  Gaeta  (2010)  a  experiência  é  essencial  para  a  

satisfação  pessoal,  socialização  e  articulação  profissional.  Os  consumidores  hoje  

buscam  proporcionando  sensações  ímpares  diferenciam  

determinados  itens  de  outros.  Apresentam  maior  seletividade  em  relação  aos  
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serviços que consomem e aos produtos que adquirem como uma das formas de  

satisfação  pessoal  e  profissional,  ampliando  a  demanda  pela  intensificação  das  

experiências.  

Ainda  segundo  os  mesmos  autores,  a  atividade  turística  não  fica  imune  a  

essa transformação, pois sua sobrevivência depende não só do atendimento das   

expectativas  do  cliente,  mas  da  adaptação  às  mudanças  da  sociedade.  Os  

empresários do setor turístico, tanto das áreas de viagem, hospedagem, transporte,  

gastronomia,  entretenimento,  procuram  adequar  seus  equipamentos  de  modo  a  

proporcionar experiências marcantes para os turistas e ao mesmo tempo buscam  

identificar novas oportunidades.  

Nem todo serviço ou viagem é uma experiência que marque a vida de alguém  

ou que mereça ser repetida, pois muitas das viagens são intensas, não promovem  

educação,  entretenimento  e  não  são  memoráveis  surpreendendo  o  turista  ou  

espectador. A experiência tem a ver com prazer, emoção e há serviços prestados de  

forma  mecânica,  sem  nenhum  impacto  e  com  absoluta  frigidez.  Uma  viagem  

especial  implica  pessoas  e  condições  especiais,  não  implica  apenas  poder  

econômico,  mas  sim  posturas  e  atitudes  culturais,  estéticas,  políticas  e  sociais  

(TRIGO, 2010).   

Ao longo dos anos, surgiram novas formas de experimentar as localidades e  

de ter contato com as comunidades ali residentes, pela diversificação da produção.  

Os  destinos  turísticos  da  moda  como  o  de  sol  e  praia  passaram  a  se  tornar  

exaustivos, o que favoreceu o crescimento do turismo alternativo e do turismo local   

ou comunitário, uma nova opção em relação ao turismo de massa ou convencional.  

Essa  nova  forma  de  turismo  é  voltada  para  os  interesses  dos  residentes,  das  

pequenas pousadas, da valorização, manutenção da identidade local, além de ser  

uma  estratégia  de  sobrevivência  e  de  entrada  daqueles  de  menores  condições  

econômicas na cadeia produtiva do turismo (SANTOS, 2010).  

Começa a se definir um novo perfil  de turismo, no qual o prazer de viajar   

está intimamente associado às experiências ímpares que serão vivenciadas   

durante a viagem, em perspectiva individual e personalizada. O turista não   
quer mais ser um expectador passivo em sua viagem; ele quer vivenciar   

sensações.  Basta  de  fotos  ou  filmes  de  recordações  de  paisagens,  
monumentos  ou  pontos  turísticos  apenas  com  registro  de  presença.  O  

turista  de  hoje  quer  ter   a  sensação  de  que  viveu  um momento  único  
marcante,  inesquecível!  Provavelmente  não  captado  pela  câmera  digital,  

mas sem dúvida gravada em sua alma. É o fenômeno que os especialistas   
chamam de turismo de experiência (GAETA, 2010).  
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Hoje o profissional de turismo deve compreender que o foco de sua ação é o  

viajante,  sua  necessidade  e  expectativa.  Deve-se  constituir  em  um  consultor  de  

experiências, tanto no receptivo quanto no emissivo, extrapolando a característica  

de prestador de serviços. É preciso apontar os cenários e ambientes certos para os  

turistas, tornar-se capaz de informá-lo sobre roteiros de todos os tipos, oferecerem  

opções de escolhas. Desse modo criará uma relação de confiança que, com certeza  

facilitará  venda  serviço.  depois  venda,  mantiver  

acompanhamento gentil e cuidadoso com o turista, iniciará uma ação de fidelização  

com o cliente e passará a enxergá-lo como um parceiro de viagem e a quem voltará  

a recorrer em outras oportunidades (GAETA, 2010).  
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3 LOCAL DO ESTÁGIO1  

Este  capítulo  apresenta  informações  e  dados  da  Secretaria  Municipal  de  

Turismo, Cultura e Esportes de Florianópolis, assim como do local onde o estágio foi  

realizado, ou seja, o Centro de Atendimento ao Turista – CAT, localizado na Praça  

Fernando Machado, na cidade de Florianópolis, Santa Catarina.  

 Figura 1 – Estrutura Externa do CAT, Praça Fernando Machado, Florianópolis   

Fonte: Elaborada pela Autora.  
  

3.1 DADOS DA EMPRESA  

Razão Social: Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esportes   

Nome Fantasia: SETUR  

Endereço:  Tenente  Silveira,  nº60  –  Bairro:  Centro,  

Florianópolis/SC. CEP: 88010- 300  

Fone: (48) 39527000  

   
  As informações apresentadas neste capítulo foram obtidas   através de  documentos internos  da  

empresa e site do órgão estagiado.  
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Site: www.pmf.sc.gov.br  

Segmento: Serviços Públicos  

Público Alvo: Munícipes e Turistas Nacionais e Internacionais  

      Figura 2 - Localização da SETUR e do CAT  
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3.2 HISTÓRICO DA EMPRESA  

A  Secretaria  Municipal  de  Turismo,  Cultura  e  Esportes  é  um  órgão  da  

Administração Direta, subordinada ao Chefe do Poder Executivo, criada pelo decreto  

nº 169, de 05 de outubro de 1980, que transformou o Departamento de Turismo e  

Cultura em Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esportes. Tal decreto entrou  

em vigor no dia 01 de janeiro de 1981.  

Atualmente a Secretaria está situada na Rua Tenente Silveira, nº 60, Centro,   

localizada ao lado da Catedral Metropolitana e a frente do Museu Cruz e Souza,   

junto  ao  Gabinete  do  Prefeito,  em  edificação  que  abriga  também  a  Secretaria  

Estadual da Fazenda, Secretaria Municipal de Habitação, Secretaria Municipal de   

Obras e Pró-Cidadão de Florianópolis.  

Sua missão é promover a criação de emprego e renda através da criação de  

condições  favoráveis  ao  desenvolvimento  sustentável  da  indústria  do  turismo  em  
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Florianópolis,  obedecendo  padrões  estabelecidos  qualidade  

preservação ambiental, fortalecimento da cultura e cidadania.  

A  visão  da  SETUR  é  ser  a  principal  instituição  articuladora  das  políticas  

orientadas  ao  desenvolvimento  turístico  sustentável  em  Florianópolis,  visando  a  

geração de emprego, renda e melhoria da qualidade de vida da população.  

De  acordo  com  a  Lei  nº.  1674/79  e  o  Decreto  nº.  169/80,  da  Prefeitura  

Municipal  de  Florianópolis,  os  principais  serviços  prestados  pela  Secretaria  de  

Turismo ao mercado turístico do município são: formular, coordenar e fazer executar  

as  políticas  governamentais,  fomentar  direta  ou  indiretamente  as  iniciativas,  

programas e projetos que visem ao desenvolvimento da atividade turística, captar,   

realizar, apoiar e patrocinar eventos de interesse turístico, promover a divulgação da  

oferta  turística  do  município,  propor  e  promover  atos  e  medidas  necessárias  à  

ampliação  e  melhoria  da  infraestrutura  e  prestação  de  serviços  oferecidos  aos  

turistas, supervisionar, coordenar, orientar e controlar, de forma articulada com as  

Secretarias Regionais, a execução dos programas, projetos e ações relacionadas às   

suas  respectivas  áreas  de  competência,  conceder  prêmios  e  outros  incentivos  a  

pessoas  físicas  e  jurídicas  que  contribuam  ativamente  com  o  desenvolvimento  

turístico de Florianópolis.  

