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RESUMO 

Este trabalho dedicou-se ao desenvolvimento de uma revista 

jornalística dentro do segmento de revistas de viagens, buscando atingir o público 

de mochileiros e viajantes interessados em maneiras de economizar nas diversas 

etapas de uma viagem, desde a compra de passagens aos pontos turísticos 

(locais) visitados. Após pesquisa de público-alvo, pesquisa de campo, de linha 

editorial e gráfica e entrevistas com especialistas, a revista pôde tomar forma. 

Bússola veio da necessidade de atender a viajantes que não tinham espaço em 

revistas impressas tradicionais, nascendo na plataforma que melhor pudesse 

alcançar este público. Bússola vem então para dialogar com o mochileiro em uma 

plataforma transmídia e com um design único, sendo a nova guia e companheira 

nas viagens que se seguirão. 
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ABSTRACT 

This project aims to develop a journalistic magazine inside the segment 

of traveling magazines, in an attempt to target backpackers and other travellers 

interested in ways to save money within the multiple steps of a trip, from buying 

tickets to visiting touristic spots. After a field research, as well as researching 

editorial and graphic lines, and interviewing experts, the magazine was built. 

Bússola came from the need to answer to travellers who had no space in 

traditional press magazines. It was born in the platform that could better reach to 

this public. Therefore, Bússola comes to dialogue with the backpacker in a 

transmedia platform, and with an unique design, being the new guide and partner 

to the following trips. 

 

Key-words: magazine, trips, backpacker, interactivity, digital 
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2. INTRODUÇÃO 

Muito antes da criação do GPS, de aplicativos, do satélite de 

rastreamento e até mesmo de mapas, surgiu a Bússola. Com registros que 

remetem ao ano 2.000 a.C, este instrumento foi desenvolvido para auxiliar os 

navegadores, primeiros grandes viajantes internacionais em suas viagens. Hoje, 

pode até soar obsoleta, mas sem sua criação, muitos viajantes jamais teriam 

encontrado seu destino final. 

Na atualidade, entretanto, viajar ficou mais fácil, graças aos avanços da 

tecnologia. Orientar-se não é mais tão complexo, e com a globalização, o difícil é 

escolher para onde ir, dadas tantas opções. Surge agora uma nova bússola para 

ajudar os viajantes. A Bússola Magazine, revista de viagens e produto deste 

trabalho. 

Bússola é uma revista que teve seu início no terceiro semestre do 

curso de Comunicação Social da Universidade de Brasília, na disciplina 

Planejamento Gráfico. Ali, três alunas criaram um projeto embrionário com o 

objetivo de trazer uma diagramação limpa e moderna a uma revista de turismo. 

O projeto cresceu e agora ganha forma mais definida, com um público-

alvo específico e uma nova forma de apresentação, em seu projeto-piloto. 

Bússola ainda tem em seus objetivos principais inspirar e orientar o viajante na 

escolha de suas viagens, porém agora, esta inspiração se compromete a informar 

àqueles que não querem gastar muito.  

O leitor de Bússola vive em um Brasil em que se passa por dificuldades 

econômicas, mas é um viajante acostumado, que não desanima e viaja. É um 

peregrino nato, em busca de informações que o ajudem a viajar gastando pouco, 

com boa qualidade de apresentação.  

O projeto-piloto apresentado neste trabalho de conclusão de curso de 

graduação é uma proposta para uma nova revista de viagens. Com plano editorial 

e gráfico estudados, a revista se dispõe a entrar no mercado. 

Esta Bússola, como aquela que surgiu em 2.000 a.C, pretende ser a 

guia e orientar os novos grandes descobridores que se apresentem dispostos a 

conhecer e desbravar o mundo. 
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3. PROBLEMA DE PESQUISA 

O turismo é um setor que teve crescimento exponencial no Brasil nos 

últimos anos. Segundo dados da Anac e Infraero, o Brasil registrou recorde de 

desembarques internacionais nos aeroportos nacionais, com crescimento de 0,7% 

de 2014 a 2015. Em matéria do Portal Brasil, o ministro do turismo, Alessandro 

Teixeira declarou que o turismo no Brasil tem enorme potencial para tornar-se um 

dos principais vetores na economia do país.  

Por outro lado, a moeda nacional, o real, está em desvalorização. O 

dólar, principal moeda comprada por viajantes para viagens internacionais, tem 

registrado recordes de valor, chegando a valer R$ 4,00 em 2015. O turismo 

econômico também tem crescido, tanto para brasileiros viajando como 

“mochileiros”, como para estrangeiros que buscam o Brasil como destino para 

“mochilar”. 

Quem é este público que viaja durante uma crise econômica? E como 

estas pessoas se informam? Chamados de mochileiros, Bússola quer falar com 

eles, que ainda encontram solução para não deixar de viajar mesmo quando a 

passagem de avião dobra de preço e o hotel torna-se opção luxuosa. 

O problema de pesquisa do presente trabalho consiste em encontrar a 

melhor solução para informar ao viajante, com matérias de viagens econômicas, 

através uma revista de turismo voltada para o público que quer gastar pouco bem 

como encontrar a melhor maneira de apresentar a revista a este público com perfil 

específico. 

Um dos desafios encontrados quanto à formulação da revista foi a 

melhor plataforma para ser apresentada. A princípio, em seu formato inicial, 

Bússola foi concebida como revista impressa, tendo em vista a carência de 

publicações de viagens voltadas para o público mochileiro.  

Contudo, para seguir com a pesquisa seria preciso pensar se esta era 

melhor opção, dado o público a que Bússola iria se dirigir, e se seria viável 

desenvolver uma revista impressa para um público como, este uma vez que não 

se tinha certeza se mochileiros procuram por revistas impressas na hora de se 

informar. 

Em resumo, o maior problema da presente pesquisa, foi fazer uma 

revista de viagens que informe ao público que gasta pouco, através da plataforma 

mais coerente de dar forma a esta revista. 
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4. JUSTIFICATIVA 
 

O século XXI tem sido marcado pelo aumento do número de brasileiros 

espalhados pelo mundo. Só em fevereiro de 2015, o número de turistas 

brasileiros no Canadá aumentou em 32,1%, totalizando 6.347 brasileiros no país, 

segundo a Comissão de Turismo Canadense (CTC). O Departamento de 

Comércio Estadunidense apontou o Brasil como responsável por enviar 30% do 

total de turistas sul-americanos em 2015. Segundo o Ministério Israelense de 

Turismo, só em 2015 foram 60 mil turistas brasileiros conhecendo o país. 

Estes são apenas alguns dados que ilustram a vontade de viajar que o 

brasileiro tem. Uma pesquisa realizada pela Momondo, site de busca de 

passagens aéreas e reservas de hotéis, concluiu que para 36% dos brasileiros, a 

melhor forma de se gastar dinheiro é viajando. O turismo aparece à frente de 

gastos com eletrônicos (13%) e moda (12%). 

É importante frisar, contudo, que ao passo que o viajante brasileiro 

representa uma parcela significativa dos turistas em outros países, no Brasil, a 

crise econômica desvalorizou da moeda nacional e fez com que o país perdesse 

o grau de investimento dado pelas três maiores empresas de classificação de 

risco, a Standard and Poor’s, Fitch e Moody’s. Essa crise econômica já traz 

reflexos no bolso do viajante. Segundo o Banco Central, os gastos de brasileiros 

em viagens internacionais caíram 44% em fevereiro de 2016, em comparação 

com o mesmo período do ano passado. A queda foi grande, mas os gastos ainda 

são representativos (um total de US$ 841 milhões).  

Em outras palavras, mesmo diante de uma crise econômica, o 

brasileiro não deixou de viajar, e a forma que tem encontrado para isso é 

procurando saídas econômicas, como o mochilão. O Brasil, em 2015, entrou para 

a lista dos top 20 destinos mais procurados por mochileiros, segundo o site de 

reserva de Hostels, HostelWorld.  

Além disso, já existem vários blogs especializados no público 

mochileiro, como o Mochileiro das Maravilhas, Vambora, Viajoteca e Viagens para 

mãos de vaca. Em outras palavras, a rede está cheia de informações para 

mochileiros, mas as revistas ainda não olharam para este público. 

Apesar de Bússola ter sido incialmente pensada como revista 

unicamente impressa, isso se revelou inviável após a pesquisa de público alvo, 
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feita com 108 pessoas, entre mochileiros, intercambistas e entusiastas do turismo 

nacional e internacional. 

A pesquisa revelou, como será visto mais adiante, que a maioria das 

pessoas tem interesse em uma revista de turismo que seja impressa, mas, a 

realidade não corrobora com o interesse de cada um. Descobriu-se que a 

principal fonte de informações para o viajante são blogs especializados e páginas 

em redes sociais. A porcentagem de pessoas que se informa através de revistas 

impressas é muito pequena, quando comparada à porcentagem de pessoas que 

se informa online. 

Dentro do universo online, as pessoas têm acesso a uma gama de 

possibilidades que, querendo ou não, é maior do que em uma revista impressa, 

porque, além de textos, é possível ter acesso a vídeos, mapas, links, etc. A 

internet permite o cruzamento de mídias, seja impresso ou audiovisual. 

Sabendo então que o público pretendido tem interesse em revistas 

impressas, mas se informa em plataformas online, foi preciso pensar em uma 

maneira de unir as duas mídias de forma a alcançar o público-alvo. A solução 

encontrada foi tornar Bússola uma revista digital, que pudesse ser acessada de 

qualquer lugar, à distância de um toque. 

Mas quem é exatamente esse público viajante, que já tem gasto 

menos? Quem é o mochileiro? Para saber definir o público-alvo, é preciso falar 

com quem entenda e viva a realidade em questão. Em entrevista à pesquisadora, 

Daniel Thompson, autor do blog Mochileiro das Maravilhas, e viajante mochileiro, 

definiu esta categoria de viajante: 

 

Mochileiro é um viajante curioso e inquieto que busca sempre algo 

fora da rota turística, que quer conhecer o lugar de maneira diferente, 

estar mais perto da realidade e da cultura local, das pessoas. Beber o 

que eles bebem, fazer o que eles fazem e saber como eles vivem. O 

mochileiro é um turista sim, mas que troca, na maioria das vezes o 

conforto de uma cama mais macia por uma bela história em um frio 

banco de praça, uma noite bem dormida por um papo enriquecedor, que 

economiza na passagem e na comida para poder ir um pouco mais 

adiante, que caminha mais para ver o que tem depois da curva. Que 

espera pacientemente o silêncio do lugar pra viver o momento mais puro 

da experiência. E acima de tudo que respeita todas as religiões, culturas 
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e formas de vida, inclusive daqueles que não querem ou não podem 

viajar assim. (Daniel Thompson, em entrevista, 2016) 

 

Ainda que se encontrem informações sobre turismo econômico em 

blogs especializados e redes sociais, falta essa informação em veículos 

impressos. As principais revistas de viagens brasileiras trazem roteiros de viagens 

a altos preços ou sugestões de viagens de luxo. Depois de pesquisar, conclui-se 

que não há, entre as revistas impressas de viagens, uma que foque no público 

mochileiro. Estas publicações, que já se estabeleceram no mercado, são 

semelhantes entre si. Focam em um público de luxo e possuem linguagem visual 

muito semelhante, seguindo o mesmo padrão editorial e gráfico.  

Bússola se justifica pela carência de publicações impressas para 

mochileiros e viajantes econômicos. A proposta diferenciada traz conteúdo 

transmídia em um design moderno e acessível em diferentes plataformas. É um 

projeto-piloto com a proposta de trazer uma revista de viagens para um público 

globalizado e com acesso a tecnologia de diversas formas. 
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5. REFERENCIAL TEÓRICO 

Bússola é uma revista voltada para o público mochileiro e interessado 

em viajar da maneira mais econômica possível. É uma busca pela união entre 

Jornalismo e Turismo dentro de um produto que agregue ao mesmo tempo, 

informação e design de qualidade. 

Para isso, foi feita uma extensa pesquisa bibliográfica que pudesse 

auxiliar no embasamento de afirmações e conclusões sobre a formulação de uma 

revista digital para o segmento já mencionado. 

A pesquisa de referencial teórico foi dividida em três áreas de 

conhecimento: Jornalismo, Turismo e Marketing, que estão apresentadas a seguir. 

A decisão pela divisão nestes três tópicos específicos se deu pela sua correlação 

dentro da temática deste trabalho. 

Kovach e Rosenstiel (2004) dizem que “os princípios e finalidade do 

jornalismo são definidos por algo mais básico – a função que as notícias 

desempenham na vida das pessoas”. Assim sendo, o jornalismo pode ser 

segmentado em diversas áreas, inclusive o turismo. 

Quando se propõe uma revista, é preciso compreender o público, saber 

para quem se fala e como se fala. Entra o marketing, compreendido pela 

Associação Brasileira de Marketing e Negócios, como o trabalho de “conhecer o 

que o consumidor deseja e estudar a produção dessa necessidade”. 

A pesquisa teórica foi feita dentro das três áreas citadas e apresenta-se 

a seguir: 

 

5.1 JORNALISMO 

Estudar Jornalismo por vezes requer conhecimentos de áreas diversas. 

Graças à sua multidisciplinaridade, há o Jornalismo Político, o Jornalismo 

Esportivo, Jornalismo Econômico, Jornalismo de Moda e tantos outros.   

Enquanto jornais impressos e portais de notícias tentam informar ao 

leitor um pouco de tudo, alcançando grandes públicos, as revistas se apresentam 

de maneira segmentada, para grupos específicos e reduzidos. O leitor que quer 

saber de política não lê a Vogue, assim como o leitor que quer saber sobre 

esportes não lê a Carta Capital. 

Scalzo (2014) defende, em Jornalismo de Revista (2014), que a 

segmentação das revistas é o que dá a credibilidade ao produto. “É preciso falar 
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com menos gente para falar melhor” (SCALZO, Marília. 2014, p. 43). Além disso, 

a segmentação aproxima a revista do leitor, porque conhece seu rosto, trata ele 

por “você”, segundo Scalzo, 2014. 

E a aproximação da revista com o leitor não vem só da sua 

segmentação. As revistas são portáteis, fáceis de carregar, são colecionáveis e 

criam uma relação afetiva com o leitor, além de já terem, por natureza, uma 

essência voltada para o entretenimento. 

O trabalho do jornalista, assim como o jornalismo por si só, pode 

passar por várias áreas: fotografia, edição, reportagem, produção, apuração, 

entre tantas outras. Em qualquer área que atue, o jornalista será intérprete, seja 

enquanto fotógrafo, diagramador ou repórter, e deverá, em seu trabalho, 

interpretar os fatos para apresentá-lo ao público, assim como defende Junior 

(2010) “O jornalista é, portanto, intérprete. Não é um intérprete qualquer. Ele 

trabalha sobre um substrato de vestígios, testemunhos e elementos, constrói um 

contexto para um fato por ele isolado” (Junior, Luiz Pereira. 2010, p. 30). 

Enquanto repórter, na busca pela pauta, o jornalista passará pelas 

perguntas essenciais do lead (O que? Quem? Como? Quando? Onde? Por que?). 

Estas perguntas serão usadas tanto em matérias para jornais impressos, como 

revistas, portais de notícias, televisão e rádio. O que irá mudar de um para o outro, 

serão os recursos utilizados. 

O jornalismo de revista, por exemplo, permite recursos de editoração 

que darão maiores possibilidades de se narrar uma história, como infográficos e 

fotografias. 

Por outro lado, o jornalismo online, feito em portais de notícias permite 

recursos mais atuais e interativos, como vídeos, hiperlinks e trechos de áudio. 

Quando a revista impressa passa a ser online, os recursos de ambos os meios se 

unem, mantendo a interatividade de um, e a portabilidade de outro. 

Esta convergência entre o impresso e o online ocorre em uma 

perspectiva transmídia, em que o leitor se beneficia com características de ambos 

os veículos. Jenkins (2007, tradução nossa)1, fala sobre narrativas transmídia 

como um “processo em que os elementos são dispersados sistematicamente por 

                                                           
1
 No original em Inglês: Transmedia storytelling representes a process where integral elements of a fiction 

get dispersed systematically across multiple delivery channels for the purpose of creating a unified and 
coordinated entertainment experience. (JENKINS, Henry. 2007 
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diversos canais, com o propósito de criar uma experiência de entretenimento 

unificada e coordenada”. 

