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Resumo: A pesquisa de demanda tem sido considerada por muitos estudiosos como primordial no 
planejamento do marketing turístico, por permitir definir seu produto e, até mesmo, determinar o 
mercado que deseja atingir. No caso do turismo rural, esta premissa é ainda mais necessária, uma 
vez que se trata de um ambiente frágil e sua oferta, por basear-se em recursos culturais e naturais, 
não pode ser modificada ao gosto do consumidor. Portanto, este artigo tem como objetivo principal 
analisar o perfil dos turistas no Roteiro Caminhos de Pedra, em Bento Gonçalves (RS), 
principalmente no que tange às suas motivações. Para tanto, foram entrevistados 63 turistas a partir 
de uma amostra acidental. Os resultados mostram que grande parte dos entrevistados é composta 
por mulheres, jovens e adultos, com alto nível de instrução e que procuram o roteiro principalmente 
pelo conhecimento histórico-cultural. 
Palavras-chave: Marketing. Demanda. Motivação. Turismo Rural. 

 

Introdução 

O marketing, segundo Kotler (2000), pode ser definido como um processo social no 

qual os indivíduos e grupos de pessoas obtêm aquilo que carecem e anseiam a partir da 

criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços, envolvendo a identificação e 

satisfação das necessidades humanas e sociais. Aplicado em produtos, serviços, pessoas, 

instituições e, até mesmo, destinos, e centrando seus esforços no consumidor e na 

satisfação do mesmo, o marketing se posiciona como uma ferramenta fundamental em 

qualquer empresa ou negócio. 

No caso do turismo rural, que baseia suas atividades em recursos patrimoniais, 

naturais e culturais, o planejamento e a gestão cuidadosa devem ser fundamentais, pois tem 
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a preservação como condição de qualidade e atratividade (Kastenholz, 2006b). Além disso, 

as fragilidades e instabilidades presentes nas áreas rurais tornam o marketing nestes 

destinos ainda mais específico e importante. 

Uma das premissas para a boa gestão do marketing, em qualquer situação, é 

conhecer seus consumidores, suas necessidades e motivações, e buscar satisfazê-los. 

Gilbert (1989) afirma que a gestão do marketing está diretamente pautada na ideia de que 

as necessidades dos consumidores devem ser estudadas e compreendidas a fim de se 

analisar quais oportunidades de produtos existem para aquele mercado. Já Kastenholz 

(2006b) avança na discussão e ressalta que as pesquisas de mercado são indispensáveis 

para se definir a posição estratégica da área do destino, escolher o mercado-alvo e orientar 

o produto e sua comercialização, de forma que sejam atingidos os benefícios econômicos, 

sem colocar em risco os valores sociais, culturais e ambientais. A autora afirma ainda que, 

como o produto turístico (no caso o destino) não pode ser modificado a gosto dos turistas, o 

marketing deve contribuir para a “gestão da procura” de forma que permita atrair visitantes 

que valorizem o que o destino tem a oferecer (Kastenholz, 2006a). 

Desta forma e ciente da importância dos estudos de mercado para o planejamento 

do marketing no turismo rural, este artigo se propõe a analisar o perfil dos turistas no Roteiro 

Caminhos de Pedra, em Bento Gonçalves (RS), principalmente a partir de suas motivações. 

O Roteiro Caminhos de Pedras, localizado no distrito de São Pedro, na Serra 

Gaúcha, foi concebido no ano de 1987, a partir de um levantamento do acervo arquitetônico 

e cultural realizado pelo engenheiro Tarcísio Vasco Michelon e pelo arquiteto Júlio 

Posenato. O levantamento constatou um grande acervo de casas antigas (de pedra, 

madeira e alvenaria), com fácil acesso e interessante potencial turístico, mas que passava 

por um processo de degradação devido à falta de manutenção ao longo do tempo 

(Associação Caminhos de Pedra, 2013). Portanto, ações direcionadas à restauração e 

reformas deste acervo foram desenvolvidas no sentido de preservar a cultura e história dos 

imigrantes italianos na serra gaúcha e dar início ao desenvolvimento do turismo no local. 