Sendo  assim,  quanto  aos  serviços,  os  Postos  de  Informações  Turísticas,  

setores da Secretaria de Turismo responsáveis por fornecer informações turísticas   

ao turista de Florianópolis, podem e devem ser considerados importantes canais de  

comunicação da Secretaria.  

As políticas financeiras são elaboradas conforme a regulamentação da Lei nº.  

8.666  de  1993  da  Constituição  Federal  que  estabelece  normas  gerais  sobre  

licitações  e  contratos  administrativos  pertinentes  a  obras,  serviços,  inclusive  de  

publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos  

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

A divulgação da cidade é feita através de feiras, eventos de turismo, mídia  

escrita e televisiva. A secretaria divulga sua imagem através de programas de festas   

de final de ano, Carnaval, aniversário da cidade e apoiando alguns eventos.  

As novas oportunidades de negócios são identificadas através de pesquisas,  

realizadas  pela  SANTUR  nos  principais  portões  de  entrada  do  município,  como  

aeroporto, rodoviária e beira mar norte e sul.  
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3.3 ESTRUTURA FÍSICA DA EMPRESA  

A SETUR, atualmente, tem sua sede na Rua Tenente Silveira, e está dividida  

em dois locais descritos a seguir conforme Quadro 1.   

Quadro 1 – Divisão dos setores por localização  

Fonte: Elaborado pela Autora.  

Todos os setores descritos no Quadro 1, contam com computadores,  

telefones, fax, impressoras.   

A SETUR possui ainda três postos de informações turísticas:   

- Terminal Rodoviário Rita Maria – Setor de Desembarque;  

- Praça Fernando Machado – MIRAMAR;  

- Portal Turístico – cabeceira continental da Ponte Colombo Salles.  

Devido ao porte da SETUR, optou-se apresentar o detalhamento da estrutura  

física  do  local  onde  foi  realizado  o  estágio,  ou  seja,  o  Centro  de  Informações  

Turísticas, localizado na Praça Fernando Machado. A estrutura conta com:  

Equipamentos:  

- um computador;  

- um telefone.  
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SETUR – 5º andar  Sobreloja – SETUR (Setores)  

Sala 1 – Gabinete do Secretário  Administrativo  

Sala 2 – Gabinete do Secretário Adjunto  Almoxarifado  

Sala 3 – Assessoria de Comunicação  
junto à Diretoria e Departamento de  

Eventos e de Captação  

Folhetarias  

Sala 4 – Departamento Administrativo  
Financeiro junto à Assessoria Técnica  

Arquivos  

Sala 5 – Diretoria de Marketing e  
Captação Turística  

Documentação  

Sala 6 – Recepção  Protocolo  

Sala 7 – Sala de Reunião.   

 

  

  

  

  

  

  



                                                           

 
Mobiliário:  

- duas mesas de escritórios;  

- duas cadeiras com encosto;  

- duas cadeiras disponíveis para os visitantes.  

Utensílios:  

- materiais de ecoturismo, centro histórico, hostel, itinerário dos ônibus, Guia  

Abrasel ,  material  promocional  das  10  regiões  turísticas  de  Santa  Catarina,  City  

Tour, Projeto Lontras e Projeto Tamar;  

- mapas de Florianópolis e de Santa Catarina;  

- um balde de limpeza;  

- produtos de limpeza;  

- dois panos para limpeza;  

- uma vassoura;  

- saco de lixo;  

- uma lixeira;  

- canetas;  

- blocos de anotações;  

- prancheta de estatística.  

A partir da visualização das Figuras 3 e 4, destaca-se a área interna do CAT  

com  suas  respectivas  mesas  de  atendimento,  contendo  em  cada  uma  delas  os  

materiais de informações turísticas necessários para auxiliar os turistas na cidade de  

Florianópolis.   

   
 O Guia Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) representa e desenvolve ações   

que  contribuam  para  a  profissionalização  e  a  qualidade  das  empresas  do  segmento  e  para  o  

fortalecimento do turismo gastronômico do estado de Santa Catarina.   
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  Figura 3 – Área Interna do CAT, mesa 1  

  Fonte: Elaborada pela Autora.  
  

 Figura 4 – Área Interna do CAT, mesa 2  

 Fonte: Elaborada pela Autora.  
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3.4 SETORES/DEPARTAMENTOS/ ORGANOGRAMA   

A  estrutura  organizacional  básica  da  SETUR  compreende  os  seguintes  

órgãos  e  unidades  administrativas  e  algumas  de  suas  respectivas  funções  

apresentadas a seguir.  

-  Secretário  Municipal  de  Turismo,  Cultura  e  Esportes:  formular  e  propor,  

políticas, programas, normas e medidas necessárias a implementação da política de  

Turismo, Cultura e Esportes para a cidade de Florianópolis e executar as decisões,  

que para este fim, lhe sejam recomendadas;  

-  Secretário  Executivo  de  Turismo:  representar  o  Secretário  Municipal  de  

Turismo,  Cultura  e  Esportes  em  reuniões,  eventos  e  contatos  com  organismos  

governamentais, entidades do trade turístico e com o público;  

-  Secretário  Adjunto:  coordenar  a  gestão  administrativa  da  Secretaria,  

articuladamente com o titular da pasta;  

-  Gerência  Administrativa  e  Financeira:  executar,  controlar  e  avaliar  as  

atividades  de  apoio  administrativo  em  especial  às  relacionadas  com  transporte,  

comunicação administrativa, materiais, equipamentos, documentação e pessoal;  

-  Gerência  de  Tecnologia  e  Modernização:  implementar  as  políticas  de  

modernização administrativa, de documentação, de informação e de informática da  

Secretaria, em consonância com as orientações, normas e diretrizes baixadas pelo  

Secretário Municipal;   

-  Gerência  de  Controle  Interno  e  Ouvidoria:  receber  e  emitir  manifestação  

reclamações,  críticas,  comentários,  elogios,  pedidos  providências,  

sugestões e quaisquer outros expedientes que lhe sejam encaminhados acerca dos  

serviços e das atividades desenvolvidas pela Secretaria;  
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- Assessoria Jurídica: examinar propostas recebidas em editais de licitação,   

contratos, convênios, de ajustes e de protocolos em geral, a serem firmados pelo  

Secretário;  

-  Assessoria  Técnica:  avaliar  o  desempenho  de  cada  setor  da  Secretaria,  

procurando identificar gargalos, propondo soluções;  

- Assessoria de Comunicação: zelar pela imagem e divulgação da Secretaria  

junto com contribuintes e sociedade em geral;  

-  Diretoria  de  Marketing:  incentivar  e  promover  o  desenvolvimento  da  

atividade turística do município de Florianópolis;  

-  Gerência  de  Marketing:  executar a  promoção  do destino  Florianópolis  no  

Brasil e no exterior, quando solicitado pelo diretor da área;  

- Gerência de Pesquisa e Extensão: coordenar e executar, em parceria com a  

SANTUR o estudo da demanda turística;  

- Diretoria de Eventos e Capacitação: promover e apoiar eventos de grande  

visibilidade nacional e internacional, ampliando o turismo e gerando renda local;  

- Gerência de Eventos: coordenar a participação da Secretaria em congresso,  

feiras e eventos afins, divulgando a imagem do Município no Brasil e no exterior;  

- Gerência de Projetos: acompanhar o andamento dos programas junto aos  

órgãos de fomento, instituições governamentais e privadas;  

- Diretoria de Capacitação Turística: analisar o mercado turístico e planejar o  

seu desenvolvimento, definindo as áreas, empreendimentos e ações prioritárias a  

serem estimuladas e incentivadas;  
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-  Gerência  de  Patrimônio  Turístico:  estimular  e  fomentar  a  ampliação,  

diversificação,  reforma  e  melhoria  da  qualidade  da  infraestrutura  turística  de  

Florianópolis;  

-  Gerência  de  Capacitação  Turística:  formatar  e  implementar  programas  

voltadas a certificação de profissionais, de equipamentos e serviços turísticos;  

-  Estagiários  do  CAT:  prestar  informações  turísticas,  auxiliando  os  turistas  

quanto à hospedagem, ônibus, restaurantes, passeios e pontos turísticos.  