Pensando em revistas, esta experiência pode se dar quando o formato 

impresso é adaptado ao formato online, sendo então uma mídia, não igual, mas 

apropriada ao público específico. Para Jenkins (2007), o contexto apropriado se 

dá pela era de inteligência coletiva: 

 

narrativas transmídia são a forma estética ideal para uma era de 

inteligência coletiva. Pierre Levy cunhou o termo inteligência coletiva 

para se referir às novas estruturas sociais que permitem a produção e 

circulação de conhecimento em uma sociedade interconectada. 

(JENKINS, Henry, 2007. Tradução nossa)
2
 

 

O jornalismo empregado através de narrativas transmídia pode ser feito 

por diversos veículos. Alzamora e Tárcia (2012) explicam que apesar de uma 

mesma empresa jornalística usar múltiplos meios para comunicar, esta narrativa 

não será feita da mesma forma em todos, sendo o termo transmídia, usado para 

“diferenciar os benefícios de se reportar notícias em plataformas múltiplas”. As 

autoras afirmam ainda que: 

 

em nosso entendimento, a aplicação de narrativa transmídia no 

jornalismo deve ser compreendida não apenas como um processo de 

produção e circulação de conteúdo informacional por meio do uso 

integrado de plataformas múltiplas, mas como uma forma inovadora de 

produção e circulação de conteúdo informacional, a qual miscigena 

gêneros e formatos por meio da integração entre as lógicas de 

comunicação da transmissão e do compartilhamento. (ALZAMORA, 

Geane e TÁRCIA, Lorena. 2012, p. 30) 

 

Thais Cunha (2012), em uma comparação entre as revistas em tablets 

e revistas impressas, afirma que tanto em uma como em outra, há a identificação 

do leitor com o produto, graças às similaridades ergonômicas entre ambos. Cunha 

reitera: 

                                                           
2
 No original: Transmedia storytelling is the ideal aesthetic form for na era of collective intelligence. Pierre 

Levy coined the term, collective intelligence, to refer to new social structures that enable the production 
and circulation of knowledge within a networked society. (JENKINS, Henry. 2007) 
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ainda que não se soubesse muito sobre como seriam as publicações 

para este meio, um aspecto comum entre a revista e o iPad foi logo 

detectado: a relação emocional. Assim como criamos vínculos com a 

revista, criamos com o aparelho. As semelhanças estão no formato do 

dispositivo e na sua portabilidade. Levamos as revistas para a cama, a 

cozinha, o avião, restaurantes e lemos até na rua. O tablet, diferente do 

computador, tem estas mesmas possibilidades. (CUNHA, Thais. 2012) 

 

Tanto Jenkins (2007) quanto Cunha (2012), afirmam que ter uma 

revista em tablets ou quaisquer outras plataformas online não significa manter o 

formato idêntico. Diz Cunha (2012), que “ter uma revista no tablet com padrões 

idênticos ao modelo impresso não faz sentido. Se a publicação é igual em papel, 

por que o usuário gastaria dinheiro comprando um novo aparelho? A diferença 

está nas possibilidades multimídia que a revista ganha com o novo suporte” 

(CUNHA, Thais. 2012, p.9). 

Editar uma revista online ou impressa, contudo, requer conhecimento 

em diversas áreas, desde a produção e apuração de um texto, até a produção e 

seleção de fotografias. 

A composição de uma revista começa pelas matérias que entrarão na 

publicação. A escolha de pautas é fundamental para o resultado de uma 

publicação. Junior (2010) separa a apuração de pautas em três etapas: a pauta 

propriamente dita, a pré-produção e a produção, englobando desde a escolha do 

tema até a checagem da informação obtida. Para o autor: 

 

toda reportagem tenta dar resposta a uma curiosidade ou lançar uma 

hipótese sobre a realidade. Pauta não é tema. Não é camisa de força. 

Não busca confirmar o que já se sabe. É uma dúvida sobre algum 

aspecto da realidade a ser respondida pelos fatos. (JUNIOR, Luiz. 2010, 

p.78) 

 

Mas, não basta ter um texto, se não houver alguma forma de ilustrar. A 

fotografia torna-se um recurso bastante utilizado, sobrepondo-se, por vezes, ao 

próprio texto. Pedroso (2008) explica que o fotojornalismo, contudo, só tem sua 

missão cumprida “quando sua interpretação final se aproxima da intenção 

informativa do repórter fotográfico” (PEDROSO, Elson. 2008, p. 43). Diz ele: 
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A fotografia aplicada ao jornalismo lida com o limite máximo da eterna 

tensão entre a verdade/realidade e a cultura/interpretação/intenção do 

autor. É por isso que, mais do que qualquer outra fotografia em qualquer 

outro campo, precisa ser compreendida como um processo, e não como 

um fato, e estar relacionada diretamente com um contexto determinado. 

(PEDROSO, Elson. 2008, p.40) 

 

Nem todo mundo pode ser repórter fotográfico, porque não basta o 

equipamento e a vontade. É preciso ter o conhecimento necessário para a 

fotografia inteligente. Pedroso afirma ainda que, para que seja necessário, o 

fotografo precisa “cumprir o papel de ver e contar com entusiasmo e interesse 

suas histórias/notícias de maneira diferente, instigante, inteligente e inteligível”. 

A fotografia, antes de ser publicada, deverá passar pelas mãos do 

editor, que irá avaliar o que precisa ser trabalhado naquela imagem. Pedroso 

(2008) ainda afirma sobre a importância do processo de edição de imagens: 

 

A edição precisa ser tão entusiástica quanto a captação das imagens. 

Tanto quanto o repórter fotográfico precisa colocar todo o seu intelecto, 

suas emoções e sua cultura a serviço da comunicação durante uma 

cobertura, o editor precisa dispor de empenho para compreender os 

resultados obtidos em campo e articulá-los de maneira a valorizar o 

trabalho realizado pelo fotógrafo. (PEDROSO, Elson. 2008, p. 49) 

 

A edição deve colaborar para que texto e imagem se comuniquem 

harmoniosamente, tornando a matéria ou reportagem clara e explicativa. Adair 

Peruzzolo (2008) explica que quando texto e imagem são bem combinados, o 

leitor é seduzido pela matéria. Para Scalzo (2014), por mais perfeito que um texto 

seja, será sempre melhor compreendido e mais atraente quando acompanhado 

de fotografia ou infográfico. Portanto, dominar a linguagem visual é fundamental. 

Segundo a autora: 

 

quando alguém olha para uma página de revista, a primeira coisa que vê 

são as fotografias. Antes de ler qualquer palavra, é a fotografia que vai 

prendê-lo àquela página ou não. Fotos provocam reações emocionais, 

convidam a mergulhar em um assunto, a entrar em uma matéria. (...) 

Elas devem excitar, entreter, surpreender, informar, comunicar ideias ou 
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ajudar o leitor a entender a matéria. Em uma época carregada de apelos 

visuais, o uso da fotografia tornou-se ainda mais relevante. 

(SCALZO,Marília. 2014, p.69-70) 

 

Dada esta relevância da fotografia, torna-se importante a seleção do 

editor sobre as imagens que entrarão em uma matéria. Quando não se dispõe de 

fotógrafos para todos os seus trabalhos, é feito o uso de banco de imagens, 

organizados por assessorias de imprensa de órgãos, instituições e agências de 

notícias. Felippi (2008) destaca a importância de criar e manter os arquivos de 

imagens em movimento nas assessorias, já que são material disponível para 

publicações. 

Para organizar textos e imagens em uma publicação, é preciso, como 

já foi mencionado, que haja conhecimentos de linguagem visual. Compreender a 

função do design gráfico torna-se essencial para o resultado de uma diagramação. 

Newark (2009) explica que o instinto do designer gráfico não é o de 

tornar as coisas complicadas, mas de simplificar e esclarecer. “O design deve 

funcionar como um mapa, indicando com escala, cor e posição as questões e os 

assuntos que o designer quer que o observador compreenda” (NEWARK, 2009, p. 

14). 

O designer quer que sua obra se destaque, não só da obra de outros 

designers, mas também de outras obras próprias. A compulsão por criar diferença 

é contínua, o impacto e a potência da forma visual que é nova estão 

profundamente incorporados em todos os designers. O fetichismo do original leva 

à constante renovação da linguagem do design. (NEWARK, Quentin. 2009, p.14) 

Newark (2009) acrescenta ainda que o designer gráfico que trabalha 

com revistas lida com diversas complexidades, sendo necessário ter organização, 

pesquisa de materiais, revisões de formatação de página e gerenciamento 

cuidadoso de texto. “O design de revistas exige o estabelecimento de um sistema 

de design, uma paleta, que pode aceitar vários tons e ainda permanecer coerente” 

(NEWARK, 2009, p. 134).  

Em uma revista, o papel do editor toma grandes proporções. O manual 

de redação da Folha de S. Paulo de 2013 destaca que nenhuma equipe atingirá 

um bom planejamento de trabalho se o editor não souber planejar suas funções e 

organizar o tempo, para que possa se dedicar ao aprimoramento do material. “O 
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editor também tem que ser sempre ágil e interessado, a fim de que possa 

modificar a edição até a última hora, se isso for necessário para o melhor 

acabamento” (MANUAL DA FOLHA DE S. PAULO, 2013, p. 34). 

Uma edição bem sucedida tem por fundamento o desempenho 

jornalístico eficaz na apuração dos fatos, a disponibilidade de informações 

exclusivas, a redação correta e envolvente dos textos e a boa qualidade dp 

material fotográfico e dos infográficos. Tudo isso concretiza-se em uma 

disposição planejada, organizada e criativa dos assuntos, feita com cuidado e 

acabamento visual, para conquistar a atenção do leitor e fazê-lo interessar-se 

pelo assunto tratado. (Manual de Redação da Folha de S. Paulo. 2013, p. 33) 

No Manual de Redação da Folha de S. Paulo consta ainda que o editor 

é aquele mais próximo do interesse do leitor, devendo, portanto, ser o primeiro 

crítico do trabalho. 

 

5.2 TURISMO 

O turismo, numa abordagem simplificada, é um tipo específico de 

deslocamento, praticado por um tipo singular de viajante, o turista, que 

se diferencia dos demais por objetivos de viagem, tempo de 

permanência e estado de espírito. (MONTORO, Tânia, 2003) 

 

O Brasil é um país continental, e quanto a isso não há dúvidas. Com 

seus 8.515.767 km² de área, é o quinto maior do mundo. São 7.491 km de costa, 

26 estados, um distrito e uma infinidade cultural. 

Além de grandes capitais, áreas urbanas e metrópoles, ainda há praias, 

cerrado, florestas tropicais, lagos, rios, montanhas, serras, e tantos outros 

ecossistemas, o Brasil acaba sendo um país ideal para se fazer turismo. 

Não bastando a vasta gama de opções naturais, o Brasil tem sediado 

eventos de porte mundial, atraindo turistas internacionais para as grandes capitais, 

graças à Copa do Mundo de Futebol, em 2014, e às Olímpiadas, no segundo 

semestre de 2016. 

Além do turismo local, grandes números têm sido registrados de 

brasileiros saindo do país e fazendo turismo lá fora. Só em 2015 os aeroportos da 

Infraero registraram 112.309.729 passageiros circulando pelos aeroportos 

brasileiros. Para Montoro (2003), o turismo é, afinal, uma atividade superavitária 
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para países em desenvolvimento, necessitando de investimentos, dado seu 

potencial de crescimento. 

A incessante busca por viajar pode ser explicada de várias maneiras: 

conhecer novas culturas, sensação de liberdade, conhecer gente nova, entre 

outras. Gastal (2006) explica isso como influência de memórias artificiais, isto é, 

com o constante fluxo de imagens e sons de vários lugares diferentes em épocas 

diferentes, memórias artificias destes lugares e épocas são imputadas nas 

pessoas. A autora reitera: 

 

O capitalismo avançado vê a homogeneização do tempo, ganha aliados 

na tecnologia e comunicação de massa e, com uma indústria cultural 

cada vez mais próspera, precisa de mais e mais produtos para alimentar 

um mercado ávido: o presente deixa de ser insumo suficiente e busca-se 

no passado por outras inspirações e possibilidades para novos produtos 

comerciais. (GASTAL, Susana, 2006. Tradução nossa)
3
 

 

Estes produtos que alimentam um mercado ávido são programas de 

televisão, filmes, documentários, jornais, blogs e revistas. Em outras palavras, 

produtos de comunicação feitos por um Jornalismo especializado em viagens. 

Fazer este jornalismo de turismo apresentando o estranho (a viagem, o turismo), 

como produto não ameaçador, mas para desfrute, é a tarefa difícil. As autoras 

Bandeira e Gastal (2008) afirmam: 

 

esse desafio se estende ao jornalismo especializado, que pode se 

distanciar pela prática, do pressuposto cartesiano de promoção do 

turismo e, por consequência, aos imaginários atrelados a ele. 

(BANDEIRA e GASTAL, 2008). 

 

Dentre todos os veículos de mídia possíveis em que o turismo é 

divulgado, destacam-se as revistas impressa, principal veículo de informação 

turística no Brasil (FERRARI, 2002). Revistas como Viagem e Turismo (Abril), 

Viaje Mais (Europa) e Viajar pelo Mundo (Rac Mídia), presentes há mais de dez 

                                                           
3
No original em espanhol: El capitalismo avanzado v ela homogeneización del tempo, gana aliados em la 

tecnologia y la comunicación de masas y, com uma indústria cultural cada vez más próspera, necessita más 
y más produtos para alimentar a um mercado ávido: el presente deja de ser insumo suficiente y se busca 
em el passado otras inspiraciones y possibilidades para nuevos produtos comerciales. (GASTAL, Susana. 
2006) 
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anos no mercado, consolidaram-se dentro da segmentação jornalismo de turismo 

e passam credibilidade em suas publicações, como afirma Ferrari (2002).  

Também Ferrari (2002) explica que a mídia impressa é considerada 

uma mídia clássica, e no caso do turismo brasileiro, ela tornou-se a maior 

representante dos veículos de comunicação para propagação de informação e 

comercialização de seus produtos e serviços. 

Assim, pensando na necessidade da divulgação do turismo, a 

Comunicação tem papel fundamental, sendo que as duas atividades estão 

intimamente ligadas, em uma conexão que vai desde os primórdios, como afirma 

Brandão (2005). 

desde a Antiguidade, a comunicação sempre esteve presente nas 

viagens, porque sem informação de onde e como (excluem-se aqui os 

exploradores), os indivíduos não arriscariam a se deslocar durante 

meses sem um objetivo maior. (BRANDÃO, Christian, 2005) 

 

Montoro (2016), em entrevista para este trabalho, também afirma a 

íntima ligação entre Comunicação e Turismo, uma relação total e plena: “Turismo 

é Imagem. Você compra a imagem do lugar, então você compra um ente que é 

imaginário, é dentro do plano do imaginário. É a coleção de imagens que faz a 

representação de um lugar”. 

Nesta conexão Comunicação – Turismo, boa parte do papel do 

jornalismo fica por promover as cidades ou países em suas matérias, que, em 

geral, falam bem dos pontos citados, isto porque o jornalista de turismo não 

responde às tradicionais perguntas do lead (quem, o que, como, quando, porque, 

onde), mas foca principalmente no Onde (BRANDÃO). 

Ao longo dos anos, o turismo se adaptou às novas demandas, aos 

novos tipos de viajantes e novas tecnologias. Cidades como Brasília, por exemplo, 

passaram a ter placas de trânsito bilíngues, para poder informar ao turista 

internacional. Pontos turísticos no Rio de Janeiro, por exemplo, passaram a incluir 

rampas de acesso para cadeirantes.  

O modo como o turista se informa e se programa antes de viajar 

também mudou. Antes, o viajante precisava se deslocar até a agência de viagens, 

ou companhia aérea, fazer orçamento, ver fotos e só então comprar o pacote. 
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Agora, com o avanço da tecnologia e adaptação a novas mídias, tudo é resolvido 

com mais comodidade, graças à tecnologia (BARRETO et al. 2015).  