Atualmente, o Roteiro Caminhos de Pedra encontra-se consolidado na atividade turística, 

possui um grande fluxo de turistas e constitui uma forma alternativa de geração de emprego 

e renda para as famílias rurais da região.  
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Este estudo está baseado numa abordagem qualitativa, de caráter descritivo, e 

constitui um estudo de caso, tendo o Roteiro Caminhos de Pedra como unidade de análise. 

A técnica utilizada para coleta de dados foi a entrevista semiestruturada e aberta, aplicada a 

63 turistas, a partir de uma amostra não-probabilística acidental e intencional. As entrevistas 

foram aplicadas no período de 14 a 22 de junho de 2013, transcritas e transferidas para o 

software de análise qualitativa WebQDA. Por fim, os dados foram interpretados a partir de 

categorias de análise criadas de acordo com os temas observados nas respostas e pela 

técnica de contagem de palavras. 

 

O consumidor do turismo rural 

De acordo com Henche (2006), na Europa dos anos 80, com uma nova estrutura 

social, as consequências do turismo de massa e as questões sobre o meio ambiente em 

constante ascensão, criou-se um contexto favorável ao surgimento de formas alternativas de 

turismo, mais individualizadas, especializadas e respeitosas com a natureza. A autora cita, 

ainda, que estes fatores também influíram no surgimento de uma demanda turística que 

busca o equilíbrio em ocupar seus momentos de ócio sem interferir na ordem ecológica 

natural (Henche, 2006). 

 Assim, observam-se, atualmente, inúmeros tipos e denominações de turismo, como 

alternativo, verde, sustentável, natural, ecoturismo, entre os quais o turismo rural se destaca 

com uma grande demanda, interessada em conhecer ou reviver sua realidade, seus valores 

e seus modos de vida, trabalho e produção. Portanto, conhecer o público que se deseja 

atingir, ou seja, identificar o perfil e motivação deste turista alvo é um dos primeiros passos 

para o planejamento das atividades de marketing de um destino turístico rural. 

Gilbert (1989) afirma que a gestão do marketing está diretamente pautada na ideia 

de que as necessidades dos consumidores devem ser estudadas e compreendidas a fim de 

se analisar quais oportunidades de produtos existem para aquele mercado. O autor cita a 

existência de uma demanda potencial para tipos alternativos de lazer e a emergência de 

novas necessidades dos consumidores que estão diretamente ligadas ao turismo rural 

(GILBERT, 1989). São elas: 

- Novos objetivos: os turistas estão demandando mais experiências com outros tipos 

de vida e situações; 
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- Abordagem individual: há uma preferência por formas individuais de turismo, 

diferente daquelas de massa que dispõem de fornecimentos padronizados; 

- Acomodações mais simples: há uma disposição do público em aceitar padrões 

inferiores de acomodação dos que estão acostumados, desde que estejam higienizados; 

- Hedonismo: o prazer para o próprio bem é um valor emergente e a ideia de que os 

indivíduos merecem prazer e atividades lúdicas como direito direcionará esforços para mais 

atividades deste cunho; 

- Atividades de feriados/férias: há uma tendência por parte dos jovens de usufruírem 

de feriados e férias personalizadas envolvendo atividades de turismo; 

- Incremento com gastos no turismo: membros de gerações pós anos 50 estão mais 

dispostos a despender mais dinheiro em turismo do que em posses; 

- Materialismo reduzido: Há um desejo maior por valores espirituais e comunhão com 

a natureza, o que levou a busca de uma série de atividades como caminhadas e camping 

(GILBERT, 1989). 

 Desta forma, observa-se que emerge um novo perfil de turista mais preocupado com 

questões sociais, ambientais e espirituais, disposto a interagir com comunidades locais e 

novos modos de vida e buscando, cada vez mais, atividades no meio rural e em áreas 

naturais. Portanto, a interação destes consumidores com o ambiente frágil das áreas rurais 

traz a necessidade, cada vez maior, de planejar o marketing destes destinos turísticos numa 

direção mais sustentável.  