Pode-se definir o organograma da empresa da seguinte maneira:   

    Figura 5 – Organograma da SETUR  

   Fonte: Adaptada de documentos Internos SETUR (2012).  

3.5 RECURSOS HUMANOS  

A  Secretaria  Municipal  de  Turismo,  Cultura  e  Esportes  possui  um  quadro  

colaborativo  composto  por  trinta  e  sete  pessoas,  a  maior  parte  são  funcionários  

públicos, que prestam concurso para trabalhar em um órgão público, e os demais   

40  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
são cargos indicados para realizar a função que lhes foi destinada, são os chamados  

comissionados.  

O  Secretário  Adjunto  é  o  responsável  por conduzir  todo  mês  uma  reunião  

onde  todos  os  colaboradores  participam  e  nesta  são  discutidos  assuntos  de  

interesse a todos.  

No CAT, atualmente seis estudantes do Curso de Turismo das Faculdades   

Assesc compõem o quadro de estagiários bilíngües de fases diferentes.  

A  contratação  é  de  responsabilidade  da  Gerente  Administrativa  Financeira  

através de entrevistas e a parte de avaliações e documentações fica por conta dos  

agentes de integração do estágio (Centro de Integração Empresa Escola – CIEE e a  

Agência de Integração de Santa Catarina – AGISC).  

É oferecido aos estagiários o vale transporte como benefício. O controle de  

frequência é realizado a partir de um formulário ponto, no qual o próprio estagiário   

preenche o horário de entrada e saída e assina. No quinto dia de cada mês esse  

formulário é enviado a SETUR e é entregue o novo para o mês seguinte.  

Com relação aos benefícios a PMF fornece vale transporte e vale alimentação  

aos  funcionários  da  SETUR.  No  entanto  não  oferece  cursos  de  capacitação  aos  

colaboradores.  

Haja vista a dimensão da SETUR optou-se aqui por apresentar o quadro de  

colaboradoras que atuam no local de trabalho da estagiária, composto por: Juliana  

Gama Leite e Thaís Cunha, ambas graduando em Turismo nas Faculdades Assesc.  

 É importante destacar que somente estas informações foram disponibilizadas  

pelo  responsável  do  CAT.  As  demais  informações  relacionadas  à  Prefeitura  e  a  

SETUR como um todo não foram passíveis de consulta.  
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4 O ESTÁGIO  

O estágio teve carga horária total de 252 horas, realizado entre os dias 13 de  

agosto  a 10  de  outubro  de  2012,  das 12  horas  às  18  horas,  de  segunda-feira a  

sexta-feira  com  carga  horária  de  36  horas  semanais,  sob  a  supervisão  do  

colaborador da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esportes de Florianópolis,  

Artur de Bem Silva.  

4.1 SETORES ESTAGIADOS NA EMPRESA  

O setor estagiado na SETUR é o do CAT- Centro de Atendimento ao Turista,  

onde são realizados atendimentos aos turistas. O supervisor do estágio, Artur de   

Bem  Silva,  exerce  o  cargo  de  Diretor  de  Capacitação  Turística  desenvolvendo  

atividades  como  suporte  nos  centros  de  informações  turísticas,  central  156,  

responsável pela sinalização de placas turísticas e pela qualificação dos guias.  

4.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA EMPRESA PELA ESTAGIÁRIA  

As atividades desenvolvidas pela estagiária no CAT foram:  

- Fornecimento de informações turísticas;  

-  Organização  e  entrega  de  materiais  de  promoção  da  oferta  turística  em  

Florianópolis e Santa Catarina;  

- Realização da pesquisa de caracterização do perfil dos turistas, elaborada  

pela própria SETUR;  

- Atendimento telefônico, respondendo as dúvidas dos turistas em relação a  

linhas de ônibus e informações gerais sobre a cidade de Florianópolis;  

- Participação na elaboração de material informativo para auxiliar os visitantes  

quanto a hospedagens e rotas de ônibus em quatro idiomas: português, espanhol,   

inglês e alemão;  

-  Levantamento  e  solicitação  de  material  junto  aos  outros  estagiários,  

necessários  para  o  bom  funcionamento  do  CAT,  como  material  de  limpeza  e  de  

escritório.  
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Todos  os  serviços  prestados  aos  turistas  são  completados  com  guias,  

folhetos  e  informativos  da  cidade  elaborados  tanto  pela  SETUR  quanto  pela  

SANTUR.  

4.3 ANÁLISE DO ESTÁGIO  

Este subcapítulo apresenta informações referentes aos aspectos positivos da  

empresa, bem como a descrição de seus aspectos limitantes que não possibilitaram  

a realização de certas atividades e os conhecimentos adquiridos durante a prática   

do estágio. Foi possível através do estágio realizado, conhecer o cotidiano de um   

CAT de uma cidade como Florianópolis que recebe muitos turistas todos os anos,   

bem como a complexidade da atividade turística em determinado destino. A partir da  

vivência no CAT, podem-se colocar em prática conhecimentos adquiridos durante o  

curso de Graduação em Turismo.  

4.3.1 Aspectos Positivos  

estágio  realizado  na  SETUR  grande  relevância  

enriquecimento profissional, o que possibilitou a ampliação do conhecimento sobre a  

cidade  de  Florianópolis,  principalmente  no  que  se  referem  aos  pontos  turísticos,  

suas belezas naturais e culturais.  

            Este período motivou a estagiária a conhecer e estudar um pouco mais a  

respeito  do  turismo  de  uma  forma  em  geral  e  a  aperfeiçoar  o  idioma  inglês,  

oferecendo um atendimento de qualidade aos turistas.  

Em  relação  às  disciplinas  cursadas  na  faculdade  de  turismo  foi  possível  

aprofundar  o  conhecimento  adquirido  por  meio  de  práticas  diárias  no  local  de  

estágio. Bem como trocar experiências com os próprios turistas quanto ao seu país,  

modo de vida, cultura, motivação de sua viagem e suas expectativas em relação ao  

destino Florianópolis.   