Informar o turista, criar memórias artificiais, que incitem no leitor ou 

telespectador, a vontade de viajar e conhecer novas culturas, agora pode ser feito 

a partir de narrativas transmídia, como tablets e smartphones. (BARRETO et al.) 

Estas mídias permitem maior interação direta com as informações que o turista 

quer, aproximando-o do mundo. Desta maneira, as fronteiras geográficas passam 

a não ter limites. 

 

5.3 MARKETING 

Para ser dado o pontapé inicial em uma revista, é necessária uma 

missão editorial que irá guiar os princípios básicos da publicação. Mas nenhum 

projeto editorial é possível, sem que se saiba a quem se fala, isto é, quem é o 

público do produto. 

Para saber definir então o público-alvo, é importante que se tenham 

noções de marketing, ainda que iniciais. A Associação Americana de Marketing 

(AMA) define marketing como “o desempenho das atividades de negócios que 

dirigem o fluxo de bens e serviços do produtor ao consumidor ou 

utilizador“ (PINHO, 1991. p. 16). 

Cobra (1984), salienta que a importância do marketing não está tanto 

em sua definição, quanto em sua filosofia, sendo fundamental para a conduta de 

uma empresa: 

 

mais importante que entender sua definição é compreender que 

marketing deve ser encarado como uma filosofia, uma norma de conduta 

para a empresa, onde as necessidades latentes, quer no plano 

qualitativo, quer no quantitativo, impõem a dedução dos objetivos que a 

empresa deve ter em mente, para definir as características dos produtos 

ou serviços a serem elaborados e as respectivas quantidades a serem 

oferecidas. (COBRA, Marcos, 1984, p.22) 

 

Em outras palavras, é preciso entender quem é este público 

consumidor do produto, no caso, revista de viagens. Justamente visando entender 

as necessidades do consumidor, foram feitas pesquisas quantitativas e 

qualitativas para o produto final. O entendimento destas pesquisas permitiu que 
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se estabelecesse, tanto o público-alvo, como a melhor forma de apresentar o 

produto. 

Por vezes, começa-se com uma ideia e um plano gráfico em mente, 

mas, como é o caso presente, dadas as pesquisas, mudanças e ajustes foram 

necessários. Afinal, o próprio conceito de marketing “começa com os clientes 

atuais e em potencial e com suas necessidades; planeja-se um conjunto 

coordenado de produtos e programas para servir a estas necessidades” (KOTLER, 

1980, p. 42).  

Uma ideia para se sustentar precisa ser endossada pelo consumidor, 

mas, como aponta J. B. Pinho em Comunicação em Marketing: princípios da 

Comunicação Mercadológica existem variáveis incontroláveis fora da empresa 

que limitam as suas decisões na esfera do marketing, tais como: tecnologia, 

economia, consumidores e o próprio ambiente em que se insere o produto. 

Com os progressos da tecnologia, um produto precisa se atualizar 

constantemente. Uma revista impressa pode e deve ganhar espaço na rede 

mundial. Economicamente, a situação financeira de um país interfere no poder e 

vontade de compra do consumidor. Adquirir uma revista impressa pode não ser 

mais uma prioridade. Além disso, os consumidores não são imutáveis. São 

influenciados constantemente por fatores externos, como convívio e 

hereditariedade. Dados todos estes aspectos, finalmente, o ambiente em que um 

produto se insere às vezes precisa se adaptar. Se há uma crise econômica e uma 

diminuição da procura de leitores nas bancas de revistas, a melhor opção pode 

passar a ser as revistas digitais. 

Pensando em ter algum controle sobre estas variáveis incontroláveis, 

foi feita uma pesquisa de público alvo (Anexo I) e análise quantitativa e qualitativa, 

visando empregar os conceitos de marketing ao produto final. 

Este, no entanto, não é um trabalho de Marketing, ou Publicidade, mas 

sim de Jornalismo e, por isso, não será feito um estudo estendido para este 

trabalho final, deixando aberto para futuros estudos e aprofundamentos. 
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6 METODOLOGIA 

A metodologia usada neste trabalho envolveu tanto uma pesquisa 

quantitativa, quanto qualitativa, apresentadas nesta seção, em tópicos separados. 

Ambas as pesquisas foram fundamentais para delimitar o perfil do público-alvo, 

bem como a maneira como seus interesses se manifestam. 

Para a pesquisa quantitativa, foram coletados números oficiais tanto da 

movimentação de aeroportos, como da maneira como se comporta o viajante (em 

especial, o viajante mochileiro). A opção pela coleta dos dados da pesquisa 

quantitativa foi necessária para se ter uma maior abrangência da amostragem 

selecionada. 

A obtenção de dados oficiais se deu através dos sites dos órgãos 

responsáveis: Inframerica, Infraero, Ministério do Turismo e GRU Airport. As 

assessorias de imprensa da Inframerica, Infraero e Ministério do Turismo também 

auxiliaram na prestação de dados. Por outro lado, a Embratur não pôde ajudar, 

porque não dispunha de quaisquer dados sobre os destinos mais escolhidos 

pelos viajantes brasileiros, nem sobre nicho “viajante mochileiro”. 

Ao observar que os órgãos oficiais não tinham dados sobre os 

mochileiros, público-alvo pretendido pela revista, foi elaborado um questionário 

específico e enviado para grupos de mochileiros, intercambistas e aficionados por 

viagens. 

O questionário elaborado (Apêndice A) foi enviado para 300 pessoas, 

entre mochileiros, intercambistas e entusiastas de viagens, obtendo um total de 

108 respostas, o que equivale a 36% de retorno. 

A pesquisa qualitativa envolveu a análise de revistas, tanto impressas, 

quanto digitais, importante para observar o que havia em comum entre elas e o 

que se poderia evitar em uma publicação voltada para o público-alvo de Bússola. 

Também considerando que Bússola é uma revista embrionada na 

disciplina de Planejamento Gráfico, da Universidade de Brasília, foi preciso fazer 

uma análise interna, para avaliar o que deveria ser alterado e o que poderia 

permanecer do projeto embrião. 

Para análise comparativa de revistas, foi feita uma análise das revistas 

impressas Viagem e Turismo, da editora Abril, Viajar pelo Mundo, da editora Rac 

Mídia, e Viaje Mais, da editora Europa. Online, foram analisadas as revistas 

Huffington Post e Cosmopolitan. 
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Além disso, foi feita uma entrevista com a pesquisadora Tania Montoro, 

PHD em comunicação audiovisual e publicidade, professora e pesquisadora da 

Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, e uma entrevista com 

Daniel Thompson, bacharel em Relações Públicas pela Faculdade de 

Comunicação Social Cásper Líbero, Turismólogo pelo Centro Universitário Senac 

de Turismo e Hotelaria e autor do blog Mochileiro das Maravilhas, um dos mais 

importantes blogs de mochileiros atualmente. 

Para uma melhor compreensão, tanto a pesquisa quantitativa, quanto a 

qualitativa, serão apresentadas em tópicos a seguir: 

 

6.1 QUANTITATIVA 

 

6.1.1 COLETA DE DADOS 

A primeira parte da elaboração de Bússola se deu pela pesquisa e 

coleta de dados. Para poder elaborar uma mídia sobre turismo, era preciso 

entender melhor qual é o contexto atual do turismo no Brasil, desde os números 

de voos, até a intenção de viagem do turista médio. Além disso, tendo em vista 

que o público alvo de Bússola é o viajante mochileiro, também foi preciso traçar 

um perfil deste viajante: qual a idade média, nível de escolaridade, quanto este 

viajante econômico gasta em média e quais são seus destinos preferidos. 

Para isso, foi necessária a busca de dados com os órgãos oficiais do 

Brasil: Infraero, Ministério do Turismo e o Instituto Brasileiro de Turismo 

(Embratur). As informações foram obtidas tanto pelos sites oficiais das Instituições 

citadas, como através de suas assessorias de imprensa. Tais informações foram 

fundamentais para compreender melhor quem é e o que procura o turista 

brasileiro. 

Também foi elaborado, para a pesquisa quantitativa, um questionário 

online, respondido por 108 pessoas, entre mochileiros, intercambistas e viajantes 

entusiastas, o que serviu para complementar os dados já obtidos com as 

Instituições citadas. 

Em 2015, com a desvalorização da moeda brasileira, o real, a cotação 

do dólar chegou a marcar R$ 4,00 em setembro. Desde então, este valor oscilou 

muito pouco e em janeiro de 2016, fechou a R$ 4,16 - maior cotação da história 

do real, segundo o Banco Central. 
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Mas, como isso realmente impactou no turismo? Segundo a Infraero 

(Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), que é responsável por 60 

aeroportos no Brasil, em comparação a 2014, os movimentos em 2015 de 

aeronaves caíram 8,08% e os movimentos de passageiros caíram 0,40%. Ainda 

assim, o número de voos foi muito grande: 1.818.170 voos foram registrados nos 

60 aeroportos da rede, sendo que o aeroporto de Congonhas foi o mais 

movimentado. 

 

Movimento Anual de Aeronaves (Pousos + Decolagens) 

 

Ano 

Regular Não Regular  

Total 

Var. % 

Anual Doméstico Internacional Doméstico Internacional Executiva/

Geral 

2014 1.027.096 19.318 316.664 4.570 610.341 1.977.989 -1,76 

2015 1.020.330 19.112 257.203 3.342 518.183 1.818.170 -8,08 

Fonte: Infraero 

 

Movimento Anual de Passageiros (Embarcados + Desembarcados) 

 

Ano 

Regular Não Regular  

Total 

Var. % 

Anual Doméstico Internacional Doméstico Internacional Executiva/

Geral 

2014 106.300.034 2.067.224 3.057.154 154.923 1.176.176 112.755.511 6,45 

2015 106.177.648 1.961.216 2.992.736 116.346 1.061.783 112.309.729 -0,40 

Fonte: Infraero 

 

Esta queda, tanto no número de voos, como no número de passageiros, 

também foi observada aeroporto mais movimentado do Brasil, segundo a Infraero, 

o de Guarulhos, SP. Como se pode observar no gráfico a seguir, o número no 

movimento de aeronaves, para pousos e decolagens em voos domésticos caiu 

cerca de 3,351%. Em voos internacionais, houve queda de 2,545% e o 

movimento total de aeronaves no aeroporto de Guarulhos registrou queda de 

3,137% de 2014 para 2015. 

 

MOVIMENTO DE AERONAVES – AEROPORTO DE GUARULHOS 
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fonte: GRU Airport  

Com a queda no número de pousos e decolagens, é de se esperar que 

haja também queda no número de passageiros. De 2014 a 2015, o número de 

passageiros em voos domésticos, caiu cerca de 15,325%. Por outro lado, o 

número de passageiros em voos internacionais subiu: 0,287%. Como esta alta no 

número de passageiros internacionais foi pouca, em relação aos passageiros em 

voos domésticos, o número total apresentou queda: 1,396%.Os números podem 

ser observados no gráfico a seguir: 

 

MOVIMENTO DE PASSAGEIROS – AEROPORTO DE GUARULHOS 

 

fonte: GRU Airport  

A queda no movimento de aeronaves no aeroporto de Guarulhos, no 

entanto, poderia ser explicada pelo aumento no número de pousos e decolagens 

feitas no aeroporto de Brasília, que, após a privatização, aumentou o espaço e 
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passou a receber mais aeronaves, tornando-se o segundo maior do país em 

movimento de passageiros e aviões.  

Vale lembrar que o aeroporto Juscelino Kubitschek era administrado 

pela Infraero até 2012, mas a concessão foi cedida para a Inframerica quando o 

aeroporto foi privatizado para ser ampliado e ter capacidade de receber os turistas 

que viriam ao país durante a Copa do Mundo de Futebol em 2014. 

Como se pode observar no gráfico a seguir, o número no movimento 

de aeronaves em voos domésticos aumentou 1,295% de 2014 a 2015. Apesar de 

o número para voos internacionais ter caído 3,278%, o número total em pousos e 

decolagens teve um aumento de 1,361%. Em 2015, o Aeroporto Juscelino 

Kubitschek recebeu em média, 509 pousos e decolagens por dia, sendo o 

segundo maior do país em movimentação de passageiros. 

 

MOVIMENTO DE AERONAVES – AEROPORTO DE BRASÍLIA 

 

fonte: Inframerica  

Mas realmente significativos foram os dados sobre o movimento de 

passageiros no aeroporto de Brasília. Para voos domésticos, houve um aumento 

de 9,099% de 2014 a 2015, e, para voos internacionais, esse aumento foi de 

12,762% no mesmo período. 

Em 2015, o número de passageiros aumentou 9,227% em relação a 

2014, com um total de 19.821.796 passageiros. Desde 2012, o aeroporto não 

registrou nenhuma queda na porcentagem desses passageiros, tanto para 

viagens nacionais como internacionais. 
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MOVIMENTO DE PASSAGEIROS – AEROPORTO DE BRASÍLIA 

 

fonte: Inframerica  

De qualquer maneira, nota-se que mesmo diante de uma crise 

econômica, o número de viajantes ainda é muito intenso nos aeroportos 

brasileiros, recebendo tanto passageiros nacionais, quanto internacionais, 

especialmente nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza e 

Brasília, as mais visitadas segundo dados do Ministério do Turismo. 

Diante dos dados obtidos com os aeroportos, é preciso analisar quem é 

este viajante que ainda lota os aeroportos. A análise foi embasada em uma 

pesquisa realizada mensalmente pelo Ministério do Turismo, em parceria com a 

Fundação Getúlio Vargas, a Sondagem do Consumidor: Intenção de viagem. A 

sondagem na verdade faz parte de uma pesquisa mais ampla: a Sondagem de 

Expectativas do Consumidor, feita pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE), 

da Fundação Getúlio Vargas, e tem o objetivo de traçar um perfil do viajante 

brasileiro e estipular dados sobre os destinos mais procurados no Brasil e os 

meios de transporte mais utilizados. 

Como a sondagem é feita mensalmente, há muitos dados, e portanto, a 

presente pesquisa irá focar na sondagem feita em dezembro de 2015, mês mais 
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sondagem de dezembro, é possível comparar os dados com aqueles obtidos 

durante os demais meses do ano. 

Levando em consideração que a sondagem feita pelo Ministério do 

Turismo e Fundação Getúlio Vargas é destinada a avaliar grupos específicos de 

viajantes, considera-se, para este trabalho, que o público avaliado pela sondagem 

é o “viajante geral”, isto é, turistas indistintos quanto a nichos ou grupos 

específicos de turistas. 

É padrão das sondagens feitas mensalmente, entrevistar, via telefone, 

uma amostra de mais de 2 mil domicílios nas cidades de Belo Horizonte (MG), 

Brasília (DF), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e 

São Paulo (SP). 

A sondagem do consumidor realizada em dezembro de 2015 revelou 

que 26,7% dos entrevistados têm interesse em viajar nos próximos seis meses, 

contra 69,9% que não demonstraram interesse em viajar e 3,4% que não tinham 

certeza. No mesmo período de 2014, as assinalações positivas marcavam 34,9%, 

contra 61,5% negativas e 3,6% incertos. Entre os pesquisados, em dezembro de 

2015, 86,4% viajariam para destinos turísticos nacionais, contra 10,9% viajariam 

para destinos internacionais. Em 2014, 80,2% das pessoas viajariam para 

destinos nacionais, contra 17,7% para destinos internacionais. 

Esta queda na intenção de viagem e, principalmente, a migração da 

intenção de viagem, de pessoas que preferiam os destinos internacionais e 

passaram a optar por destinos nacionais reflete as consequências do atual 

momento do país e do câmbio desfavorável. 