Kastenholz (2006b) defende que para “[...] definir a posição estratégica da área de 

destino, escolher o mercado-alvo e orientar o produto e a comercialização [...]” (2006b, p.42) 

as pesquisas de mercado são indispensáveis e que o planejamento estratégico deve estar 

pautado em estudos rigorosos visando, assim, atingir os objetivos econômicos desejados, 

sem colocar em risco os valores sociais, culturais e ambientais (KASTENHOLZ, 2006b) 

 Henche (2006) afirma que, como as ações de marketing turístico se orientam a 

satisfazer os desejos dos turistas e a atingir os objetivos dos empreendimentos, é de grande 

importância conhecer as características deste consumidor. A autora destaca que o estudo 

da demanda também deverá levar em consideração as motivações dos turistas, além de 

suas características: 
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El conocimiento de los consumidores permite establecer el segmento 
objetivo al que la empresa quiere dirigir sus acciones, utilizando um 
producto, un mensaje, unos médios de difusión, un precio y unos canales de 
distribución propios para esse segmento objetivo (Henche, 2006, p.126). 

 

Assim, compreender o que leva os consumidores a se deslocarem a determinado 

destino turístico, o que pode ser descanso, relaxamento, contato com a natureza e com 

modos de vida diferentes, entre inúmeros outros motivos, é essencial para se definir o tipo 

de segmento de atividade que será ofertada e buscar subsídios para o seu planejamento.  

Desta forma, o desafio principal de gestores de planejamento do marketing para o 

turismo rural é a conciliação entre a satisfação das necessidades do consumidor e a 

preservação (tanto em termos ambientais, quanto socioculturais) do produto que está sendo 

vendido. Segundo Dolli e Pinfold (1997) é preciso haver um balanceamento entre os 

objetivos do marketing e os objetivos que são importantes no contexto do turismo rural, 

considerando suas especificidades.  

 

Motivação para o turismo 

 Conhecer e compreender os motivos que levam os turistas a viajar e optar por 

determinado destino turístico tem sido considerado primordial no planejamento do 

marketing, tanto por gestores como pela literatura. No caso de áreas rurais que, 

necessariamente, devem gerir seus recursos locais com cuidado e eficiência, conhecer 

estas motivações se torna ainda mais importante, de forma que permita ao destino “[...] 

selecionar bem o tipo de turista a atrair, evitar a massificação e a concentração espacial e 

temporal de turistas, assegurando sempre a prioridade da preservação do patrimônio.” 

(Kastenholz, 2006b, p.43).  

É reconhecido na literatura que são muitas as variáveis que contribuem para explicar 

o comportamento do turista. Entretanto, a motivação é considerada por muitos autores como 

uma variável crítica por ser a força impulsora e propulsora (Crompton, 1979) e a força motriz 

(Fodness, 1994) por detrás de todo comportamento. Este, por sua vez, será determinante 

em exercer impactos sobre o destino, seja através da simples escolha por um local ou 

serviço turístico, seja por suas ações e atividades que poderão trazer consequências 

positivas ou negativas para comunidade em questão.   Por conseguinte, compreender as 
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motivações que irão influir diretamente no comportamento do turista será decisivo no 

processo de planejamento do marketing de um destino rural. 

Grande parte das teorias da motivação são baseadas nos conceitos de pull e push 

factors, ou seja, fatores de atração e impulsão. Em seus estudos sobre a motivação para o 

turismo, Crompton (1979) caracteriza os fatores de impulsão (push) como motivos “sócio 

psicológicos” que explicam o desejo do turista em viajar e os classifica em: escape (de um 

ambiente mundano percebido), exploração e avaliação de si, relaxamento, prestígio, 

regressão, valorização das relações familiares e facilitação de interação social. Já em 

relação aos fatores de atração (pull), o autor os define como motivos “culturais” pelos quais 

o turista opta por determinado destino em específico, sendo assim, motivações despertadas 

pelo próprio destino. Classifica, portanto, este último fator em: novidade (curiosidade, 

aventura, novo e diferente) e educação. 

Apesar da existência de uma vasta discussão sobre a motivação para viagens, 

estudos aplicados ao caso do turismo rural ainda são embrionários na literatura, 

principalmente brasileira. Uma pesquisa realizada por Martínez-Roget e Moutela (2013) na 

“Rede das Aldeias do Xisto”, no centro de Portugal, identificou como principais motivos pelos 

quais os turistas entrevistados procuram o destino fatores relacionados ao desfrute de 

período de lazer e férias (54,1%) e descanso (23,7%). Outros fatores menos citados foram 

eventos culturais (5,7%), visita familiar (3,2%), desporto (2,5%) e outros (10,8%). Os dados 

sugerem, portanto, uma grande inclinação para o descanso e relaxamento através de 

atividades de lazer no turismo rural entre os entrevistados, contrastando com o modo de 

vida agitado urbano. 