Por esse motivo é de suma importância adentrar no assunto sobre turismo de  

experiência  que  é  um  segmento  novo  no  mercado  e  pela  constatação  do  

crescimento de turistas que se enquadram nesse perfil, onde percebe - se a prática  

do mesmo e sua importância para a comunidade local.  
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4.3.2 Aspectos Limitantes  

Durante o período de estágio alguns pontos puderam ser observados como  

fatores  limitantes  para  o  desenvolvimento  das  atividades  pela  acadêmica,  dentre  

-  Falta  de  acompanhamento  e  controle  por  parte  dos  supervisores  da  

Secretaria  Municipal  de  Turismo,  quanto  às  atividades  desenvolvidas  pelos  

estagiários do Centro de Atendimento ao Turista (CAT);  

- Escassez de materiais adequados para o bom andamento das atividades de  

estágio. Citam-se aqui mapas, guias, catálogos, entre outros;  

-  Estrutura  física  inadequada  para  o  desenvolvimento  satisfatório  das  

atividades, uma vez que, as dependências do Centro de Atendimento ao Turista não  

oferece conforto, tanto para os estagiários quanto para os turistas atendidos no CAT;  

- A localização do CAT não é apropriada para atender a demanda de pessoas  

em  busca  de  informações  turísticas,  uma  vez  que,  o  fluxo  de  turistas  na  Praça  

Fernando Machado, durante grande parte do ano é reduzida. Somado a isso, o local  

não oferece segurança para o estagiário, tendo em vista a presença de moradores   

de rua e dependentes químicos que perambulam pelas imediações;   

-  Equipamentos  de  informática  ultrapassados  (computador  e  impressora)  

prejudicam o desenvolvimento de atividades como, a pesquisa de informações úteis  

para os turistas;  

-  A  falta  de  comprometimento  e  profissionalismo  por  parte  de  alguns  

integrantes da equipe de estagiários, fato que impede a padronização e a qualidade  

do  atendimento  prestado,  gerando muitas vezes  uma  imagem  negativa  junto  aos  

turistas;  

- A dificuldade da Secretaria Municipal de Turismo em firmar parcerias com o  

trade turístico de Florianópolis, tendo por objetivo a melhoria da estrutura física do  

CAT  e  o  incremento  quantitativo  e  qualitativo  dos  materiais  de  divulgação  do  

município e que são oferecidos aos turistas;  

- Guias de turismo atuando de forma ilegal, comprometendo a segurança e  

qualidade das informações dadas aos turistas.  
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4.3.3 Conhecimentos Adquiridos  

O  período  de  estágio  permitiu  ao  acadêmico  acumular  conhecimentos  que  

contribuíram para a formação profissional e o aprimoramento das relações sociais  

do mesmo. Nesse sentido, é importante destacar alguns itens:  

- Possibilitou a troca de experiências através do contato direto com os turistas  

de outras partes do Brasil e do mundo;  

- Aprimorou o idioma estrangeiro, no caso o inglês, por meio da conversação  

com estrangeiros que buscaram atendimento no CAT;  

Aprimorou  conhecimento  relacionado  pontos  turísticos  

Florianópolis, região e até mesmo do estado de Santa Catarina;  

-  Permitiu  ao  acadêmico  compreender  o  funcionamento  de  uma  autarquia  

pública municipal no caso a SETUR, seus protocolos e funcionamento hierárquico  

da mesma;  

-  Proporcionou  ao  acadêmico,  para  que  este  pudesse  colocar  em  prática  

diversos  conhecimentos  adquiridos  nas  disciplinas  do  curso  de  graduação  em  

turismo.  

Sendo  assim,  o  período  realizado  no  CAT  foi  de  grande  relevância  no  

processo de formação profissional e até mesmo pessoal do acadêmico, ampliando a  

visão  crítica  do  mesmo  em  relação  à  gestão  pública  do  turismo  no município  de  

Florianópolis.  
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5 PROPOSTA AO LOCAL DE ESTÁGIO  

Na necessidade de compreender de forma mais ampla as possibilidades de  

atuação de um roteiro no Sul da Ilha de Santa Catarina, optou-se aqui por efetivar  

um  levantamento  de  atividades  que  possam  agregar  valor  e  possibilitar  novas  

experiências aos turistas que visitam esta localidade.   

As propostas representadas como turismo de experiência são uma excelente  

maneira de viabilizar o turismo valorizando a cultura, conscientizando o turista para a  

preservação do meio ambiente, promovendo a integração do turista com os nativos,  

e ainda gerando receitas para a comunidade local.  

A finalidade deste estudo é, portanto, formatar produtos turísticos que sejam  

baseados em ações sustentáveis e, através de parcerias com a ONG Projeto Lontra  

que representa um setor da comunidade local, formatar atividades do dia-a-dia de  

nativos em produtos turísticos que  possam ser oferecidos aos turistas através da  

composição  de  roteiros.  Tais  roteiros  podem  também  ser  comercializados  pelas  

agências  de  viagens  em  forma  de  pacotes  turísticos  ou  de  maneira  avulsa,  

concebendo-o como um passeio.   

A seguir apresenta-se o mapa do Sul da Ilha de Santa Catarina, destacando  

os atrativos turísticos de maior relevância para a criação do roteiro de turismo de  

experiência  proposto.  Haja  vista  que  alguns  atrativos,  com  exceção  da  Ilha  do  

Campeche, Ilhas Três Irmãs e Praia dos Naufragados, foram visitados e registrados  

pela  autora  do  trabalho  por  fotos  e  conversas  informais  com  pescadores  das  

comunidades  do  Pântano  do  Sul  e  Armação  e  com  um  morador  da  Praia  dos  

Naufragados. Sendo eles:  

a) Ilha do Campeche;  

b) Praia da Armação;  

c) Parque Municipal da Lagoa do Peri;  

d) Praia do Pântano do Sul;  

e) Parque Municipal da Lagoinha do Leste;  

 f) Ilhas Três Irmãs;  

g) Ribeirão da Ilha;  

h) Praia dos Naufragados;  

 i) Praia do Matadeiro;  

 j) Praia do Saquinho;  
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 i) Projeto Lontra.  

                              Figura 6 – Mapa do Sul da Ilha de Santa Catarina  

                 Fonte: Adaptado do Google Maps (2012).  

Neste  sentido,  propõe-se  aqui  uma  análise  dos  equipamentos  que  podem  

compor o roteiro e inclusive ampliar a estada do turista. Assim, apresentam-se os  

seguintes atrativos:   
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a)  Ilha do Campeche   

A Ilha do Campeche situa-se em frente ao Pontal de mesmo nome, adjacente  

ao município de Florianópolis, numa área de 381.648 metros. Encontra-se na Ilha a  

maior  quantidade  de  inscrições  rupestres  do  litoral  sul  do Brasil,  53%  do  que  se  

conhece  em  todo  o  estado  de  Santa  Catarina.  Possui  uma  exuberante  beleza  

natural, animais e aves em extinção como o tié-sangue que vive em meio à Mata  

Atlântica  preservada.  Entre  as  rochas  de  sua  costeira,  podem-se  ver  magníficas  

piscinas  naturais  sob  águas  claras  e  esverdeadas,  sendo  considerada  a  ilha  

oceânica que tem a praia mais extensa do litoral brasileiro, desvendando uma rica  

fauna  submarina.  Possui  algumas  trilhas:  caverna  dos  morcegos,  letreiro,  pedra  

fincada, volta norte e pedra preta do sul.  

Estudos  demonstram  que  diferentes  grupos  humanos  viveram  na  Ilha  do  

Campeche,  diversas  épocas.  primitivos,  sabe-se  

caçadores, pescadores e coletores e que se alimentavam basicamente de moluscos,  

origem dos sambaquis, grande quantidade de conchas e outras sobras do cotidiano,  

acumuladas  em  uma  esp cie  de  „lixo  pr-histórico‟.  Pontas  de  lança  e  de  flecha  

indicam a presença de sambiqueiros itamaracás com hábitos de caça e pesca. Outro  

estágio de ocupação da ilha seria o ano 800, pelos índios tupi-guaranis, e o século  

XVIII, pelos homens que se dedicavam à caça de baleia.  