 

Discriminação 2014 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Intenção de viagem (%) 

Sim 27,1 26,7 27,1 26,3 24,6 24,3 23,9 28,8 31,6 31,6 34,4 34,9 

Incerto 5,4 4,9 4,0 3,5 3,5 3,2 3,4 2,6 3,6 4,2 3,6 3,6 

Não 67,5 68,4 68,9 70,2 71,9 72,5 72,7 68,6 64,8 64,2 62,0 61,5 

Destino (%) 

Brasil 69,7 67,8 64,3 69,6 72,4 70,9 70,3 73,6 76,4 77,6 79,6 80,2 

Exterior 27,4 27,4 32,0 28,2 25,7 26,3 25,9 24,2 20,4 20,6 18,7 17,7 

Não optaram 2,9 4,8 3,7 2,2 1,9 2,8 3,8 2.2 3,2 1,8 1,7 2,1 

Viagem dentro do país (%) 
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Dentro do 

Estado 

 

28,7 

 

27,5 

 

27,2 

 

23,9 

 

30,1 

 

26,4 

 

25,4 

 

27,0 

 

25,6 

 

29,8 

 

28,6 

 

33,3 

Outra Região 71,3 72,5 72,8 76,1 69,9 73,6 74,6 73,0 74,4 70,2 71,4 66,7 

Viagem outra região (%) 

Norte 5,3 4,0 7,8 9,0 11,9 6,8 7,2 7,3 8,5 6,1 7,6 8,6 

Nordeste 53,8 44,3 44,3 49,3 44,2 52,9 52,1 48,1 42,2 41,6 46,1 36,0 

Centro-Oeste 4,9 7,6 9,3 11,1 8,7 6,1 5,6 4,2 4,2 4,3 3,1 5,6 

Sudeste 24,1 26,5 18,9 16,5 19,1 23,5 21,8 19,2 27,1 26,7 25,9 30,7 

Sul 11,9 17,6 19,7 14,1 16,1 10,7 13,3 21,2 18,0 21,3 17,3 19,1 

Meio de transporte (%) 

Automóvel 25,2 26,1 23,9 22,0 27,8 21,8 21,8 25,1 25,3 30,3 28,3 34,6 

Avião 55,8 57,3 62,0 61,1 60,2 66,9 63,2 61,0 58,3 54,2 53,8 48,7 

Ônibus 12,5 10,4 9,1 11,8 10,2 9,1 10,0 10,2 12,7 12,5 14,7 14,0 

Outros/Não 

decidiram 

 

6,5 

 

6,2 

 

5,0 

 

5,1 

 

1,8 

 

2,2 

 

5,0 

 

3,7 

 

3,7 

 

3,0 

 

3,2 

 

2,7 

Acompanhante na Viagem (%) 

Sozinho (a) 17,8 17,7 17,0 16,4 12,4 14,3 11,6 11,2 11,9 14,2 12,5 12,2 

Acompanhado 

(a) 

 

82,2 

 

82,3 

 

83,0 

 

83,6 

 

87,6 

 

85,7 

 

88,4 

 

88,8 

 

88,1 

 

85,8 

 

87,5 

 

87,8 

Tipo de Acompanhante (%) 

Cônjuge 55,0 55,1 51,2 51,6 53,9 50,5 54,1 50,6 47,5 47,8 44,7 49,1 

Filhos 26,2 29,6 27,1 30,8 26,5 28,3 26,2 30,4 33,3 33,9 32,5 33,6 

Outros Parentes 9,8 6,1 9,0 7,6 9,5 9,9 11,0 9,9 8,8 8,8 12,4 9,7 

Amigos 6,1 6,6 8,1 6,7 6,8 8,8 5,6 5,0 7,4 6,0 7,1 5,3 

Companheiros 

de trabalho ou 

estudo 

 

0,3 

 

0,0 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,4 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,6 

 

0,2 

 

0,1 

Outros 2,6 2,6 4,4 3,1 2,9 2,5 3,1 3,1 3,0 2,9 3,1 2,2 

Meios de Hospedagem (%) 

Hotel/Pousada 55,3 54,2 56,4 53,5 53,2 51,7 50,2 52,3 49,1 47,0 44,3 43,7 

Residência 

própria 

 

3,8 

 

5,2 

 

4,1 

 

3,6 

 

5,6 

 

7,7 

 

5,3 

 

6,8 

 

4,7 

 

6,9 

 

6,3 

 

7,3 

Residência 

Alugada 

 

2,4 

 

2,9 

 

1,6 

 

0,9 

 

1,0 

 

0,8 

 

1,6 

 

2,8 

 

2,9 

 

2,8 

 

3,0 

 

1,8 

Casa de 

parentes e/ou 

amigos 

 

35,5 

 

34,5 

 

35,7 

 

40,9 

 

39,0 

 

38,8 

 

42,2 

 

37,0 

 

42,3 

 

42,3 

 

43,6 

 

44,4 

Outros 3,0 3,2 2,2 1,1 1,2 1,0 0,7 1,1 1,0 1,0 2,8 2,8 

Fonte: Ministério do Turismo 
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Discriminação 2015 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Intenção de viagem (%) 

Sim 25,6 23,7 21,4 23,0 23,4 22,7 22,6 20,6 22,5 22,4 25,9 26,7 

Incerto 3,4 2,7 3,1 2,4 2,3 2,7 2,7 2,7 3,0 3,7 3,7 3,4 

Não 71,0 73,6 75,5 74,6 74,3 74,6 74,7 76,7 74,5 73,9 70,4 69,9 

Destino (%) 

Brasil 73,6 73,2 70,9 77,4 74,1 73,3 73,3 78,0 77,6 84,1 81,7 86,4 

Exterior 23,5 23,8 23,2 19,5 22,0 23,6 22,2 20,0 18,7 12,5 13,8 10,9 

Não optaram 2,9 3,0 5,9 3,1 3,9 3,1 4,5 2,0 3,7 3,4 4,5 2,7 

Viagem dentro do país (%) 

Dentro do 

Estado 

 

33,3 

 

33,0 

 

27,9 

 

26,6 

 

23,4 

 

21,6 

 

28,3 

 

27,8 

 

28,9 

 

25,9 

 

32,3 

 

34,9 

Outra Região 66,7 70,0 72,1 73,4 76,6 78,4 71,7 72,2 71,1 74,1 67,7 65,1 

Viagem outra região (%) 

Norte 5,4 7,2 7,7 7,4 11,7 7,3 7,4 5,2 5,3 6,0 2,1 2,6 

Nordeste 48,3 45,1 41,9 47,3 42,7 43,2 43,5 44,9 39,0 37,4 40,6 36,9 

Centro-Oeste 5,5 5,5 8,4 5,4 7,2 11,3 4,0 2,7 4,5 3,9 5,3 6,4 

Sudeste 25,7 25,6 27,1 25,6 27,9 26,2 29,5 30,7 30,0 28,3 32,4 36,8 

Sul 15,1 16,6 14,9 14,3 10,5 12,0 15,6 16,5 21,2 24,4 19,6 17,3 

Meio de transporte (%) 

Automóvel 24,4 24,4 25,8 22,2 21,8 20,8 23,6 30,0 30,7 33,0 37,4 38,8 

Avião 58,5 60,4 59,5 64,4 61,3 57,5 56,8 56,5 51,8 49,6 44,3 38,8 

Ônibus 10,9 12,6 10,4 7,2 10,9 12,7 10,2 11,2 14,0 11,8 12,2 15,0 

Outros/Não 

decidiram 

 

6,2 

 

2,6 

 

4,3 

 

6,2 

 

6,0 

 

9,0 

 

9,4 

 

2,3 

 

3,5 

 

5,6 

 

6,1 

 

7,4 

Acompanhante na Viagem (%) 

Sozinho (a) 16,8 15,3 14,4 18,8 16,0 16,8 14,8 12,7 16,5 13,8 16,1 17,7 

Acompanhado 

(a) 

 

83,2 

 

84,7 

 

85,6 

 

81,2 

 

84,0 

 

83,2 

 

85,2 

 

87,3 

 

83,5 

 

86,2 

 

83,9 

 

82,3 

Tipo de Acompanhante (%) 

Cônjuge 48,9 49,8 52,4 46,8 50,0 50,1 49,8 46,7 49,5 44,3 49,0 45,8 

Filhos 27,6 28,4 27,2 28,2 27,6 29,1 29,1 35,1 30,2 33,6 31,5 34,0 

Outros Parentes 13,0 12,0 11,3 13,2 11,3 8,0 11,7 10,3 11,8 11,0 12,1 14,0 

Amigos 9,8 7,7 7,6 7,4 9,2 7,1 6,9 7,4 5,6 6,5 6,4 5,0 

Companheiros 

de trabalho ou 

estudo 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,1 

 

0,0 

 

0,2 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,2 

 

0,0 

 

0,0 

Outros 0,7 2,1 1,5 4,4 1,8 5,7 2,3 0,4 2,8 4,4 1,0 1,2 
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Meios de Hospedagem (%) 

Hotel/Pousada 49,9 53,4 54,8 48,4 51,4 49,1 49,5 52,7 46,6 46,8 41,4 37,1 

Residência 

própria 

 

6,5 

 

4,1 

 

5,3 

 

7,1 

 

6,2 

 

7,3 

 

4,6 

 

4,9 

 

6,4 

 

6,3 

 

11,0 

 

8,1 

Residência 

Alugada 

 

1,1 

 

2,8 

 

1,3 

 

0,3 

 

1,2 

 

1,7 

 

3,2 

 

4,0 

 

4,5 

 

3,7 

 

5,4 

 

7,3 

Casa de 

parentes e/ou 

amigos 

 

38,8 

 

38,7 

 

34,7 

 

39,6 

 

37,8 

 

39,8 

 

40,6 

 

36,2 

 

39,5 

 

39,7 

 

37,1 

 

43,1 

Outros 3,7 1,0 3,9 4,6 3,4 2,1 2,1 2,2 3,0 3,5 5,1 4,4 

Fonte: Ministério do Turismo 

 

A partir dos dados fornecidos pela sondagem do Ministério do Turismo, 

é possível concluir que o Brasil ainda é o destino mais escolhido pelo viajante 

nacional, sendo que a região Nordeste é o principal foco deste turista. Além disso, 

o viajante em geral escolhe hotéis ou pousadas como meios de hospedagem, e 

isso implica em um gasto que pode ser alto, dependendo da escolha do 

hotel/pousada. O avião é o meio mais usado pelos viajantes, dados estes que 

podem ser comprovados pelos números já mostrados sobre o movimento de 

passageiros. 

Mas, além da intenção de viagem nos próximos seis meses, podem-se 

duas questões consideradas na Sondagem do Consumidor: a faixa etária destes 

viajantes e as suas faixas de renda.  

 

SONDAGEM DO CONSUMIDOR – FAIXA ETÁRIA (DEZEMBRO) 
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fonte: FGV e MTur  

 

Como se observa no gráfico acima, a faixa etária do viajante geral, com 

maior intenção de viajar nos próximos seis meses é, em sua maioria, é de 

pessoas de 35 a 44 anos, tanto para 2014 como para 2015. 

Com relação à renda familiar, o que se observa é que quanto maior a 

renda, maiores as chances de o viajante geral indicar afirmativamente quanto à 

possibilidade de viagens nos próximos seis meses, como se observa no gráfico a 

seguir: 

 

SONDAGEM DO CONSUMIDOR – RENDA FAMILIAR (DEZEMBRO) 

 

fonte: FGV e MTur  

Para viajantes com renda acima dos R$ 9.600,00, mais de 50% indica 

que irá viajar dentro de seis meses. Pessoas com renda de até R$ 2.100,00 
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indicam que irão viajar em 15,3% dos casos. A análise, no entanto, fica 

comprometida neste caso, porque a sondagem não informa quantos dos 

entrevistados tem renda acima de R$ 9.600,00 e quantos tem renda de até 

R$ 2.100. Entretanto, é possível concluir que quanto maior a renda, maior a 

chance de viajar. 

Com a sondagem do consumidor, é possível ter uma boa base para se 

avaliar quem é e como se comporta o viajante geral brasileiro. Mas o problema da 

visão geral é não se conseguir ter foco. Avaliando o viajante brasileiro como um 

só significa ignorar dados de grupos específicos. Afinal, um viajante com mais de 

60 anos é diferente de um viajante com menos de 30 anos. Esses dois viajantes 

não farão as mesmas programações, por mais que visitem as mesmas cidades. 

Esses viajantes dificilmente terão uma mesma faixa de renda, e provavelmente, 

terão disposição e interesses diferentes em uma viagem. 

Pensando nisso, foi feita uma pesquisa de público-alvo (anexo I), 

através do Google Forms, respondida via online por 108 pessoas. A pesquisa foi 

enviada para 5 grupos de mochileiros via Whatsapp. O contato se deu através da 

instablogueira e viajante mochileira, Lívia Lopes, dona do perfil @liviajando no 

Instagram, com cerca de 40 mil seguidores.  

A pesquisa também foi enviada para pequenos grupos de 

intercambistas. Foi solicitado ao departamento de Intercâmbios (INT) da UnB, que 

enviasse a pesquisa para os alunos intercambistas, via e-mail, porém, o 

departamento não respondeu. 

A partir da pesquisa, observou-se que a maior parte destes viajantes 

são mulheres (74,20% contra 25,8% de homens), entre 19 e 35 anos, e com nível 

superior completo ou cursando pós-graduação. 

 

PESQUISA DE PÚBLICO-ALVO – FAIXA ETÁRIA 
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PESQUISA DE PÚBLICO-ALVO – ESCOLARIDADE 

 

 

Outro fator a se analisar é sobre a renda do viajante. Considerando que 

a grande maioria desses viajantes tem entre 19 e 35 anos, ou seja, está em início 

de faculdades ou recém-formados, compreende-se que um número significativo 

não tenha renda própria, ou que esta renda sozinha não seja suficiente para arcar 

com todos os custos de uma viagem. Esta conclusão pode se tirar a partir dos 

seguintes gráficos: 

 

PESQUISA DE PÚBLICO-ALVO - RENDA 
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PESQUISA DE PÚBLICO-ALVO – VOCÊ PAGA SUAS VIAGENS? 

 

 

PESQUISA DE PÚBLICO-ALVO – COMO VOCÊ PAGA SUAS VIAGENS? 

 

 

Como se observa nos gráficos, mais de 50% dos entrevistas tem renda 

de até R$ 4.800,00, que, convertido em dólar e considerando-se a maior taxa de 

2015 (R$ 4,00), equivale a uma renda de US$ 1.200,00. Ainda, 17,50% dos 

entrevistados sequer têm renda, sendo sustentados pelos pais ou responsáveis. 

Ainda assim, e mesmo com uma renda pequena, mais da metade 

(55,80%) destes viajantes arca com todos os custos das próprias viagens. Este é 

o perfil do viajante mochileiro: alguém que consegue se manter viajando, mesmo 

em um momento de crise econômica do país, pagando pouco. E, como se 

observa no gráfico a seguir, não são pessoas que viajam uma única vez por ano, 

mas que, em sua maioria, viajam até três vezes por ano. 

 

PESQUISA DE PÚBLICO-ALVO NÚMERO DE VIAGENS/ANO 
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Na intenção se verificar os dados apresentados pela Sondagem do 

Consumidor do Ministério do Turismo e FGV, a pesquisa de público-alvo também 

questionou sobre meio de transporte e hospedagem, fazendo alguns acréscimos. 

Na questão do transporte, foram incluídas as opções barco e trem, por serem 

veículos comuns em outros países. E no quesito hospedagem, foi incluída a 

opção “hostel/albergue”, forma já conhecida de hospedagem barata. Eis os 

resultados: 

 

PESQUISA DE PÚBLICO-ALVO – MEIO DE TRANSPORTE 

 

 

PESQUISA DE PÚBLICO-ALVO – HOSPEDAGEM 
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Observa-se que, mesmo com as novas opções em transporte, o avião 

continua sendo o meio mais utilizado para viajar (77,3%), enquanto no quesito 

hospedagem, hotéis e pousadas continuam liderando (61,9%). Por outro lado, a 

opção “hostel/albergue”, vem logo em seguida, com 37,1%. 

O site HostelWorld, especialista em reservas online de hostels e 

albergues pelo mundo, com uma lista de mais de 33 mil propriedades em 170 

países, levantou dados sobre viajantes mochileiros e concluiu que 90% de sua 

base de dados tem menos de 35 anos e que os números de mochileiros 

brasileiros vem crescendo, assim como a entrada de mochileiros de outros países, 

no Brasil. Hoje, somos o 17º país mais procurado por mochileiros. 

Segundo o HostelWorld, o Brasil é o destino mais procurado por 

mochileiros brasileiros. Como já foi observado na análise da sondagem do 

consumidor feita pelo Ministério do Turismo, o Viajante Geral também escolhe 

mais os destinos nacionais. Mas o que leva a isso? Preferência, ou uma relação 

de custo? 