Um estudo realizado por Kastenholz (2006a) propõe uma tipologia de turistas 

baseada em dados de uma pesquisa de mercado com visitantes de áreas rurais no Norte de 

Portugal. A partir do perfil, comportamento e motivação dos visitantes, a autora identifica 

quatro segmentos de turistas. São eles: 

- Entusiastas rurais calmos: representando um segmento entusiasta do “espaço rural”, 

este grupo busca um rural romântico e idealizado, valorizando o “autêntico”, o patrimônio 

cultural, o ambiente despoluído e tranquilo, a integração com a natureza e um estilo de vida 

mais tradicional. Não buscam atividades noturnas ou de desportivas. Em sua maior parte é 
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formado por um público mais idoso, com alto nível educacional e sócio-profissional, maior 

poder aquisitivo e preocupação com a conservação do patrimônio cultural e ambiental. 

- Entusiastas rurais ativos: este grupo também é motivado pelo rural, natural e 

tradicional, mas buscam mais atividades desportivas e recreativas e convívio. Exigem, 

também, mais infraestrutura e atividades e receiam o isolamento. É um segmento formado 

por indivíduos mais jovens. 

- Naturalistas: buscam principalmente o ambiente natural, despoluído e tranquilo, não 

valorizam a infraestrutura turística e o convívio, receando uma certa “urbanização” do 

espaço rural; 

- Urbanos: este grupo não demonstra grande interesse pela ruralidade e pelo destino 

visitado, procuram maiores e melhores infraestruturas, divertimentos e grande variedade de 

atrações e atividades, muitas vezes incompatíveis com o ambiente rural mais calmo 

(KASTENHOLZ, 2006a). 

 É possível notar, nesta segmentação de perfis, que existe uma variedade de 

motivações capazes de deslocar turistas até uma área rural, constituindo, assim, algumas 

tipologias de turistas de acordo com suas características e motivações. Desta forma, 

destaca-se a importância de identificar as motivações do turista de determinado destino de 

turismo rural, a fim de direcionar estratégias de marketing voltadas àqueles que tenham 

maior compatibilidade com os objetivos da comunidade receptora, visando maximizar os 

benefícios que a atividade turística pode trazer.  

 

Principais resultados e discussões 

 Observou-se na análise das entrevistas aplicadas aos turistas no Roteiro Caminhos 

de Pedra, que dos 63 entrevistados 30% são de pessoas do gênero masculino e 70% do 

gênero feminino, havendo, assim, o predomínio deste último na amostra. Quanto à idade 

dos entrevistados, houve a predominância de indivíduos que possuem entre 31 a 40 anos, 

representando 24% da amostra. Geralmente, esta faixa etária corresponde a um público 

com maior estabilidade financeira e poder aquisitivo, dispondo de tempo e motivação para 

viagens. Notou-se, ainda, certa homogeneidade nas idades entre 21 a 60 anos, o que nos 

permite inferir que a maior parte dos entrevistados é composta por jovens e adultos. 

Crianças, adolescentes e jovens até os 20 anos foram pouco representativos na amostra; O 
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público da faixa etária entre 51 e 60 anos (17%) e acima de 60 anos (17%) possivelmente é 

composto por indivíduos motivados, no segmento de turismo rural, pelo saudosismo 

proporcionado pela cultura local e rural. Entretanto, para confirmar esta correlação, seria 

necessária a realização de outras análises estatísticas. 

Quanto ao nível de escolaridade dos entrevistados, 63% da amostra corresponde a 

indivíduos com ensino superior completo (38%) e incompleto (25%), caracterizando um 

elevado grau de instrução destes. Destaca-se, ainda, 10% de entrevistados que declaram 

possuir curso de pós-graduação, o que, se comparado com a soma do percentual de 

indivíduos que possuem até o Ensino Médio Incompleto (que também corresponde a 10%), 

se configura como um dado interessante.  

É possível associar a procura pelo Roteiro Caminhos de Pedra ao alto nível de 

escolaridade de seus entrevistados, por ser um roteiro baseado na cultura e história de um 

povo que, no caso, é constituído de descendentes de imigrantes italianos na zona rural. O 

nível de exigência deste público segue a mesma lógica: quanto maior o conhecimento e a 

instrução, maior a exigência do consumidor nos produtos e serviços turísticos adquiridos. 