A Ilha foi tombada como patrimônio arqueológico e natural em 19 de julho de  

2000  pelo  IPHAN  (Instituto  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  Nacional).  Desde  

fevereiro de 1940, a Ilha do Campeche está sob os cuidados da Associação Couto  

de Magalhães, uma entidade que atualmente trabalha pela preservação do lugar.  

   
 As informações para compor os atrativos presentes nesta proposta foram coletadas dos sites do Guia Floripa   

(2012) e Visite Floripa (2012).  
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 Figura 7 – Ilha do Campeche  

 Fonte: Guia Floripa (2012).  

b)  Praia da Armação  

Localizada  a  25  km  do  centro  da  cidade,  a  praia  da  Armação  é  um  dos  

principais  núcleos  de  pesca  artesanal  da  ilha.  Integra,  junto  com  a  praia  do  

Campeche e a praia do Pântano do Sul, o maior complexo pesqueiro da Ilha de   

Santa Catarina.  

Armação era qualquer localidade onde as baleias, já mortas, eram utilizadas  

para a produção do óleo usado na iluminação. Atualmente as baleias são fortemente  

preservadas. Possuem areias brancas e finas, águas frias e límpidas. Em alguns  

trechos  suas  ondas  são  tranquilas  e  em  outros  trechos  (ao  norte)  possui  ondas  

agitadas, propícias para a prática do surfe. É uma região sujeita a ressacas, levando  

o mar a avançar sobre a costa.  

O Parque Municipal da Lagoa do Peri complementa o complexo turístico da  

praia da Armação com o seu tão conhecido turismo ecológico.   

Figura 8 – Praia da Armação  

 Fonte: Elaborada pela Autora.  
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c)  Parque Municipal da Lagoa do Peri  

Localizada no Sul da Ilha de Santa Catarina, próximo às praias da Armação e  

do Morro das Pedras é a maior lagoa de água doce da costa catarinense com cerca  

de 5 km de extensão.   

Possui áreas de mata e trilhas que levam a cachoeiras e antigos engenhos   

coloniais. A área foi transformada em 1982 em Parque da Lagoa do Peri, estando  

desde então sob jurisdição da Fundação Municipal do Meio Ambiente (FLORAM).  

O Parque da Lagoa do Peri possui três áreas distintas:  

- Uma área de lazer com infraestrutura para os visitantes;  

-  Uma  área  de  reserva  biológica,  contendo  várias  espécies  vegetais  como  

palmiteiro,  cedros,  gerivás  e  também  várias  espécies  de  animais,  como  jacarés,  

cágados, aves exóticas, sendo algumas pertencentes à lista de animais em extinção  

como a lontra e o jacaré do papo amarelo;  

-  Uma  área  de  paisagem  cultural,  onde  estão  os  assentamentos  dos  

descendentes  dos  primeiros  colonizadores  açorianos,  com  seus  engenhos  de  

farinha e cana de açúcar.  

Figura 9 – Parque Municipal da Lagoa do Peri  

Fonte: Elaborada pela Autora.  

d)  Praia do Pântano do Sul  

Formado pelas praias da Armação, praia do Matadeiro, praia do Pântano do  

Sul, praia do Saquinho, praia da Solidão e as localidades de Lagoinha do Leste,   
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Lagoa  do  Peri  e  Costa  de  Dentro,  este  Distrito  instalou-se  em  1967  em  área  

estimada de 47,70 Km².  

Considerada uma das mais ricas colônias de pescadores da ilha, localizada a  

31 km do centro da cidade, a maioria de seus freqüentadores são nativos e turistas   

que procuram lugar mais tranqüilo em meio à natureza para viver. O nome é devido  

a toda faixa oeste da praia ser pantanosa.  

A  pesca  da  baleia  trouxe  forte  desenvolvimento  e  expansão  da  região.  O  

pântano  do  sul  é  especialista  em  frutos  do  mar,  destacando-se,  atualmente  pela  

pesca do Cação Mangona e os cercos de tainha, além da pesca de alto mar, com   

barcos  maiores,  que  capturam,  além  dos  peixes  citados,  também  a  garoupa,  

pijareba, pescada, cherne, robalo, lasgosta, entre outros.  

A praia é destino de muitos turistas e residentes que realizam a trilha para a  

Lagoinha  do  Leste  e  por  muitos  que  procuram  bons  restaurantes  tradicionais  de  

frutos do mar que se encontram no local.  

 Figura 10 – Praia do Pântano do Sul  

 Fonte: Elaborada pela Autora.  

e)  Parque Municipal da Lagoinha do Leste  

Um dos últimos redutos de Mata Atlântica ainda preservada em Florianópolis,  

o Parque Nacional da Lagoinha do Leste, foi criado por lei em 1992 e compreende  

uma área de 453 hectares de beleza composta por praia, costões, lagoa, cachoeira  

e mata nativa.  

Não há estradas para se chegar à ilha, a melhor forma é a pé ou de barco. O  

ponto  de  partida  da  trilha  que  dá  acesso  a  praia  fica  no  km  27  da  SC  406,  via  
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Pântano do  Sul,  ou  no final  da  praia  do  Matadeiro,  por meio de  uma trilha  mais  

longa, mas não tão íngreme quanto a primeira. Há setas de indicação ao longo da  

trilha.  A  praia  possui  600  metros  de  extensão  e  sua  largura  varia  de  10  a  150  

metros. A alternativa mais longa é começar na praia da Armação, atravessar um  

córrego até a praia do Matadeiro e pegar a trilha que vai pela encosta do morro na  

direção norte-sul, margeando pelo alto do costão à beira-mar.   

Toda  a  área  do  parque  é  classificada  como  de  "preservação  permanente"  

pela lei nº 3.701/92. É proibido o parcelamento do solo, a abertura ou prolongamento  

de  vias  e  qualquer  tipo  de  edificação,  o  uso  de  veículos  automotores,  caça  de  

animais e coletas de plantas. No início da trilha do Pântano do Sul, uma placa da  

Prefeitura pede aos visitantes que tragam seu lixo de volta e evitem fazer fogueiras   

que possam causar incêndios.  

Trata-se  de  uma  praia  longa  e  larga,  com  areias  brancas  e  piso  firme,  

alternando água doce, que vem do Rio do Matadeiro, e água salgada que provém  

dos movimentos de marés altas e baixas.  

Figura 11 – Parque Municipal da Lagoinha do Leste  

 Fonte: Elaborada pela Autora.  

Ilhas Três Irmãs   

Ilha, área de instalação de mergulho. Arquipélago desabitado ao Sul da Ilha  

de  Santa  Catarina.  Fazem  parte  do  território  do  município  de  Florianópolis  

contemplando o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. As Ilhas Três Irmãs são  

compostas pelas:   

- Irmã do Meio;  

- Irmã Pequena ou Costeira;  
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- Irmã de Fora.  

 Figura 12 – Ilhas Três Irmãs  

Fonte: Elaborada pela Autora.  

g)  Ribeirão da Ilha  

O Ribeirão da Ilha foi uma das primeiras comunidades do Estado e a primeira  

de Florianópolis a ser habitada, no século XVI, pelos índios Carijós. Localizado a 36  

quilômetros  do  centro  de  Florianópolis,  o  Ribeirão  da  Ilha  é  composto por várias  

praias  pequenas,  águas  calmas  areia  grossa.  águas  

desaconselhadas  para  banho,  porém  a  areia  permanece  limpa  e  clara.  É  

considerado um dos poucos lugares do litoral Sul do Brasil que conserva bem os  

traços  da  colonização  portuguesa.  Principal  produtor  de  ostras  da  Ilha  de  Santa  

Catarina, responsável por mais de 70% da produção de ostras de Florianópolis .  