A pesquisa de público fez duas perguntas: Que destinos você prefere 

(nacional/internacional)? E para que destinos você realmente vai 

(nacional/internacional)? Os resultados estão apresentados a seguir: 

 

PESQUISA DE PÚBLICO – DESTINOS PREFERIDOS 
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PESQUISA DE PÚBLICO – PARA QUE DESTINOS VIAJA 

 

 

A partir destes dados, é possível concluir que, por mais que a maioria 

dos viajantes prefiram destinos internacionais (81,4%), na prática, acabam 

perdendo para os destinos nacionais, já que 57,7% dos viajantes optam pelo 

próprio país na hora de viajar. O que leva a isso pode ser explicado pelos altos 

custos de uma viagem internacional, por exemplo. 

Os altos custos são, como concluído pela pesquisa de público, os 

maiores empecilhos e maiores desanimadores das pessoas na hora de viajar. 

Quando perguntados sobre possíveis motivos para não viajar, a questão de 

valores foi a principal justificativa (70,1%). Por outro lado, a vontade de viajar é 

tamanha para uns, que 32% dos entrevistados responderam que nada é capaz de 

desanimá-los a viajar: 

 

PESQUISA DE PÚBLICO – O QUE DESMOTIVA A VIAJAR 
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Em concordância com a Sondagem do Consumidor, a pesquisa de 

público também mostrou uma preferência pela região Nordeste como destino 

nacional (59,8%). Já para destinos internacionais, o continente Europeu foi o 

preferido (54,6%), seguido pela América do Norte (20,6%). 

 

PESQUISA DE PÚBLICO – DESTINOS NACIONAIS 

 

 

PESQUISA DE PÚBLICO – DESTINOS INTERNACIONAIS 
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A preferência pela Europa pode ter duas explicações: apesar de as 

passagens caras, circular dentro do continente é mais simples, uma vez que não 

é necessária a passagem pela imigração e a moeda é a mesma, fatores comuns 

aos membros da União Europeia. Outra explicação possível é o fato de a maioria 

dos intercambistas entrevistados ter feito intercâmbio na Europa: 

 

PESQUISA DE PÚBLICO – JÁ FEZ INTERCÂMBIO? 

 

 

Como se pode observar no gráfico acima, mais da metade dos 

entrevistados (57,7%) nunca fez intercâmbio. A conclusão que se pode tirar disso 

é que, apesar de ser comum entre os intercambistas a prática de mochilar, nem 

todo mochileiro já foi intercambista. 
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Por outro lado, nem todo intercambista já viajou mochilando e nem todo 

aficionado por viagens tem interesse em mochilar. 

 

PESQUISA DE PÚBLICO – JÁ MOCHILOU? 

 

 

Como se observa no gráfico, a maioria dos entrevistados, ou já 

mochilou, ou ainda não, mas tem vontade (82,4%). Mas, como mochileiro, quanto 

gasta em média por viagem? A pesquisa de público mostrou que mais da metade 

dos entrevistados (52,6%), gasta entre R$ 2mil e R$ 5 mil. Ou seja, 75,3% dos 

entrevistados gasta até R$ 5 mil reais por viagem. Com o dólar cotado a R$ 4,00, 

isso representa um gasto de até US$ 1.250,00. Como já visto em gráfico anterior, 

a renda deste viajante, na maioria dos casos, não chega a R$ 5.000,00 e daí se 

explicam também as viagens mais econômicas. 

Para que se tenha uma ideia, o preço das passagens de ida e volta 

para Brasília – Nova York em maio de 2016, chegou a custar US$1.149 em sites 

de busca de passagens aéreas. 

Como se observa no gráfico, apenas 8,2% dos entrevistados chega a 

gastar mais de R$ 10 mil. A grande maioria usa os R$ 1.250,00 para passagens, 

hospedagem e tudo o mais que fizer durante a viagem. 

 

PESQUISA DE PÚBLICO – GASTOS EM VIAGENS 
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Por outro lado, e contrariando os dados fornecidos pelo Ministério do 

Turismo na Sondagem do Consumidor, este viajante mochileiro está muito mais 

disposto a viajar dentro de seis meses do que o viajante geral. 

 

PESQUISA DE PÚBLICO – INTENÇÃO DE VIAGEM: PRÓXIMOS SEIS MESES 

 

 

Enquanto o viajante geral afirma positivamente para viagens nos 

próximos seis meses em 26,7% dos casos, entre os mochileiros, esta expectativa 

sobe para 85,6%das vezes. 

O público mochileiro parece estar mais preparado para viajar, mesmo 

diante de complicações financeiras, como a crise econômica, e tem motivos 

diversos para viajar, como busca de aventuras (17,5%), sensação de liberdade 

(14,4%) e principalmente, conhecer novas culturas (64,9%). 

No entanto, este viajante não tem o hábito de viajar a estudos, seja 

para fazer faculdade fora ou aprender novos idiomas. O turismo de lazer parece 

atrair mais este viajante do que o turismo “educação”, isto é, em busca de 

aprendizado.  

 

PESQUISA DE PÚBLICO – O QUE MOTIVA A VIAJAR 
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Outro aspecto importante com relação ao viajante mochileiro é a forma 

como se inspira e como se informa a viajar. Este foi o principal fator responsável 

por mudar o direcionamento de Bússola. Até a pesquisa de público ser feita, a 

revista seria exclusivamente impressa, mas após os resultados, questionou-se a 

viabilidade de uma revista impressa para este público-alvo específico. 

De fato, há interesse do público na revista impressa, e a pesquisa 

demonstrou isso. A grande maioria dos entrevistados (72,2%) afirmou 

positivamente sobre ter interesse em uma revista impressa de turismo. Contudo, 

observou-se que na prática, este tipo de veículo é muito pouco procurado. 

 

PESQUISA DE PÚBLICO – INTERESSE EM UMA REVISTA IMPRESSA DE 

TURISMO? 

 

 

PESQUISA DE PÚBLICO – COMO VOCÊ ESCOLHE SEUS DESTINOS? 
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PESQUISA DE PÚBLICO – ONDE VOCÊ SE INFORMA SOBRE OS DESTINOS? 

 

Como se pode observar nos gráficos, por mais que a maioria dos 

entrevistados tenha interesse em uma revista impressa, este público em geral não 

as utiliza na hora de planejar a própria viagem. Para este público, plataformas 

online são as principais escolhas. 

Além das sugestões de amigos e parentes (66%), os principais 

“responsáveis” por influenciar a escolha dos destinos dos viajantes mochileiros 

são os blogs especializados (35,1%) e as promoções das companhias aéreas 

(35,1%), sendo que blogs especializados em geral são divulgadores dessas 

promoções e o público acaba sabendo delas através dos blogs. 
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Como então produzir uma revista ao mochileiro, se ele não a procura 

na banca? A solução: levar a revista ao mochileiro pela plataforma que ele mais 

confia: a Internet. 

Com a plataforma escolhida, era preciso saber também o que estes 

viajantes gostariam de ler a respeito. No questionário, foi levantada uma questão 

de múltipla escolha sobre os assuntos que mais interessariam em uma publicação 

sobre viagens. 

 

PESQUISA DE PÚBLICO – QUE ASSUNTOS INTERESSAM EM UMA 

PUBLICAÇÃO DE VIAGENS? 

 

 

Como pode ser observado, 83,5% dos entrevistados responderam se 

interessar por publicações sobre viagens internacionais, contra 69,1% com 

interesse em publicações sobre viagens nacionais. 

Roteiros prontos, isto é, um guia completo por dias e o que fazer em 

cada um ficou em segundo lugar na preferência dos entrevistados, com 72,2% 

dos votos. Matérias sobre como economizar em viagens também interessam aos 

leitores. 71,1% dos entrevistados afirmaram ter interesse em matérias de 

economia. 

Os assuntos cultura, gastronomia e tecnologia também tiveram 

percentual de voto considerável, mas não tanto quando os assuntos já 
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mencionados. Estes resultados ajudaram a decidir o que entraria e o que sairia da 

seleção de matérias para a edição. 

 

6.2 QUALITATIVA 

Enquanto a análise quantitativa foi importante para oferecer números 

que embasassem as conclusões do problema de pesquisa, a análise qualitativa 

permitiu:  

a) Determinar a melhor forma de produzir a Bússola, através de 

análise comparativa de outras revistas impressas e seus sites. 

b) Ver na prática como se pode fazer uma viagem econômica, graças 

à pesquisa de campo. 

 

A análise qualitativa será dividida nos seguintes tópicos: pesquisa 

editorial impressa, pesquisa editorial online, entrevistas e pesquisa de campo. 

 

6.2.1 PESQUISA EDITORIAL IMPRESSA 

O mercado de revistas impressas no Brasil, apesar de multitemático, 

ainda apresenta buracos de segmentos que podem ser preenchidos por novos 

produtos com propostas inovadoras. 

As revistas de viagens, por exemplo, voltadas para um público 

interessado em fazer turismo, parecem seguir sempre a mesma fórmula. Carece 

nessa linha de mídia, um produto que tenha algo diferente. 

Bússola veio então para atender a este público que quer viajar, dentro 

e fora do Brasil, e já encontrou ou ainda procura soluções baratas. A intenção da 

revista Bússola se torna provar ao viajante que há soluções econômicas para 

manter vivo o desejo de peregrinação. 

Observando-se três revistas de turismo de grande circulação no Brasil: 

Viagem e turismo (Editora Abril), Viaje Mais (Editora Europa) e Viajar pelo mundo 

(Editora Rac Mídia), encontram-se algumas semelhanças: 
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As três revistas usam a palavra “viajar” de alguma maneira em seus 

títulos, como verbo ou como substantivo. Além disso, os três títulos são seguidos de 

subtítulos menores, colocados ao redor do título principal. Nos três casos, os títulos 

são feitos em fontes serifadas muito semelhantes. Tal semelhança pode ser notada 

principalmente no “V”, primeira letra de cada título: 

 

As três letras serifadas têm as hastes diagonais esquerdas mais 

grossas do que as hastes diagonais direitas. As três também estão em caixa alta. 

Tanto o “V” usado na revista da editora Abril, como o “V” usado na revista da 

editora RAC Mídia, têm vértices largos em suas linhas de base. 

Outra semelhança nestas revistas é o volume de chamadas que 

aparecem nas suas capas. Em cada uma, há um mínimo de quatro chamadas. 
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Em algumas edições analisadas, as revistas chegaram a apresentar até oito 

chamadas em suas capas. 

Nas três revistas analisadas, os sumários são verticalizados, 

compostos por uma ou duas páginas intercaladas por uma página de anúncio 

publicitário. Esta quebra no sumário por um anúncio de página inteira prejudica a 

visualização completa das matérias apresentadas, especialmente, aquelas que 

aparecem na segunda página do sumário. 

 

 

Sumário Revista Viaje Mais  
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Sumário Revista Viajar Pelo Mundo  

 

 

Sumário Viagem e Turismo 1 
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Sumário Viagem e Turismo 2 

Outro aspecto em comum entre as três revistas é o alinhamento, em 

geral, à esquerda, tanto em títulos como na matéria. Além disso, a hierarquia da 

informação destas revistas faz com que as matérias de capa estejam sempre no 

meio da paginação. Não no começo, nem ao final. Sempre no meio. 
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Bússola não é uma crítica nem é um elogio às revistas citadas. Bons 

aspectos de um produto sempre podem ser reaproveitados, enquanto maus 

aspectos devem ser descartados. Diante deste cenário, em que revistas 

brasileiras de viagens trazem tantas semelhanças, veio a ideia de criar algo na 

tentativa de inovar. Nasceu a Bússola.  

É preciso pensar em uma diagramação diferente, que permita ao leitor, 

fugir da estagnação. Afinal, o excesso de informação e a obviedade não podem 

ser a única coisa que se ofereça ao leitor viajante. Além disso, uma revista digital 

não poderá ser igual a uma revista impressa, haja visto a própria plataforma em 

que está inserida. 

 

6.2.2 PESQUISA EDITORIAL ONLINE 

Como Bússola é uma revista disponibilizada online, foi necessária uma 

análise comparativa de grandes revistas que estejam presentes em plataformas 

online. As revistas escolhidas para esta análise foram Cosmopolitan e Huffington 

Post. 

Cosmopolitan é uma importante revista internacional, criada em 1962 e a 

revista feminina de maior sucesso, como aponta Marília Scalzo em Jornalismo de 

Revista: “(...) Mas a revista feminina que se tornou o maior sucesso de todos os 

tempos – e hoje é o título que possui mais edições internacionais – foi inventada 

por uma secretária, autora de um livro chamado Sex and the single girl”. 

Por ser uma revista de grande presença mundial, e já de afinidade da 

pesquisadora, foi escolhida para esta análise. Cosmopolitan conta hoje com 58 

edições, em 34 idiomas, espalhadas pelo mundo. No Brasil, a revista foi batizada 

de Nova, mas, para esta análise, focamos no portal online da versão norte-

americana da revista. 

O site da revista Cosmopolitan (www.cosmopolitan.com) é um portal, 

verticalizado, com matérias diárias e independentes daquelas que saem na 

versão impressa. Como se observa na imagem a seguir, o site é verticalizado, 

com largos espaços vazios nas laterais: 

 

http://www.cosmopolitan.com/
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Cosmopolitan 1 

 

Já a versão para smartphones e tablets pode ser visualizada tanto pelo 

aplicativo Cosmo Now, como pela URL www.cosmopolitan.com no navegador de 

preferência. 

As imagens a seguir mostram como é a visualização de Cosmopolitan 

em telas móveis, smartphones e tablets. A Imagem Cosmopolitan 2 é uma 

captura de tela do site da revista Cosmopolitan visualizada em um smartphone, 

usando a url em um navegador. Já a imagem Cosmopolitan 3, é uma captura de 

tela do aplicativo Cosmo Now. 

O site pode ser acessado a partir de qualquer navegador, e o aplicativo 

pode ser baixado gratuitamente, tanto para usuários do sistema IOS, como para 

usuários do sistema Android. 

http://www.cosmopolitan.com/
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                                                                           Cosmopolitan 2                                                Cosmopolitan 3 

 

Nota-se que, das três imagens, a captura feita a partir do aplicativo, foi 

a que permitiu maior visualização de conteúdo. Ou seja, não é tão relevante o 

tamanho da tela, como é a organização de conteúdo. Esta é a parte fundamental 

ao se pensar em uma revista disponível online. 

Mas estas são as versões do site, que, como já foi dito, não traz as 

matérias da revista impressa na íntegra e traz conteúdos diferentes. A mesma 

revista impressa também pode ser acessada online, mediante assinatura. 

Também foi analisado o Huffington Post, que começou como site de 

notícias em 2005 e com o crescimento a partir da compra pelo grupo AOL, 

ganhou novas mídias. A seleção do portal para esta análise e referência se deu 

tanto pela presença significativa online, como por estar presente na plataforma 

online Joomag, citada mais adiante. O portal online recebe mensalmente mais de 

um milhão de comentários e está presente em 13 países e disponível em 10 

idiomas. Como no caso de Cosmopolitan, o site é verticalizado, um design 

pensado para smartphones e tablets. No Brasil, o site funciona em parceria com o 

Grupo Abril, sob o nome Brasil Post. 
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Site Huffington Post 

 

Apesar de Huffington Post dedicar-se majoritariamente ao portal online, 

semanalmente é lançada e distribuída gratuitamente, uma revista interativa online 

pelo site e aplicativo Joomag. 

 

Capa da revista Huffington 

 

Joomag permite que o diagramador escolha entre hospedar uma 

revista já pronta em pdf, ou diagramar tudo do início. Quando a revista é 



58 
 

diagramada no próprio site, é possível inserir recursos de interatividade, como 

vídeos, músicas e hiperlinks.  

Quando o usuário abre a revista para leitura no computador, pode ver 

um ícone de QR Code, que direciona o smartphone ou tablete para a versão 

móvel da revista. 

Como Huffington é diagramada no próprio site Joomag, o usuário tem 

acesso a recursos de interatividade. No sumário, por exemplo, o usuário pode 

clicar em uma foto e a revista o leva direto para a matéria em que a foto clicada 

aparece. 