Daí também a importância de conhecer este perfil sociodemográfico da demanda para o 

planejamento de marketing. 

Observou-se que a maioria dos turistas entrevistados são oriundos do estado do Rio 

Grande do Sul (75%). Apenas 25% são provenientes de outros estados e não foram 

estrevistados turistas estrangeiros, apesar da ciência de que estes também vistam o roteiro. 

De acordo com Lemos (1999), pode-se caracterizar a procura no Roteiro Caminhos de 

Pedra como regional, por ser proveniente de municípios em torno de um raio de 

aproximadamente 100km, como, principalmente, aqueles da serra gaúcha e de Porto Alegre 

e região metropolitana, que totalizam 38% da amostra. Além disso, outros municípios do 

estado do Rio Grande do Sul (37%) também se incluem nesta demanda regional. 

 Entretanto, é necessário ressaltar a importância dos turistas provenientes de outros 

estados, que caracterizam uma demanda nacional (em torno de um raio de até 500km) e 

representam 25% da amostra. Segundo Lemos (1999), quanto mais distante a procedência 

do turista, maiores serão os custos e esforços de sua viagem. Como consequência, sua 

exigência será ainda maior e o nível de satisfação proporcionado pelo destino deverá ser 

elevada, de forma que compense seus esforços. 
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Ainda assim, a maior parte da demanda no Roteiro Caminhos de Pedra pode ser 

caracterizada como regional, bem como observado em outra pesquisas de turismo rural. 

Para passar a uma demanda nacional, em sua maioria, serão necessários esforços no 

sentido de qualificar a oferta turística visando a satisfação das necessidades e motivações 

destes consumidores. Esta demanda, no caso, poderia trazer maiores benefícios 

econômicos se levarmos em consideração o tempo de permanência do turista no destino 

que, possivelmente, será maior; e a necessidade de se hospedarem, visto que é possível 

que grande parte da demanda regional retorne a seus locais de origem sem se hospedar no 

roteiro. 

 Além disso, observou-se que 21% são procedentes de Porto Alegre (11%) e da 

Grande Porto Alegre (10%), pólos emissores de turistas, municípios com índices elevados 

de urbanização e habitantes, o que pode indicar a necessidade de fuga dos grandes centros 

urbanos e busca por tranquilidade e ar puro, características citadas em muitos trabalhos 

como motivadoras do turismo rural (Martinez-Roget & Moutela, 2013., Silva, 2007., Farmaki, 

2012). 

A forma como o turista viajou ao roteiro Caminhos de Pedra é um dado relevante 

para compreender o comportamento deste. Observou-se que 29% dos visitantes viajaram 

com apenas um acompanhante e 17% com a família.  Outro dado que se destaca é o fato 

de 44% dos entrevistados declararem ter viajado em excursão, o que foi claramente 

observado no período da pesquisa de campo, alta temporada de turismo na região, quando 

inúmeros ônibus e vans de excursão tomaram os estacionamentos das propriedades do 

roteiro, especialmente nos finais de semana. 

Quando questionados sobre a quantidade de visitas que já realizaram no roteiro 

Caminhos de Pedra, grande parte dos turistas entrevistados (76%) declarou ser esta a 

primeira oportunidade de visita ao local. Em seguida, 11% dos entrevistados declararam 

estar visitando o roteiro pela segunda vez e 10% já tiveram entre três a cinco oportunidades 

de visita ao roteiro. Apenas 3% visitaram o local mais de cinco vezes. Desta forma, a 

amostra constitui-se, primordialmente, de turistas que estavam visitando o roteiro pela 

primeira vez. 

Os dados referentes à motivação dos turistas para o Roteiro Caminhos de Pedra 

indicaram que o conhecimento histórico-cultural, que envolve a história e cultura dos 
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descendentes de italianos que habitam o local e o processo de colonização, destacou-se 

como principal motivação destes turistas. Observa-se que o alto nível de instrução dos 

turistas entrevistados certamente se adéqua à sua motivação em visitar o Roteiro Caminhos 

de Pedra em busca de conhecimento. 