Figura 13 – Ribeirão da Ilha  

Fonte: Elaborada pela Autora.  
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h)  Praia dos Naufragados  

Localizada no extremo Sul da Ilha e o nome surgiu de um episódio ocorrido  

na  praia  com  um  grupo  de  imigrantes  açorianos,  em  1753,  que,  seguindo  

determinações da Corte Portuguesa, partiu em dois navios para o Rio Grande do  

Sul. Uma tempestade inesperada na costa da Ilha de Santa Catarina, porém, fez  

com que as naus fossem a pique, próximas da ponta de Naufragados, sobrevivendo  

apenas 77 pessoas.  

A praia possui larga faixa de areia branca e fina, é voltada para o Oceano  

Atlântico, sendo suas ondas largas e fortes, especialmente quando sopra vento sul .  

O acesso é difícil, se dá por uma trilha que tem seu início no final da Caieira da   

Barra do Sul, prosseguindo através do morro, no meio da natureza. Com mínima  

infra-estrutura, é ideal para quem gosta de acampar, praticar treeking ou pescar nos  

costões.  

Pertence ao Distrito do Ribeirão da Ilha e em frente à praia situa-se a Ilha de  

Araçatuba, onde está a Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição de Araçatuba.  

 Figura 14 – Praia dos Naufragados  
www.g ulaftorIpa.com.b  

Fonte: Guia Floripa (2012).  

i)  Praia do Matadeiro  

A  Praia  de  Matadeiro  pertence  ao  Distrito  do  Pântano  do  Sul,  possui  650  

metros de extensão e sua largura varia de 5 a 28 metros , localiza-se no Sul da Ilha  

de Santa Catarina entre as praias da Armação e Lagoinha do Leste. O nome é muito  

antigo,  provém  da  época  em  que  era  permitido  caçar  baleias.  Os  pescadores  
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montavam suas armadilhas na Armação e as matavam no Matadeiro, daí o nome  

das duas praias.  

A  praia  é  utilizada  para  a  entrada  de  barcos,  prática  de  mergulho,  surf  e  

observação de baleias na época de julho a novembro, sendo relativamente tranquila,  

com acesso somente a pé, cerca de 200 metros, depois de atravessar o rio que vem  

da Lagoa do Peri.  

Figura 15 – Praia do Matadeiro  

Fonte: Elaborada pela Autora.  

j)  Praia do Saquinho  

Entre as praias da Solidão e Naufragados, o  Saquinho tem cerca de cinco  

quilômetros de extensão com os costões mais entrecortados e interessantes da ilha.  

Sem estradas e sem energia elétrica, a comunidade do Saquinho, algo em torno de  

20 famílias, faz questão de manter-se isolada do resto da Ilha, ocupando o vale e a  

praia de areias brancas.   

Saindo do costão direito da praia da Solidão, logo se encontra uma trilha bem  

marcada que se estende por penhascos, desfiladeiros, fontes e córregos. Em seu  

ponto  mais  alto,  tem-se  uma  vista  de  toda  a  praia  da  Solidão,  Ilhas  Três  Irmãs,  

Balneário dos Açores e Pântano do Sul. A praia do Saquinho caracteriza-se como o  

inicio do trajeto, o qual se estende até a Ponta do Pasto e a praia dos Naufragados.  
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 Figura 16 – Praia do Saquinho  

 Fonte: Elaborada pela Autora.  

k)  Projeto Lontra  

O  Projeto  Lontras  está  localizado  no  Sul  da  Ilha  de  Santa  Catarina,  as  

margens da Lagoa do Peri, dentro de uma unidade de conservação, 25 km ao sul do  

centro de Florianópolis.  

O projeto combina trabalhos de pesquisa com trabalhos sociais, envolvendo  

as comunidades do entorno. Tanto os turistas quanto a comunidade local que visita  

o Projeto participam de todos os trabalhos de campo, integrado a uma equipe de   

trabalho,  pesquisa,  educação  ambiental  e  manutenção  dos  animais  em  cativeiro,  

sendo  seu  principal  objetivo  contribuir  com  o  conhecimento  da  lontra  brasileira  

(Lontra longicaudis).  

Algumas  atividades  são  realizadas  com  os  turistas  tais  como:  remar  com  

caiaques  e  canoas  na  Lagoa  do  Peri,  caminhadas  na  Mata  Atlântica  e  trilhas,  

monitorando  todos  os  tipos  se  sinais  de  lontras  e  suas  atividades,  assim  como  

ajudando na alimentação e enriquecimento das lontras órfãs mantidas em cativeiro.   

Todo  o  equipamento  necessário  para  a  segurança  e  treinamento  é  regularmente  

revisado.  No  cativeiro  são  realizados  estudos  etológicos,  hábitos  alimentares,  

monitoramento de ninhos das lontras.  

Outras espécies de animais podem ser vistas durante sua estada, além das   

lontras, aves como gralhas e saracuras; mamíferos como gambás, tatus, morcegos  

pescadores e frugívoros, gatos do mato, quatis, iraras, golfinhos e em julho, baleias  

franca com filhotes, além de répteis como cobras e lagartos.  
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O turista pode se acomodar nos alojamentos do local. Os quartos possuem  

frigobar, a sala social tem TV e computador. A conexão com a internet é via wireless,  

acessível a todos de forma gratuita. Possui uma cozinha equipada a disposição 24  

horas e estacionamento próprio.  

Figura 17 – Projeto Lontra  

 Fonte: Elaborada pela Autora.  

5.1 CRIAÇÃO DE ROTEIROS PARA TURISMO DE EXPERIÊNCIA  

Após a análise dos atrativos que representam a demanda turística é de suma  

importância  criar  roteiros  que  estabeleçam  as  composições  da  visita  turística,  

respeitando, sobretudo, a capacidade de carga das destinações para que não haja  

um excesso de visitas que possa descaracterizar a experiência proposta.   

Para  que  se  estabeleça  uma  compreensão  da  proposta  do  turismo  de  

experiência no Sul da Ilha de Santa Catarina, alguns números podem ser utilizados  

e  concebidos  como  padrão  de  conduta  no  intuito  de  estabelecer  condições  que  

induzam o turista ao aumento de sua permanência em Florianópolis. Neste sentido  

se  estabelece  o  gasto  médio  diário,  segundo  dados  da  SANTUR  (2012)  como  

padrão de cálculo, sendo que um turista na alta temporada em Florianópolis gasta   

valores  que  variam  de  R$70,00  a  R$107,00  (turistas  nacionais)  e  R$87,00  a  

R$130,00 (turistas estrangeiros).   

Assim, com a criação dos roteiros propostos, será possível atrair mais turistas  

para a região e aumentar seu tempo de permanência no local. Consequentemente  

pode-se promover o desenvolvimento sócio-econômico e a qualidade de vida dos  

residentes, melhorar os serviços locais, gerando emprego, renda e contribuindo na  
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preservação e manutenção das áreas verdes, além de divulgar e ressaltar a cultura  

local trazendo satisfação aos visitantes.  