 

 

Sumário Huffington 

 

Graças à interatividade, a revista também permite que o usuário veja 

vídeos e tenha acesso a links que levam a matérias mais completas no site oficial. 

Além disso, a diagramação da revista, pensada para plataformas móveis, é 

verticalizada. Apesar de Joomag dar a opção de se diagramar em páginas duplas, 

os designers da revista Huffington, optaram por uma diagramação em página 

única, em que o usuário precisa deslizar a tela para baixo para ver a matéria 

completa. 
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Matéria da revista Huffington 

Pensando-se nas plataformas móveis, como smartphones e tablets, a 

diagramação em página única faz sentido, uma vez que, nestas plataformas, a 

largura de uma página é igual à largura da tela. Ou seja, uma diagramação de 

página dupla cortaria a matéria ao meio e perderia o sentido. 
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Outro aspecto em comum das matérias é que todos os textos são 

escritos em uma única coluna. A coluna única permite que o leitor veja os textos e 

fotos sem a necessidade de dar zoom (recurso permitido pelo aplicativo). Mas 

mesmo com a coluna única, ainda são usados olhos, e legendas em fotos, sem 

que isso prejudique a compreensão do texto. 

Através do aplicativo Joomag, o usuário tem todo o acesso à revista no 

smartphone ou tablete e ainda consegue salvar o arquivo em uma biblioteca que 

permite que a revista seja lida, mesmo quando o usuário não estiver conectado a 

uma rede de internet. 

A pesquisa editorial e gráfica destas duas revistas online foi importante 

para compreender melhor diferentes formas com que esta mídia se apresenta. 

Embora nem Cosmopolitan, nem Huffington Post sejam revistas de viagens, como 

é Bússola, isto não significa que não sirvam de inspiração para este segmento. É 

possível unir bons argumentos de cada uma em uma nova revista. 

 

6.2.3 PESQUISA DE CAMPO 

Para ter uma melhor compreensão do que busca o turista no exterior, e 

a quanto podem chegar os gastos em uma viagem internacional, fui aos Estados 

Unidos, para as cidades de Washington D.C e New York, duas das dez cidades 

mais caras do país, segundo o Conselho para Comunidade e Pesquisa 

Econômica dos EUA, mas também duas das dez cidades mais visitadas por 

turista, segundo pesquisa encomendada pelo site Trip Advisor. 

A ideia era conhecer os principais pontos turísticos dessas cidades 

gastando o mínimo possível. Considera-se que, à época, o dólar estava cotado 

em R$4,00. 

Vamos aqui separar as cidades em duas partes, para uma melhor 

compreensão: 

I. WASHINGTON D.C 

A capital dos Estados Unidos fica entre os estados da Virgínia e 

Maryland, no Distrito da Columbia (District of Columbia), e recebeu no ano de 

2014, 1,9 milhões de turistas internacionais, sendo que destes, 77 mil eram 

brasileiros, segundo dados fornecidos pelo Governo local.  
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A atração da cidade está, principalmente nos monumentos políticos 

ligados ao Governo norte-americano, como o Capitólio e a Casa Branca. Mas 

Washington também é famosa pela grande quantidade de museus e memoriais. 

O que nem todo mundo sabe é que a entrada para a grande maioria 

dos pontos turísticos é gratuita. Para visitar o complexo cultural do Smithsonian, 

composto por dezenove museus e galerias, dentre eles um zoológico, não se 

paga nada.  

 

LISTA DE MUSEUS DO COMPLEXO SMITHSONIAN 

Nome Coleção 

African American History and Culture 

Museum 

História e cultura afro-americana 

African Art Museum Arte africana 

Air and Space Museum História aeroespacial 

Air and Space Museum Udvar-Hazy 

Center 

História aeroespacial 

American Art Museum Arte americana 

American History Museum História americana 

American Indian Museum História e arte indígena-americana 

Anacostia Community Museum Cultura afro-americana 

Arthur M. Sackler Gallery Arte asiática 

Freer Gallery of Art Arte asiática 

Hirshhorn Museum and Sculpture 

Garden 

Arte moderna e contemporânea 

National Zoo Zoológico 

Natural History Museum História natural 

Portrait Gallery Retratos 

Postal Museum História do serviço postal americano 

Renwick Gallery Artesanato Americano e artes 

decorativas 

Smithsonian Institution Building The 

Castle 

Centro de visitantes e escritórios 

Arts and Industries Building No momento, fechado para visitação 
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S. Dillon Ripley Center Exposições variadas 

 

O ponto turístico mais visitado, parquet National Mall, também é aberto 

ao público e repleto de monumentos conhecidos, como o Washington Monument 

e o Lincoln Memorial. Todo o parque é aberto ao público e gratuito. Ao redor do 

parque ficam edifícios governamentais importantes, como a Casa Branca, onde 

não se pode entrar, e o Capitólio, onde a entrada é gratuita, mas é preciso 

agendar a visita com no mínimo um mês de antecedência. 

Ao lado do National Mall, fica o Tidal Basin, uma enseada entre o rio 

Potomac e o canal de Washington. Ao redor da enseada ficam os monumentos a 

Thomas Jefferson, Martin Luther King e Roosevelt. O acesso a todos é gratuito. 

Já do lado de fora da cidade, no estado da Virginia, fica o Cemitério 

Nacional Arlington, atração turística por ser onde está enterrada a família 

Kennedy, além de milhares de combatentes mortos em guerra. A entrada ao 

cemitério também é gratuita. 

Para acessar os diversos pontos turísticos, é possível ir de metrô, 

ônibus, carro alugado, taxi ou Uber, mas o meio mais barato encontrado pela 

pesquisadora foi o metrô. Toda a cidade é cortada pelo metrô, sendo 6 linhas e 91 

estações cruzando entre os estados da Virginia, Maryland e District of Columbia. 

É possível pagar as passagens com tickets individuais ou usando o 

cartão SmarTrip. O valor de cada passagem é variado. Em horários de pico, cada 

passagem pode custar de US$ 3,15 a US$ 6,90. Nos demais horários, varia de 

US$ 2,75 a US$ 3,70. O cartão SmarTrip custa US$ 5,00, mas garante desconto 

de US$ 1,00 em cada passagem, e pode ser recarregado nas máquinas 

automáticas que estão nas estações. Então, para quem pretende usar muitas 

vezes o metrô, deve comprar o SmarTrip, mas para quem usa pouco, deve 

comprar a passagem individual. 

Outro aspecto observado durante a pesquisa de campo foi a 

quantidade de imigrantes vindos de San Salvador, e trabalhando em empregos de 

salários mínimos, como vendedores de lojas de souvenir, pequenos mercados e 

food trucks.  

Segundo o Conselho Americano de Imigração (American Immigration 

Council), a população Latina é a maior em imigrantes regularizados na cidade de 
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Washington D.C. correspondendo a 10.1% da população total da cidade (cerca de 

65.560 pessoas). 

Todas as descobertas foram levadas em consideração para a produção 

da matéria de capa da edição-piloto de Bússola. 

 

II. NEW YORK CITY 

A cidade de Nova York, por outro lado, não tem tantos pontos turísticos 

a preços acessíveis. Praticamente todas as atrações mundialmente famosas 

requerem entrada que custa em média US$25.  

A saída mais acessível, depois de muita pesquisa, foi a aquisição do 

City Pass, um passe livre que garante a entrada em diversas atrações, sem fila. 

Em Nova York há dois passes diferentes: o New York City Pass e o New York 

Pass. 

O New York City Pass é uma boa opção para quem vai passar poucos 

dias na cidade e quer conhecer apenas atrações pagas, como a Estátua da 

Liberdade e o Empire State. O City Pass ingresso adulto custa US$116,00 e o 

ingresso para jovens de 6 a 17 anos custa US$ 92,00 e ambos dão acesso aos 

seguintes locais: 

 

 Empire State Building 

 Museu Americano de História Natural 

 The Metropolitan Museum of Art (MET) 

 Deck de observação Top of the Rock OU Museu Guggenhein 

 Estátua da Liberdade e Ilha Ellis OU Cruzeiros da Circle Line 

 Memorial & Museu do 11 de setembro OU Museu Intrépido do 

Mar, Ar e Espaço 

 

Sem o passe, para visitar as mesmas atrações citadas, o ingresso 

adulto custaria US$ 194,00 (economia de US$ 78,00) e o ingresso jovem custaria 

US$ 175,00 (economia de US$ 83,00). 

Já o New York Pass é ideal para quem vai passar no mínimo cinco dias 

na cidade. Ele é mais caro, mas a partir de 10 atrações, é mais econômico usar o 

passe. Ele dá acesso a mais de 80 atrações, entre museus, restaurantes, 
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mirantes e passeios de ônibus e barco, podendo ser usado apenas uma vez em 

cada uma. 

O New York Pass custa US$ 209,00 para cinco dias. É mais caro do 

que o City Pass, mas dá acesso a mais atrações. Para quem quer visitar muitos 

locais turísticos, o New York Pass é o ideal. 

Também há algumas atrações gratuitas, como o Central Park, o Distrito 

Financeiro, a Times Square e a Ponte do Brooklyn. Para quem já conhece os 

pontos mais tradicionais da cidade, vale a pena ficar só nos locais em que não se 

precisa pagar entrada, mas para quem ainda não conhece lugares como a 

Estátua da Liberdade e o Empire State Building, é preciso desembolsar um pouco 

mais para conhecer estes pontos mundialmente famosos. 

A locomoção na cidade de Nova York pode ser feita de várias maneiras. 

Como visto em filmes e séries, a todo o momento passam os famosos taxis 

amarelos (yellow cabs). Também há ônibus, pode-se alugar um carro ou ir de 

Uber. Mas o transporte público mais usado é o metrô, segundo maior do mundo, 

atrás somente do metrô de Tóquio. Assim como em Washington, toda a cidade de 

Nova York é cortada pelo metrô. São 469 estações e 36 linhas. 

Como em Washington, é possível adquirir passagens individuais por 

US$ 3,00 cada, ou adquirir o Metro Card de viagens ilimitadas. Este cartão pode 

ser comprado na opção 7 dias ou 30 dias e custa US$ 31,00 (7 dias) ou 

US$ 116,50 (30 dias). Para quem irá passar pelo menos 7 dias e pretende usar 

bastante o metrô, é mais econômico adquirir o Metro Card. 

A pesquisa de campo aos Estados Unidos permitiu ter uma ideia mais 

clara do que procura o turista quando visita o país, destino tão procurado por 

brasileiros. Foi importante para saber que ainda dá para economizar e, mesmo 

saindo mais cara por conta dos preços e alta do dólar, é um destino que não 

deixará de ser procurado. 

 

6.3 MISSÃO EDITORIAL 

Para este projeto piloto, Bussola partiu de uma missão editorial definida, 

que ainda não existia em seu projeto embrionário. Essa missão foi a primeira e 

mais importante peça para definir todo o processo de pesquisa do produto. Marília 

Scalzo (2014) já afirma que uma boa revista começa com um bom plano editorial 
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e uma missão definida, um guia para ajudar a revista a se posicionar 

objetivamente em relação ao leitor e ao mercado. 

A missão editorial de Bússola é conversar com o viajante aficionado. 

Aquele que viaja três vezes ou mais por ano, juntando dinheiro e economizando 

de todas as formas possíveis. É ir de encontro ao mochileiro que peregrina pelos 

continentes, que se interessa pelos destinos mais remotos e que não se 

desmotiva a viajar, mesmo em tempos de crise econômica. 

Bússola não foi feita para divulgar viagens caras, passagens de 

primeira classe ou cruzeiros 5 estrelas. A revista quer ensinar e auxiliar o viajante 

a usar empresas de baixo custo, hospedar-se em albergues baratos, mas 

confortáveis e conhecer novas culturas a preços razoáveis. 

Buscando cumprir estes objetivos, a revista segue uma arquitetura de 

informação em que a matéria de capa sempre estará no meio da revista. Não no 

início, nem no fim, mas no meio. 

Dados os resultados do questionário enviado para mochileiros, buscou-

se desenvolver matérias dentro dos assuntos mais solicitados. Como se observa 

nos resultados já mostrados, o assunto que mais interessa aos leitores são 

matérias sobre viagens internacionais. Roteiros prontos de viagens ficaram em 

segundo lugar na preferência do público. Por esse motivo, a matéria de capa e de 

maior hierarquia na arquitetura da informação, trouxe um roteiro pronto para uma 

viagem internacional, ocupando seis páginas. 

O assunto “economia”, também teve destaque na escolha dos 

entrevistados da pesquisa. Por esse motivo, a matéria Europa Econômica entrou 

como a primeira matéria, e ocupando quatro páginas. 

Por uma limitação metodológica, não foi possível trazer uma matéria 

sobre viagens nacionais. Não foi possível para a pesquisadora ir pessoalmente 

para fazer a matéria e não foi encontrado nenhum colaborador para o assunto. 

Esta limitação, no entanto, não significa que futuras edições irão excluir o assunto. 

Apesar de o assunto “Entrevista” não ter tido muita procura (apenas 

8,2% dos entrevistados escolheram este tema), optou-se por publicar a entrevista 

feira pela pesquisadora com o blogueiro Daniel Thompson, como forma de 

reconhecimento do esforço de reportagem da pesquisa e relevância jornalística 

do assunto discutido na entrevista (disponível no Apêndice C). 
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Buscando explorar o potencial interativo da revista digital, também 

optou-se por manter a editoria “trilha sonora” da revista embrionária. Com os 

recursos disponíveis, pôde-se inserir música em uma revista. 

Abaixo, segue uma tabela explicativa das editorias apresentadas nesta 

edição: 

Editoria Descrição 

 

Cada centavo conta 

Matérias com dicas de como 

economizar em viagens. 

(ocupa 4 páginas) 

 

Capa 

A matéria de capa traz um roteiro de 

alguma viagem, que pode ser nacional 

ou internacional (ocupa 6 páginas). 

 

Nacional / Internacional 

Matéria curta, com dicas de viagens em 

algum destino que pode ser nacional 

ou internacional (ocupa 4 páginas). 

 

Entrevista 

Uma entrevista pingue-pongue com 

algum viajante experiente (ocupa 2 

páginas) 

Trilha sonora Uma lista de músicas dentro de algum 

tema específico (ocupa 1 página). 

Wanderlust Lista de destinos turísticos dentro de 

um mesmo tema (ocupa 1 página). 

 

Organização 

Dicas de como se organizar dentro de 

um tema (malas, documentos, dinheiro, 

etc). (Ocupa 1 página). 

 

Nossa missão é agregar informação e conhecimento a quem quer 

aprender ou melhorar as técnicas de viagem dentro e fora do Brasil. Em terras 

estranhas, Bússola quer ser a mãozinha que vai ajudar o viajante. 

 

6.3.1 MATÉRIAS 

Foram publicadas sete matérias: Europa Econômica (páginas 6 a 9), 

Washington D.C (páginas 10 a 15), Um pulinho em Nova York (páginas 16 a 19), 
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Ele é o Mochileiro das Maravilhas (páginas 20 e 21), Os sons do esporte (página 

22), Desertos de emoções (página 23) e A cinco passos da mala perfeita (página 

24). 

As matérias “Europa Econômica”, “Os sons do esporte” e “A cinco 

passos da mala perfeita” foram obtidas por colaborações. “Europa Econômica” foi 

escrita pela jornalista Carina Ávila, que durante o intercâmbio em Sevilha, na 

Espanha, fez um mochilão por alguns países da Europa, como Croácia, 

Alemanha e Holanda.  

“A cinco passos da mala perfeita” foi escrita por Ana Cecília Nogueira e 

fez parte da edição embrionária de Bússola e foi incluída na edição-piloto como 

forma de manter alguma matéria da primeira revista. Ana Cecília fez parte de toda 

a elaboração gráfica da revista embrionária. 

 “Os sons do esporte” foi escrita por Isabela Viana, que, como Ana 

Cecília, também fez parte da elaboração gráfica da revista embrionária. A matéria 

de uma página aproveitou dos recursos interativos da plataforma e pôde 

disponibilizar as músicas citadas de modo que, ao apertar de um “play”, a canção 

é tocada. 