Em seguida, motivações relacionadas a turismo e lazer e gastronomia, que envolve a 

atração pelos alimentos locais e também a questão da vitivinicultura, foram bastante 

observadas nos discursos dos turistas. 

 Observou-se nos depoimentos coletados que a história e a cultural local são 

diretamente relacionadas pelos turistas a alguns objetos, como é o caso das casas de pedra 

e de elementos da gastronomia, como a uva e o vinho. Para eles, estes componentes 

materiais representam o que seria típico da cultura local.  É o que Handler (1984) designa 

como “objetificação da cultura”, que consiste na tendência dos indivíduos em imaginar a 

cultura, considerada não material, a partir de objetos físicos. No caso deste estudo, os 

principais objetos da cultura identificados nos discursos foram a arquitetura, materializada 

nas casas de pedra, e a gastronomia, principalmente através dos alimentos locais, que 

podem ser consumidos in loco ou adquiridos para serem levados para família e amigos, ou 

seja, consideram possível “levar a cultura” para suas casas. 

A atração pela história e cultura locais, identificada nesta pesquisa como força motriz 

do turismo no Roteiro Caminhos de Pedra, pode ser observada também em outros estudos 

que envolvem empreendimentos de turismo que dispõem destes elementos da cultura 

“objetificada”, principalmente no que diz respeito à arquitetura. Silva (2007), em estudo 

sobre a procura pela hospedagem no espaço rural em Portugal, observa que tanto as casas 

rústicas como os requintados solares são valorizados por inúmeros fatores, como pelo fato 

de não serem “[...] estandardizadas, impessoais e anônimas” (Silva, 2007, p.151), como 

formas de alojamento convencionais; devido à história dos prédios; pelo fato de muitas das 

casas ainda pertencerem à mesma família deste a construção inicial; entre outros. Apesar 

de haver apenas um empreendimento de hospedagem no Roteiro Caminhos de Pedra 

atualmente, é possível relacioná-lo ao caso de Portugal no que tange à atração pela história 

e cultura. 

Outro elemento da cultura local bastante valorizado pelos turistas é a gastronomia, 

que possui características da cultura italiana e rural, geralmente cultivadas e produzidas no 
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local. Das propriedades entrevistadas no estudo em questão, todas possuem componentes 

gastronômicos relacionados, como a uva e o vinho, as massas, os pães, os embutidos e a 

polenta. Esta valorização da gastronomia diferente e autêntica também pode constituir uma 

forma de apropriação da história e da cultura pelos turistas e é muito bem exemplificada 

pelo depoimento abaixo: 

 

[...] O pão caseiro que não se tem mais, o salame e o queijo mais naturais, 
são grandes motivadores. Você sabe que os alimentos são preparados por 
pessoas daqui, hábeis e que sabem fazer. (Entrevistada 60, mulher, 64 
anos) 

 

Segundo Schütler (2013) a gastronomia se tornou um importante elemento de 

produção do espaço e de construção social, de forma que pode ser vista como meio de 

reconhecimento do grupo social e utilizada como componente representativo da cultura da 

comunidade receptora. A autora ressalta que os alimentos locais constituem formas de 

“consumir simbolicamente” (Schütler, 2013, p.46) o campo e o que este oferece. No caso do 

Roteiro Caminhos de Pedra, a uva e o vinho são os elementos da gastronomia mais 

representativos da cultura local, de forma que o seu consumo ou, até mesmo, a participação 

em etapas da produção (como a colheita), os conduzem a este consumo simbólico a que 

Schütler (2013) se refere. 

Além das motivações supracitadas, também foram bastante lembradas as 

motivações por indicação, que envolve a sugestão de amigos e parentes; e por saudosismo, 

que se refere à motivação guiada pela vontade ou necessidade de reviver o passado. 

Sobre o meio de divulgação “boca a boca” ou indicação de amigos e familiares, 

Henche (2006) afirma que é a melhor forma de promoção no turismo. Segundo a autora, a 

maioria das pesquisas confirma a importância das opiniões e recomendações de familiares 

e amigos como a mais importante fonte de informação para o turista, tanto no momento de 

decidir o destino quanto na hora de planejar a viagem. Kastenholz (2006b) também cita a 

relevância do “passa-palavra” na promoção de um destino turístico, destacando-o como um 

elemento de grande poder no marketing. Portanto, a autora ressalta a grande importância da 

satisfação e da fidelização dos turistas para, desta forma, garantir um “boca a boca” positivo 

do local. Isto se confirma neste estudo em que a motivação por indicação foi uma das 
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categorias mais citadas pelos turistas e possui implicações diretas no planejamento do 

marketing. 