Assim, concebe-se aqui a estrutura sugerida pela acadêmica:  

5.1.1 Roteiro Pântano do Sul e Lagoinha do Leste   

Neste passeio o encontro é realizado na Praia do Pântano do Sul em frente  

ao  rancho  de  pescadores,  localizado  logo  à  esquerda  da  entrada  da  praia.  Em  

horário combinado será feito o embarque rumo aos costões e Bico da Ponta com  

parada para mergulho livre. O pescador que o levará nesta aventura, vai explicar   

como funciona a pesca de costão e embarcada e indicará alguns tipos  de peixes  

encontrados  no  local.  Após  o  mergulho,  o  barco  seguirá  em  direção  ao  Parque  

Municipal da Lagoinha do Leste, onde o turista poderá utilizar seu tempo livre para  

apreciar a beleza exuberante do local composta por praia, costões, lagoa, cachoeira  

e mata nativa. O retorno é feito por barco com parada na praia do Pântano do Sul.  

Observações:  

-  O  passeio  pode  ser  pré-agendado  com  a  Associação  de  Pescadores  do  

Pântano do Sul;  

- Início dos passeios regulares a partir do mês de dezembro;  

- Depende das condições climáticas para ser realizado;  

- Grupo fechado para no mínimo 10 pessoas;  

- Horários: a partir das 08:30 e retorno até 20:00, ou antes, de anoitecer;  

- Valor: R$ 20,00 por pessoa, sujeito à alteração.  

Sugestões:   

-  Visitar  a  casa  das  rendeiras  onde  são  encontrados  produtos  artesanais  

como renda de bilro oriundos da cultura açoriana;  

- Apreciar a gastronomia local baseada em frutos do mar.  

5.1.2 Roteiro Projeto Lontra e Lagoa do Peri  

Durante a visitação ao Projeto Lontra o turista terá uma breve palestra sobre o  

trabalho  de  recuperação  e  conservação  de  espécies  em  ambientes  costeiros,  

marinhos  e  de  água  doce. As  ações  do  Projeto  abrangem  a  recuperação,  

conservação e ampliação do conhecimento técnico de lontras e outros integrantes   

58  
  

  

  

  

  



 
da  família  Mustelidae,  além  de  conhecer  o  Centro  de  Visitação  e  Educação  

Ambiental. Logo após a visitação ao projeto, o turista irá conhecer o Caminho da  

Gurita, antigo caminho colonial do século XIX, que conta com várias ruínas e um  

sítio arqueológico. A trilha norteia a maior lagoa de água doce de Florianópolis, é  

composta  fechada,  subidas,  descidas  íngremes,  caminhos  

atravessavam  riachos,  pedras,  lamaçais,  obstáculos  naturais  paisagens  

exuberantes. No ponto mais alto da trilha é encontrada a Cachoeira da Lagoa do  

Peri. Depois de retornada à trilha, parada no Parque Municipal da Lagoa do Peri   

para atividades livres.  

Obervações:  

- O projeto conta com acomodação no local;  

- Entrada: adultos R$ 10,00, crianças e estudantes R$ 5,00;  

- Para quem se hospedar no Projeto, poderá participar de atividades rotineiras  

como caminhadas na Mata Atlântica, aprender a remar com caiaques, canoas, fazer  

caminhadas em trilhas, monitorando todos os tipos de sinais de lontras e suas  

atividades, assim como ajudar na alimentação e enriquecimento das lontras órfãs  

mantidas em cativeiro.  

Sugestão:  

- Almoçar no restaurante do Parque Municipal da Lagoa do Peri.  

5.1.3 Roteiro Praia da Armação e Ilha do Campeche  

Neste passeio, o encontro será realizado na Associação dos Pescadores da  

Praia da Armação. O embarque será feito rumo a Ilha do Campeche com visita à   

Ilha, trilhas ecológicas e inscrições rupestres de até 4.000 anos.   

Observações:   

-  O  passeio  é  realizado  pelos  pescadores  artesanais  com  duração  de  30  

minutos;  

- O valor do trajeto saindo da Armação: R$ 40,00, podendo sofrer alterações;  

- A trilha mais longa deverá ser agendada previamente e só poderá realizá-la  

visitantes com boas condições físicas;  

- É proibido fazer trilhas sem os monitores, acampar e fazer fogueiras.  

Sugestões:   

59  
  

por  mata  que  

e  

  

  

  

  

  

  

  



 
- Mergulho - R$ 40,00 e inclui roupa e acessórios de segurança, monitor e  

condução por embarcação de pesca artesanal;  

- Trilhas - varia de R$ 5,00 a R$ 15,00 dependendo da opção escolhida;  

- Almoçar em restaurante local;  

- Após o retorno à praia da Armação, fazer a pequena trilha para a praia do  

Matadeiro para mergulho, prática do surf ou qualquer outra atividade que possa ser  

realizada no local.  

5.1.4 Roteiro Praia dos Naufragados e Ribeirão da Ilha  

Neste  passeio,  o  encontro  será  realizado  no  último  trapiche  da  Caieira  da  

Barra  do  Sul,  onde  pegará  o  barco  de  pescador  em  direção  a  praia  dos  

Naufragados,  passando  pela  Fortaleza  de  Nossa  Senhora  da  Conceição  de  

Araçatuba.  A  praia  possui  pouca  infra-estrutura,  é  ideal  para  quem  gosta  de  

acampar, praticar treeking ou pescar nos costões. Possui dois restaurantes e uma  

pequena  comunidade  local.  Após  o  retorno  à  Caieira  da  Barra  do  Sul,  o  turista  

visitará  o  Ribeirão  da  Ilha,  bairro  onde  se  conserva  os  traços  da  colonização  

portuguesa e principal produtor de ostras de Santa Catarina.   

Sugestão:  

-  Visitação  nas  fazendas  de  ostras  e  degustação  (durante  a  visita,  será  

mostrado como é o processo de cultivo das ostras por um pescador local e ainda  

conhecerá  uma  série  de  artefatos  arqueológicos  encontrados  na  região),  valor  

aproximado da degustação, R$ 35,00.  

5.1.5 Roteiro Ilhas Três Irmãs e Pântano do Sul  

Neste  passeio  o  encontro  será  realizado  no  Pântano  do  Sul  em  frente  ao  

rancho de pescadores, localizado logo à esquerda da entrada da praia. Em horário  

combinado será feito o embarque rumo às Ilhas Três Irmãs, onde o pescador fala  

sobre a vida marinha do Pântano do Sul, formação das ilhas e diferentes espécies   

de animais que vivem na região. Uma parada para mergulho livre próximo às Ilhas.  

Retorno à praia do Pântano do Sul.  

Observações:  
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-  O  passeio  pode  ser  pré-agendado  com  a  Associação  de  Pescadores  do  

Pântano do Sul;  

- Início dos passeios regulares a partir do mês de dezembro;  

- Depende das condições climáticas para ser realizado;  

- Grupo fechado para no mínimo 10 pessoas;  

- Horários: a partir das 08h30 e retorno até 20h00, ou antes, de anoitecer;  

- Valor: R$ 20,00 por pessoa, sujeito à alteração.  

Sugestões:   

-  Visitar  a  casa  das  rendeiras  onde  são  encontrados  produtos  artesanais  

como renda de bilro, oriundos da cultura açoriana;  

- Apreciar a gastronomia local baseada em frutos do mar.  

5.1.6 Roteiro Trilha do Saquinho  

 Este passeio inicia-se com uma trilha cimentada de meia hora. A trilha é uma  

boa opção para iniciantes, além disso, é uma ótima chance de conhecer a pequena  

comunidade do Saquinho que não possui acesso por vias nem estradas. No alto da  

trilha têm-se um mirante de onde se tem uma vista das Ilhas Três Irmãs, praia da  

Solidão, Balneário dos Açores e Pântano do Sul.  Ao longo da trilha ficam as casas  

de madeira onde vivem as famílias, a maioria descendentes de açorianos que vivem  

praticamente  da  pesca  e  agricultura.  A  comunidade  possui  uma  oficina  de  

artesanato e um bar onde se pode apreciar um peixe frito feito na hora.  