As demais matérias foram escritas pela pesquisadora. Tanto 

“Washington D.C” quanto “Um pulinho em Nova York” foram elaboradas após 

pesquisa de campo nos Estados Unidos em outubro de 2015. 

Após análise dos gastos durante as viagens, e por notar que era mais 

econômica a viagem a Washington do que a Nova York, foi escolhida a capital do 

país como matéria de capa. 

 

6.3.2     FOTOGRAFIAS  

As fotografias utilizadas para a capa, tanto na matéria “Washington D.C” 

como na matéria “Um pulinho em Nova York” foram feitas pela pesquisadora, 

utilizando os critérios fotográficos e jornalísticos. O equipamento utilizado foi uma 

câmera Canon EOS 7D e lentes Canon 28-135mm. 

As fotos utilizadas na entrevista com Daniel Thompson foram retiradas 

(com autorização do autor), do site www.mochileirodasmaravilhas.com.br. As 

demais fotos foram obtidas em bancos de imagem públicos. 

Os bancos de imagem utilizados foram: Pixaby, Unsplash e Pexels. O 

download das imagens foi feito gratuitamente e através de cadastro nos sites. 

http://www.mochileirodasmaravilhas.com.br/
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6.4 PROJETO GRÁFICO 

O projeto gráfico foi revisado a partir do projeto embrionário feito para a 

disciplina Planejamento Gráfico, mas, como já foi mencionado, algumas 

adaptações precisaram ser feitas. 

Originalmente, Bússola era uma revista impressa, no tamanho 20 cm x 

12,44 cm, com a tipografia englobando as fontes gratuitas: Passion Sans, Aver, 

Freestyle Script, Benton Sans e New Cicle. 

Contudo, após pesquisa de público-alvo, constatou-se que não seria 

viável que a revista continuasse no formato impresso. Por isso, iniciou-se a busca 

pela melhor forma de apresentar uma revista portátil, compatível com tecnologia 

móvel em smartphones e tablets. 

Como guia para a edição da revista, foram usados dois livros: Edição 

de imagens em jornalismo, organizado por Ângela Felippi, Demétrio Soster e 

Fabiana Piccinin, e Redesigning Magazines, organizado por Jandos Rothstein. 

 

6.4.1 PESQUISA DE PLATAFORMAS E SISTEMAS DIGITAIS 

A primeira ideia foi criar um blog na plataforma Blogspot, Tumblr ou 

WordPress. Também foi considerado criar um site, na plataforma gratuita Wix. 

Contudo, nenhuma destas seria a melhor forma, porque tiraria a essência do 

trabalho, uma revista. 

Foi feita então uma pesquisa de plataformas que permitissem a 

diagramação e hospedagem de revistas no formato mais similar possível ao 

impresso. O primeiro nome cogitado foi o site ISSUU, famoso por hospedar 

revistas, livros e periódicos, já que sua plataforma, acessível tanto em tecnologias 

portáteis como em computadores, permite a visualização do conteúdo no mesmo 

formato impresso. 

Contudo, o ISSUU apenas hospeda arquivos em PDF, ou seja, não há 

a possibilidade de inserir conteúdos interativos, como vídeos e mapas. Bússola 

precisava de uma plataforma que permitisse ao leitor esta interatividade, já que o 

público jovem a que se destina a revista se informa prioritariamente pela internet, 

em sites e páginas de redes sociais. 

Foi feita então uma lista de possíveis suportes para a revista: 

 Adobe Publishing Suite: a Adobe, dona de importantes 

aplicativos de edição de imagem, como Photoshop e o Indesign 
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(muito usado em diagramação), conta com o Adobe Digital 

Publishing Suite (ADPS). A plataforma permite que o usuário 

diagrame a revista no InDesign e hospede a revista online com 

conteúdos interativos. No entanto, os altos custos tornaram a 

publicação inviável para este trabalho. Para manter uma revista 

anual, seriam gastos cerca de US 4.800,00. Ou mais de 

US$ 900,00 em uma única publicação. 

 Twixl: com recursos similares ao ADPS, o Twixl também se 

mostrou inviável pelos altos custos, metade do preço pago à 

Adobe. 

 Prss: Apesar de gratuito, e com recursos interativos, Prss 

também não seria a melhor opção, uma vez que não dá suporte 

ao sistema Android. 

 Mag+: Um plugin para o InDesign, permite que o usuário 

diagrame a revista com recursos interativos. Contudo, é preciso 

pagar US$ 999,00 por publicação 

 Joomag: no site, o usuário tem a opção tanto de hospedar o 

arquivo em PDF da revista, como de criar do zero, um novo 

arquivo, tendo a opção de inserir vídeos, mapas, músicas, 

hiperlinks e outros recursos interativos. Além disso, a plataforma 

é gratuita. 

 

Após análise cuidadosa da lista de possibilidades, foi escolhido o site 

Joomag para diagramação e publicação de Bússola. Contudo, mesmo sendo a 

melhor entre as opções, qualquer plataforma gratuita trará limitações. 

Um exemplo de limitação foi o tamanho da revista. Como é digital, 

hospedada no próprio site, há apenas um tamanho disponível (dado em pontos): 

595 x 841. Não há como alterar este tamanho e o site não o converte para outra 

medida, como milímetros ou polegadas. 

 

 

6.4.2  TIPOGRAFIA 

Outra limitação encontrada foi quanto ao uso das fontes tipográficas. 

Nenhuma das fontes escolhidas estava disponível no site, a não ser que fossem 
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importadas. No entanto, a importação gratuita só ficaria disponível por 14 dias. 

Mesmo assim, tentou-se utilizar as fontes importadas. Contudo, mesmo nas 

versões regulares das fontes, elas ficavam muito escuras, sem diferença visível 

para a opção bold. A solução encontrada foi escrever os textos em um programa 

de edição de imagens, vetorizá-los e importar como imagem, cada parágrafo, 

título ou sutiã.  

A escolha de fontes buscou proporcionar ao leitor uma boa 

visualização e harmonização com a página, sendo que todas foram obtidas em 

sites de fontes gratuitas. A fonte escolhida para o título da revista foi a Passion 

Sans. Esta fonte sem serifas tem uma variação de larguras para partes de uma 

mesma letra. A letra “A”, por exemplo, tem cada haste diagonal de uma largura 

diferente: 

A 
 

Estas variações proporcionam elegância visual e limpeza à capa, uma 

vez que não há serifas. Outro aspecto fundamental para a escolha desta fonte foi 

a questão da acentuação. Muitas fontes tipográficas são criadas pelo alfabeto 

inglês e, por isso, não preveem o uso de fontes.  

Para os textos, foi escolhida a fonte Aver. Neste caso, optou-se por 

uma fonte serifada para facilitar a leitura em um texto corrido. Além disso, o 

tracking do tipo não era nem muito afastado, nem muito próximo, o que traz 

naturalidade à leitura. 

A fonte do olho é a New Cicle, usada na matéria “Ele é o Mochileiro 

das Maravilhas”. Ela foi escolhida por ter um tracking mais espaço e ser sem 

serifas. Estas características permitem que a fonte seja usada em um tamanho 

maior, sem comprometer a leitura. 

A fonte dos títulos e sutiãs foi a Benton Sans. Ela não tem serifas e 

nem variações de largura nas letras. Estes aspectos permitem uniformidade e 

simetria para as páginas. Como o planejamento gráfico prevê uniformidade e 
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centralidade da revista, esta fonte foi considerada ideal e atendeu aos aspectos 

desejados. 

Todas estas fontes foram usadas na edição embrionária da revista. A 

única fonte alterada foi a usada nas capitulares. Inicialmente era usada a fonte 

New Cicle. Esta opção não agradou à editoria e portanto foi escolhida a fonte 

Delicious Curls. Após observação, decidiu-se optar por uma fonte mais cursiva, 

mais curvilínea, o que daria mais dinamicidade às páginas. 

A  A 

Abaixo, está a tabela dos tipos usados para cada caso na revista final. 

Segue também exemplos de cada fonte utilizada. 

 

 

TABELA DE TIPOS 

 

 

Elemento 

 

Fonte 

 

Corpo 

 

Estilo 

 

Tracking 

Recuo de 

parágrafo 

 

Alinhamento 

Título de 

Capa 

Passion 

Sans 

 

72 pt 

Extra Bold / All 

Caps 

 

0 

 

0 

 

Centralizado 

Subtítulo 

de capa 

Benton 

Sans 

 

12 pt 

Regular / All 

Caps 

 

3230 

0  

Centralizado 

 

Nº da 

Edição 

Benton 

Sans/ 

Aver 

 

10pt 

 

Book / Bold 

 

0 

 

0 

 

Centralizado 

Título de 1ª 

chamada 

Benton 

Sans 

 

20 pt 

 

Book 

 

0 

 

0 

 

Centralizado 

Título de 2ª 

chamada 

Benton 

Sans 

 

16 pt 

 

Book 

 

0 

 

0 

 

Centralizado 

Texto 1ª 

chamada 

Benton 

Sans 

 

11 pt 

 

Book 

 

0 

 

0 

 

Centralizado 
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Texto 2ª 

chamada 

Benton 

Sans 

 

11 pt 

 

Book 

 

-10 

 

0 

 

Centralizado 

 

Editorias 

Benton 

Sans 

 

12 pt 

 

Thin 

 

0 

 

0 

 

Centralizado 

Carta da 

Editora 

Título 

 

Benton 

Sans 

 

18 pt 

 

Thin 

 

0 

 

0 

 

Alinhado à 

esquerda 

Textos Aver 12 pt Regular -20 3mm Justificado 

 

Expediente 

Benton 

Sans 

 

14 pt 

 

Thin 

 

0 

 

0 

 

Centralizado 

Expediente 

títulos 

Benton 

Sans 

 

11 pt 

 

Bold 

 

0 

 

0 

Alinhado à 

esquerda 

Expediente 

texto 

 

Aver 

 

10 pt 

 

Regular 

 

0 

 

0 

Alinhado à 

esquerda 

Sumário 

números 

 

Aver 

 

35 pt 

 

Regular 

 

0 

 

0 

 

Centralizado 

Crédito das 

fotos 

 

Aver 

 

8 pt 

 

Regular 

 

0 

 

0 

Alinhado à 

esquerda 

Títulos 

matérias 

Benton 

Sans 

 

31 pt 

 

Thin 

 

0 

 

0 

 

Centralizado 

Autoria 

“por” 

Benton 

Sans 

 

10 pt 

 

Medium 

 

0 

 

0 

 

Centralizado 

Autoria 

Nome 

Benton 

Sans 

 

10 pt 

 

Thin 

 

0 

 

0 

 

Centralizado 

 

Sutiã 

Benton 

Sans 

 

12 pt 

 

Thin 

 

0 

 

0 

 

Centralizado 

Capitular Delicious 

Curls 

 

10 pt 

 

Regular 

 

20 

 

3 mm 

 

Justificado 

Títulos de 

box 

Benton 

Sans 

 

12 pt 

 

Bold 

 

0 

 

0 

Alinhado à 

esquerda 

 

Texto box 1 

 

Aver 

 

12 pt 

 

Regular 

 

0 

 

0 

Alinhado à 

esquerda 

 

Texto box 2 

Benton 

Sans 

 

12 pt 

 

Thin 

 

20 

 

3 mm 

Alinhado à 

esquerda 

Chave do 

box 

Benton 

Sans 

 

233 pt 

 

Thin 

 

0 

 

0 

Alinhado à 

esquerda 
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Paginação 

“Bússola” 

Benton 

Sans  

 

10 pt 

 

Book 

 

0 

 

0 

Alinhado à 

esquerda 

Paginação 

número 

 

Aver 

 

12 pt 

 

Regular 

 

0 

 

0 

Alinhado à 

esquerda 

Subtítulos 

do roteiro 

Quiet 

Evening 

 

16 pt 

 

Regular 

 

0 

 

0 

Alinhado à 

esquerda 

 

Olho 

New 

Cicle 

 

12 pt 

 

Fina 

 

0 

 

3 mm 

 

Centralizado 

Notas 

explicativas 

 

Aver 

 

10 pt 

 

Regular 

 

-20 

 

0 

 

Justificado 

 

Fontes usadas: 

 

 Passion Sans 

 

 

 Benton Sans 
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 Aver 

 

 

 New Cicle 

 

 

 Delicious Curls 
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 Quiet Evening 

 

 

6.4.3 GRID 

Segundo o Rothstein (2007), a grid é uma excelente ferramenta para 

duas tarefas: organizar informações compostas por diferentes componentes, 

inclusive espaços em branco (ou espaços negativos). O autor diz ainda que, 

quanto mais colunas uma grid tiver, mais flexível a diagramação da revista se 

torna. Mais colunas dão maiores formas de se dividir uma página. Rothstein 

(2007) afirma ainda que a opção que permite maior fluidez a uma revista, é a grid 

de 12 colunas. Diz ele: 

 

A maioria dos designers, conhecidos ou não, usa uma grid de doze 

colunas. (...) Uma das forças da grid de doze colunas vem do seu uso 

para organizar o espaço em layouts abertos. (...) A grid de doze colunas 

oferece uma estrutura rítmica para apoiar uma página ordenada, mas 

ainda permitindo liberdade para improvisar (ROTHSTEIN, Jandos. 2007, 

p. 151). 

 

Dadas as informações, optou-se por usar uma grid de doze colunas 

para a revista, o que deu liberdade para trabalhar textos de uma ou duas colunas, 

de acordo com a necessidade, e organizar as fotos de maneira harmônica 

 

6.4.4 CAPA 

O design de uma capa requer cuidados e atenção. É, afinal, a primeira 

coisa vista em uma revista. Para Kopp (2008), a capa é o artifício responsável 
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pela impressão inicial no processo de aquisição de uma revista e, portanto, a 

abordagem visual é fundamental. Diz o autor: 

 

Uma capa deve deixar clara a personalidade da publicação, o tipo de 

conteúdo e o tom como aborda esse conteúdo. A capa é a promessa que 

deve ser cumprida logo no instante em que a revista é folheada, seja de 

frente para trás, quanto de trás para frente (KOPP, Rudinei. 2008, p.214). 

 

A capa de Bússola procurou dialogar com o conteúdo interno e sua 

diagramação. O título em branco, com subtítulo preto proporciona elegância 

através do contraste das cores. 

A foto, feita pela pesquisadora, ilustra a matéria principal. O obelisco, 

no centro da imagem, aponta direto para o título, enquanto o reflexo na água 

aponta para as chamadas de capa. 

As chamadas, dentro do círculo branco, com letras em preto, dialogam 

diretamente com o título. O traço pontilhado que divide o título das chamadas das 

suas descrições são os mesmos pontos que aparecem em todos os títulos de 

todas as matérias. 

A opção por apenas duas chamadas permitiu que as laterais da capa 

tenham um respiro, prevalecendo o tom azulado da foto. Este mesmo tom 

azulado trabalha em completa oposição à contracapa, em tom de cor entre o 

amarelo e o laranja, cor oposta ao azul. 

 

6.4.5 PALETA DE CORES 

A paleta de cores buscou dialogar com as fotografias usadas na edição. 

Destaca-se que esta não é uma paleta fixa, isto é, ela pode mudar a cada edição, 

de modo a ser melhor harmonizada com as fotos escolhidas. Foi usado o tom de 

azul no verso de capa, dialogando com a capa, onde azul é a cor predominante.  

Na matéria “Europa Econômica”, foi usado amarelo para o box, 

dialogando com a cor predominante nas fotos da página. O mesmo raciocínio foi 

usado para a cor do olho na página da matéria “Ele é o Mochileiro das 

Maravilhas”, onde o verde dialoga com a foto. 
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Outro tom de azul foi usado no box da matéria de capa. O tom, um 

pouco mais escuro foi usado junto a uma foto do cemitério em que este tom de 

azul aparece.  

Tanto para o amarelo, como para o azul, os boxes foram usados em 

70% da cor, para que o tom não ficasse muito forte e desconfortável na 

plataforma digital. O tom de verde usou 80% da cor, porque não era tão forte 

como o amarelo e o azul. 

Abaixo, seguem as cores usadas na revista. 