É interessante notar que motivações facilmente encontradas em outros estudos como 

força-motriz do turismo rural, como fuga da cidade/rotina e clima/ ambiente rural (que 

envolve tranquilidade, segurança, paz) são pouco encontradas nos resultados desta 

pesquisa no Roteiro Caminhos de Pedra. Silva (2007) destaca como motivo de atração do 

turismo no espaço rural o “[...] desejo de as pessoas se distanciarem temporariamente das 

pressões quotidianas do ambiente citadino em busca de descanso, relaxamento, 

tranquilidade e contato com a natureza num ambiente rural [...]” (Silva, 2007, p. 145). 

Entretanto, apenas quatro referências foram feitas a cada uma destas categorias. 

No estudo realizado na Rede das Aldeias de Xisto, em Portugal, Martínez-Roget e 

Moutela (2013) identificam que grande parte dos turistas (54,1% de uma amostra de 1546 

questionários aplicados) procura o destino por motivos relacionados ao lazer e férias e outra 

parcela considerável (23,7%) motiva-se pelo descanso. É interessante notar que os autores 

concluem, a partir destes dados, que este segmento de turismo é procurado principalmente 

por pessoas que pretendem usufruir de momentos de relaxamento e descanso, longe dos 

grandes centros urbanos e de seu ritmo acelerado (MARTÍNEZ; MOUTELA, 2013). 

Entretanto, na análise do discurso dos entrevistados no Roteiro Caminhos de Pedra, não foi 

possível associar a categoria laze/passeio a esta fuga das cidades e busca por tranquilidade 

 

Considerações finais 

Os principais resultados da pesquisa de motivação realizada permitiram delinear o 

perfil dos turistas que visitam o Roteiro Caminhos de Pedra. Observou-se que a grande 

maioria dos entrevistados é composta por mulheres, jovens e adultos, com alto nível de 

instrução, que visitavam o roteiro pela primeira vez, divididos entre excursionistas e público 

particular (casais e famílias) e provenientes do estado do Rio Grande do Sul, com destaque 

para os municípios da serra gaúcha e da capital e região metropolitana, caracterizando uma 

demanda regional.  

Ressalta-se que estes turistas foram motivados a visitar o roteiro Caminhos de Pedra 

e declararam buscar em destinos de turismo rural, primordialmente, os fatores histórico-

culturais presentes. Observou-se nos discursos sobre esta motivação, a objetificação da 
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cultura local que, neste caso, os turistas associam às casas de pedra e a elementos da 

gastronomia, como a uva e o vinho.  

 Em segundo lugar, a categoria lazer/passeio foi a mais citada como motivação dos 

turistas e constituiu uma categoria genérica, por não estar associada a motivações como 

fuga do cotidiano e busca de tranquilidade. A gastronomia, em terceiro lugar como força-

motriz para o turismo no Roteiro Caminhos de Pedra, confirma o que pode ser visto na 

literatura de que a busca, cada vez maior, por elementos da gastronomia local caracteriza 

uma forma de consumo simbólico. 

As motivações ligadas à indicação de amigos e parentes também foram bastante 

significativas nesta pesquisa e nos permite associar à importância do “boca a boca” ou 

“passa palavra” como meio de promoção turística. Assim, cabe ressaltar a importância de, 

mais que atrair um número elevado de turistas, satisfazer e fidelizar este consumidor, de 

forma que retorne ao destino outras vezes e o indique positivamente para familiares e 

amigos. 

Desta forma, a pesquisa do perfil e motivações do turista no Roteiro Caminhos de 

Pedra permitiu conhecer as principais características deste visitante, o que busca neste 

roteiro e suas implicações no planejamento de marketing local. Enfim, cabe reforçar a 

importância do planejamento do marketing estar de acordo com as verdadeiras 

necessidades das comunidades locais e levar em consideração não somente seus aspectos 

econômicos, mas de ordem social, cultural e ambiental, de forma que o turismo possa ser 

uma atividade vantajosa para o rural, tanto para os que ofertam estes serviços como para os 

turistas que o procuram. 
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