Sugestão:  

 - Conhecer a Cachoeira da Solidão, escondida em meio à vegetação.  

5.2 PROMOCÃO DO ROTEIRO VIA SITE SETUR  

A  Secretaria  de  Turismo,  Cultura  e  Esportes  possui  um  site  que  funciona  

através do endereço <http://www.pmf.sc.gov.br>. No site pode se obter informações  

sobre  a  cidade  de  Florianópolis,  atrativos  turísticos,  hospedagens,  bares  e  

restaurantes,  transportes  e  agências  além  dos  eventos  e  notícias  à  respeito  do  

turismo  na  cidade.  O  site  também  apresenta  uma  página  sobre  os  Centros  de  

Atendimento ao Turista com localização e horários de funcionamento. Segue abaixo  

uma das páginas do site com seus principais itens de informações:  
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*  

O  

GESTÃO  
Os Centros de Atendimento ao Turista - CAT de Florianópolis servem como auxílio  

 
 Figura18 – Página da SETUR – Centro de Atendimento ao Turista  

Centro de Atendimento ao Turista  
SOBRE A SECRETARIA  

 E TRANSPARÊNCIA  
  para  

aqueles que chegam à cidade e precisam de material de apoio e informações. As equipes  
dos postos são formadas por pessoas com atendimento nos idiomas português, inglês e  

espanhol, que estarão disponíveis  
NOTÍCIAS E EVENTOS  

Os locais dispõe de mapas, guias regionais, revistas, informativos, entre outros itens que  

possam servir como referência para aqueles que vêm para Florianópolis.  

OBSERVATÓRIO DO TURISMO  
Os Centro estão localizados no desembarque do Terminal Rodoviário Rita Maria, na  

cabeceira continental das pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Machado Salles e na Praça  
Fernando Machado.  

SOBRE FLORIANÓPOLIS  

P or t al  Tu r ís t ic   
08:00 às 18:00 seg.  

 Fonte: SETUR (2012).  

Ao buscar atrativos em Florianópolis, na barra de rolagem a esquerda do site  

tem-se  o  que  visitar,  abrindo  os  seguintes  itens:  atrativos  culturais  e  naturais,  

parques municipais e roteiros temáticos, conforme imagem a seguir:  

                                                Figura 19 – Página da SETUR – O que visitar  

LEGISLAÇÃO  

OBSERVATÓRIO DO TURISMO  

SOBRE FLORIANÓPOLIS  

 QUE VISITAR  

*  Atrativos  

  Atrativos  Naturais  

Parques Municipais  

Roteiros Temáticos  

HOSPEDAGEM  

BARES E RESTAURANTES  

INFORMAÇÕES ÚTEIS  

                                     Fonte: SETUR (2012).  

 para auxiliar o turista que chega a Florianópolis.  

 Culturais  
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O site disponibiliza acesso a roteiros, contudo, ao clicar no item aparece a  

mensagem „roteiros temáticos em breve‟ como mostra a figura abaixo:  

 Figura 20 – Página da SETUR – Roteiros temáticos  
S ecret aria M un icipal de Tu ris m o, C ult ura e E.   

  www.pmf.sc.gov.br/entidades/turismo/index.php  

S O BR E A S EC R ET ARI A  Roteiros Temáticos  

EM BREVE!!!  

S O BR E F LORI AN Ó P O LI  

  Atrativos Naturais  
  Parques Municipais  

 S  

flMBlENrAlSiB.CUl.TUP AIS  
 CREDE NCIADOS  

  Roteiros Temáticos  

INF OR M AÇ Õ E S ÚT EI S  

P O ST O D E INF O RM A Ç Õ E S  

 SOBRE TCC  ÍS  
              Fonte: SETUR (2012).  

Dentro  dos  roteiros  temáticos,  uma  das  possibilidades  seria  já  inserir  a  

proposta feita pela autora onde o turismo de experiência passa a ser apresentado  

como uma sugestão. Assim, o turista que acessar o site encontrará o link de roteiros,  

no qual visualizará as opções de roteiros do turismo de experiência no Sul da Ilha de  

Santa Catarina.  

 5.3 CONSCIENTIZAÇÃO DA COMUNIDADE LOCAL  

Uma das propostas seria uma parceria com a Assesc. A ideia envolve buscar  

a criação de um edital pela prefeitura para pagamento dos professores, para que  

eles possam ir e dar palestras sobre o turismo de experiência para a comunidade  

local  no  sentido  do  fortalecimento,  evitando  assim  a  invasão  da  indústria  da  

construção civil em sua forma danosa e que vise somente o lucro como resultado da  

ação humana.  

 tcc revisto - Microsoft...  O  
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Outra proposta seria uma parceria com o SEBRAE com a ideia de criar uma  

concepção de empreendedorismo sustentável e, principalmente, visando cursos que  

possam capacitar a população da região no sentido da utilização do direcionamento  

de recursos e ensinar a gerenciar a economia que gera o turismo.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Atualmente as experiências humanas e sociais vem direcionando o homem  

no sentido da produção e dos bens de consumo. Cada vez mais, marcas e produtos  

aparecem  como  indispensáveis  e  destinam-se  a  tornar-se  supérfluos  na  próxima  

semana.  

O contraponto de todo este processo se dá pela busca de alguns movimentos  

que já despertaram pesquisas nos últimos anos, como o  slow food, as viagens a  

destinações de pouca visibilidade, a busca pelo isolamento, a procura pelo estilo de  

vida  espititual,  entre  outros.  Estes  são  atributos  que  com  base  nos  conceitos  e  

metodologias abordados, desenvolver experiências turísticas únicas e inesquecíveis,   

responderá  às  necessidades  e  aos  desejos  de  um  turista  que  pretende  sair  do  

processo de consumo transformado.  

Neste  sentido,  o  turismo  de  experiência  surge  como  uma  perspectiva  do  

homem que busca objetivos distintos de algumas concepções da pós-modernidade.  

Este  homem  quer  experimentar,  viver,  sentir,  tocar  e  participar  das  atividades  

realizadas pelas comunidades, conhecendo e aprendendo sobre a cultura local.  

Neste  sentido,  o  estudo  aqui  apresentado  com  o  título  „Turismo  de  

Experiência: uma proposta a partir da criação de roteiros no Sul da Ilha de Santa   

Catarina‟ mostra-se como uma proposta adequada à contemporaneidade. É a partir  

deste princípio de formação do homem e nesse cenário de mudanças que o turismo  

torna-se  um  meio  de  fazê-lo  procurar  por  novos  rumos,  novos  conhecimentos  e  

novas sensações, quebrando com o tradicional.  

A  contribuição  deste  projeto  se  dá  como  um  meio  de  satisfazer  algumas  

angústias que inquietavam a autora, colaborando para uma organização do turismo  

no  Sul  de  Florianópolis.  Como  moradora  do  local,  percebe-se  a  necessidade  da  

criação  divulgação  região  através  roteiros  possam  viabilizar  

experiências novas aos turistas juntamente com a participação da comunidade de  

pescadores locais.   

Com isso, o trabalho desenvolvido foi de suma importância no processo de  

aprendizagem da autora, que pôde colocar em prática os conhecimentos adquiridos   

durante a formação acadêmica e  durante o estágio realizado,  onde foi percebida  

toda a potencialidade da região como forma de desenvolver um turismo sustentável,  

com apoio e participação ativa dos moradores.  
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