 

 

6.4.6 ORGANIZAÇÃO DAS FOTOS 

Por ser uma plataforma digital, a revista online permitiu o uso de 

galerias, isto é uma maneira de, em um mesmo espaço, usar duas ou mais fotos. 

As galerias foram usadas nas matérias “Desertos de emoções”, “Washington D.C” 

e “Um pulinho em Nova York”.  

Cada foto aparece na galeria por 5 segundos antes de ser trocada. A 

galeria permite ainda o uso de legendas, que são importantes para compreensão 

da imagem em alguns casos. 
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Contudo, a legenda é grande, sempre branca e não permite alterações 

de design. Elas foram mantidas em casos necessários, para que a informação 

não se perdesse. As legendas foram mais uma limitação metodológica 

encontrada durante a confecção do produto. 

 

6.4.7 VÍDEOS E HIPERLINKS 

A plataforma hospedeira da revista permitiu ainda o uso de vídeos e 

hiperlinks. Os vídeos poderiam vir direto de sites (YouTube ou Vimeo) ou de 

arquivo pessoal do próprio computador. Caso fosse usado a partir de algum site, 

bastava a aplicação do código URL para o vídeo ficar disponível. 

Para que o leitor visualize o vídeo, precisa ter conexão com internet e 

que esta internet tenha acesso liberado para os sites em questão. No caso do 

produto deste trabalho, foi usado o link de um vídeo hospedado no site YouTube, 

para a página “Ele é o Mochileiro das Maravilhas”. 

O uso de hiperlinks também foi um recurso utilizado. Ele permite que à 

distância de um toque (ou clique), o usuário vá para outra página. Foi usado o 

recurso do hiperlink no sumário, onde, ao clicar em uma foto, o leitor é levado 

direto para a página da matéria. Também foi usado na matéria de capa, no box 

com informações sobre o metrô. 

Quando o leitor clica em “ACESSE AQUI”, é aberta a página oficial do 

metrô de Washington, exatamente no local onde o usuário pode digitar um 

endereço e descobrir as linhas do metrô que cheguem até o local buscado. 
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7 CONCLUSÃO 
 
Este trabalho foi uma busca e um aprendizado pelos campos do jornalismo 

e do turismo. Estas duas áreas trabalham juntas constantemente, em uma relação 

completa e necessária, tanto para um, quanto para o outro. 

O Turismo precisa da Comunicação para se promover, para atrair viajantes, 

ao passo que a Comunicação usa do Turismo para atrair leitores, entreter e 

informar.  

O viajante brasileiro não é único, tem vários perfis. Enquanto o turista geral 

tem sido analisado ano após ano, com um perfil já bem definido, o nicho dos 

mochileiros ainda não tem seus traços sequer esboçados. 

Certo é que brasileiro gosta (e muito) de viajar. Em tempos de crise 

econômica, um mochileiro tem muito a ensinar para aqueles que ainda mantêm 

viva a vontade de peregrinar. Dicas e que precisam ser divulgadas. 

Escrever uma revista para este público passa por uma série de fases. É um 

público jovem, escolarizado e em constante acesso às redes sociais. É um 

público que gosta de se informar, mas que não tem o hábito de ler revistas 

impressas. 

Vem daí a necessidade de unir a plataforma impressa ao digital, 

propiciando ao público viajante uma forma de se entreter e se informar dentro de 

um ambiente a que já está habituado: a internet. 

Após esta pesquisa e a realização do produto, viu-se que é possível sim, 

unir Comunicação e Turismo, Impresso e Digital. Comunicar é, afinal, isto. É ser 

multidisciplinar, falar um pouco de tudo, para um público escolhido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 
 

8 REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 
 
 

1. ALZAMORA, Geane e TÁRCIA, Lorena. Convergência e Transmídia: 

galáxias semânticas e narrativas emergentes em jornalismo. SBPJor, 

Brazilian Journalism Research. Vol. 8. Número 1. 2012. In < 

https://bjr.sbpjor.org.br/bjr/article/view/401/370> 

2. BANDEIRA, Milena Berthier e GASTAL, Susana. Cidade e Turismo: O 

imaginário de Nova York na revista Viagem e Turismo. Junho de 2008. 

Dissertação de Mestrado – Universidade de Caxias do Sul. 

3. BARRETO, Laís K. Silva; PINHEIRO, Mirian M. Figueira e BRAZ, Felipe 

Martins. Narrativa Transmídia: uma ferramenta para divulgar o Turismo 

brasileiro. In: Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares 

da Comunicação, XVII Congresso de Ciências da Comunicação na Região 

Nordeste – Natal, RN, 2015. < 

http://www.portalintercom.org.br/anais/nordeste2015/resumos/R47-1625-

1.pdf> 

4. BRANDÃO, Christian. Jornalismo especializado em turismo: foco nas 

revistas Horizonte Geográfico, Os caminhos da Terra, Próxima Viagem 

e Viagem e Turismo. 2005. Portcom, Intercom < 

http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/61350294160381665883453456505

960957237.pdf>  

5. BRINGHURST, Robert. Elementos do Estilo Tipográfico. São Paulo: 

Cosac Naify, 2005. 432 páginas. 

6. CUNHA, Thais Gonçalves. Revista Elo: Experiência em tablet para 

relação emocional humano-computador. Setembro de 2012. Memória de 

produto de graduação. – Universidade de Brasília, Faculdade de 

Comunicação, Departamento de Jornalismo, Brasília. 

7. FELIPPI, Ângela, SOSTER, Demétrio de Azeredo, PICCININ, Fabiana (Org). 

Edição de Imagens em Jornalismo. 1. Ed. Santa Cruz do Sul: Editora 

EDUNISC,  2008. 255 páginas.  

8. FERRARI, Cynthia Menezes Mello. O relacionamento da mídia impressa e 

o turismo. 2002. Dissertação (Mestrado) - Universidade de São Paulo, 

Escola de Comunicação e Artes, São Paulo. 

https://bjr.sbpjor.org.br/bjr/article/view/401/370
http://www.portalintercom.org.br/anais/nordeste2015/resumos/R47-1625-1.pdf
http://www.portalintercom.org.br/anais/nordeste2015/resumos/R47-1625-1.pdf
http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/61350294160381665883453456505960957237.pdf
http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/61350294160381665883453456505960957237.pdf


81 
 

9. FRANCISCO, Wagner De Cerqueria E. "Bússola"; Brasil Escola. Disponível 

em <http://brasilescola.uol.com.br/geografia/bussola.htm>.  

10. GASTAL, Susana. Tiempos postmodernos: Posibilidades para el 

turismo. Estud. perspect. tur.,  Ciudad Autónoma de Buenos Aires ,  v. 

15, n. 3, p. 270-282, sept.  2006 .   Disponible en 

<http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-

17322006000300005&lng=es&nrm=iso>. accedido en  18  mayo  2016. 

11. JENKINS, Henry. Transmedia Storytelling 101. 22 mar. 2007. Disponível 

em http://henryjenkins.org/2007/03/transmedia_storytelling_101.html Acesso 

em: 26 mai. 2016. 

12. JUNIOR, Luiz C. Pereira. A apuração da Notícia: Métodos de 

investigação na imprensa. 4ª Ed. Petrópolis, RJ: Editora Vozes,  2010. 171 

páginas  

13. KOVACH, Bill e ROSENSTIEL, Tom. Os elementos do Jornalismo: o que 

os profissionais do jornalismo devem saber e o público deve exigir. 

Porto, Portugal. Porto Editora. 2004. 223 páginas. 

14. Manual de Redação: Folha de S. Paulo. 18ª. Ed., 2ª reimpressão. São 

Paulo: Publifolha,  2013. Vários colaboradores. 388 páginas.  

15. MONTORO, Tânia Siqueira (Org). Cultura do Turismo: desafios e práticas 

socioambientais. Brasília: Thesaurus Editora de Brasília LTDA, 2003. 208 p. 

16. MONTORO, Tania. Entrevista [em 18/05/2016]. Entrevista concedida a 

Mariana A. Machado. 

17. NEWARK, Quentin. O que é Design Gráfico?. Porto Alegre: Bookman, 

2009. 256 páginas 

18. PINHO, J.B. Comunicação em Marketing: princípios da Comunicação 

Mercadológica. 2. Ed. Campinas: Editora Papirus, 1991. 194 páginas. 

19. ROTHSTEIN, Jandos. Designing Magazines: inside periodical design, 

redesign, and branding. New York, NY: Allworth Communications, 2007. 

198 páginas.  

20. SCALZO, Marília. Jornalismo de Revista. 4. Ed., 2ª reimpressão. São 

Paulo: Editora Contexto,  2014. 112 páginas. 

21. THOMPSON, Daniel. Entrevista [em 23/05/2016]. Entrevista concedida a 

Mariana A. Machado. 

 

http://henryjenkins.org/2007/03/transmedia_storytelling_101.html


82 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 
 

APÊNDICE A – PESQUISA DE PÚBLICO ALVO 
 

O viajante brasileiro em meio à crise econômica 
 
I. Apresentação 
Esta é uma pesquisa desenvolvida para trabalho de conclusão do curso de 
Comunicação Social, habilitação Jornalismo. O objetivo é traçar um perfil do 
viajante brasileiro no ano de 2016, em meio à alta do dólar e desvalorização do 
real. Para isso, conto com a sua participação, opinando para as seguintes 
questões. É possível responder em menos de 15 minutos. Desde já, agradeço a 
participação. 
 
II. Metodologia 
Esta pesquisa é composta por duas partes. Na primeira vamos falar sobre suas 
informações pessoais, como destinos preferidos e motivos que lhe levam a viajar. 
Na segunda parte, vamos falar sobre a forma como você se informa antes de 
decidir viajar. 
 
II. Levantamento de dados 
Todos os dados fornecidos para esta pesquisa serão confidenciais e para uso 
restrito da pesquisadora. Não divulgamos qualquer informação pessoal sem 
autorização prévia. 
 
PARTE I – Turismo 

1. Quantos anos você tem? 
(   ) Menos de 18 anos 
(   ) Entre 19 e 35 anos 
(   ) Entre 36 e 45 anos 
(   ) Mais de 46 anos 
 

2. Marque a opção de gênero que melhor lhe representa 
(   ) Feminino 
(   ) Masculino 
(   ) Sem gênero 
(   ) Outro 
 

3. Qual seu grau de escolaridade 
(   ) Ensino fundamental incompleto 
(   ) Ensino médio cursando 
(   ) Ensino médio completo 
(   ) Ensino superior – cursando 
(   ) Ensino superior – completo 
(   ) Pós-graduação – cursando 
(   ) Pós-graduação – completo 
 

4. Qual a sua renda mensal? 
Como renda, considere salário, pensão, bolsa de estágio, bolsa de pibic, 
bolsa de pós-graduação, ou assistência estudantil. 
(   ) Até R$ 2.100,00 
(   ) Entre R$ 2.100,01 e R$ 4.800,00 
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(   ) Entre R$ 4.800,01 e R$ 9.600,00 
(   ) Mais de R$ 9.600,00 
(   ) Não tenho renda. Sou dependente dos meus pais/responsáveis 
 

5. Você usa a sua renda para pagar as suas viagens? 
(   ) Não, alguém (amigo/familiar) paga as minhas viagens 
(   ) Sim, eu arco com todos os custos da viagem 
(  ) Parte das minhas viagens eu pago com a minha renda, parte é paga 
por outra pessoa 
 

6. Como você paga seus custos de viagens? [Múltipla Escolha] 
Marque quantas opções achar necessário. 
(   ) Cartão de crédito e/ou débito 
(   ) Papel moeda 
(   ) Cheque 
(   ) Outro 
 

7. Quantas vezes por ano você costuma viajar? 
A pergunta vale para viagens curtas e longas, dentro ou fora do Brasil. 
(   ) Apenas uma vez 
(   ) Duas ou três vezes 
(   ) Quatro ou cinco vezes 
(   ) Mais de cinco vezes por ano 
 

8. Qual meio de transporte você mais utiliza para viajar? 
Escolha apenas o que é mais utilizado. 
(   ) Avião 
(   ) Automóvel 
(   ) Ônibus 
(   ) Barco 
(   ) Trem 
(   ) Outro 
 

9. Onde você costuma se hospedar durante as suas viagens? [Múltipla 
Escolha] 
(   ) Hotel ou pousada 
(   ) Casa de amigos ou familiares 
(   ) Residência alugada 
(   ) Residência própria 
(   ) Hostel/Albergue 
 

10. Com quem você costuma viajar? 
(   ) Sozinho/Sozinha 
(   ) Com amigos 
(   ) Com familiares 
(   ) Outro 
 

11. Que tipos de viagem você prefere fazer? 
Marque a opção que melhor reflete a sua PREFERÊNCIA, não 
necessariamente a realidade. 
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(   ) Prefiro os destinos nacionais 
(   ) Prefiro os destinos internacionais 
 

12. Que tipos de viagem você mais faz? 
Marque a opção que melhor representa os destinos reais das suas viagens. 
(   ) Costumo viajar mais para destinos nacionais 
(   ) Costumo viajar mais para destinos internacionais 
 

13. Dentro do Brasil, para qual região você prefere viajar? 
Considerando as opções, marque aquela que mais lhe atrai. 
(   ) Norte (Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Amapá, Acre e Tocantins) 
(   ) Nordeste (Maranhão, Piauí, Ceará, Sergipe, Alagoas, Bahia, Paraíba, 
Rio Grande do Norte e Pernambuco) 
(   ) Sul (Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina) 
(   ) Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo) 
(   ) Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do 
Sul 
 

14. E para destinos internacionais? Para qual continente você prefere 
viajar? 
Considerando as opções, marque aquela que mais lhe atrai. 
(   ) Europa 
(   ) Ásia 
(   ) Oceania 
(   ) África 
(   ) América do Norte 
(   ) América do Sul 
(   ) América Central 
 

15. Você já viajou como mochileiro ou tem vontade de fazer este tipo de 
viagem? 
(   ) Já viajei como mochileiro e quero repetir 
(   ) Já viajei como mochileiro, mas não quero viajar assim de novo 
(   ) Nunca viajei como mochileiro, mas tenho vontade de tentar 
(   ) Nunca viajei como mochileiro e nem tenho vontade 
(   ) Não sei o que é um mochileiro 
 

16. Você já participou ou está participando de um intercâmbio? 
(   ) Não, nunca 
(   ) Sim, fiz (ou faço) intercâmbio na Europa 
(   ) Sim, fiz (ou faço) intercâmbio na Oceania 
(   ) Sim, fiz (ou faço) intercâmbio na Ásia 
(   ) Sim, fiz (ou faço) intercâmbio na América do Norte 
(   ) Sim, fiz (ou faço) intercâmbio na América do Sul 
(   ) Sim, fiz (ou faço) intercâmbio na América Central 
(   ) Sim, fiz (ou faço) intercâmbio na África 
(   ) Sim, inclusive fiz intercâmbio em mais de um continente 
 

17. O que te motiva a viajar? 
(   ) Conhecer novas culturas 



86 
 

(   ) Sensação de liberdade 
(   ) Conhecer gente nova 
(   ) Busca por aventuras 
(   ) Aprender novos idiomas 
(   ) Estudar 
 

18. O que te desmotiva a viajar? [Múltipla Escolha] 
Marque as opções que melhor se enquadrarem no seu perfil 
(   ) Os altos custos: hospedagem, alimentação e lazer ficaram muito mais 
caros 
(   ) As barreiras do idioma: tenho pouco conhecimento em outros idiomas 
que não o português 
(   ) Choques culturais: não me sinto à vontade no meio de uma cultura 
muito diferente da minha 
(   ) Medo: não me sinto seguro para viajar. Tenho muitos receios. 
(   ) Nada: não há nada que me impeça de viajar 
 

19. E média, quanto você gasta por viagem? 
(   ) Até R$ 1.999,99 
(   ) Entre R$ 2.000,00 e R$ 4.999,99 
(   ) Entre R$ 5.000,00 e R$ 9.999,99 
(   ) R$ 10.000,00 ou mais 
 

20. Você tem planos de viajar nos próximos 6 meses? 
A pergunta vale para viagens curtas e longas, dentro ou fora do Brasil 
(   ) Sim 
(   ) Não 
(   ) Ainda não decidi 

 
PARTE II – Comunicação 

1. Como você escolhe os seus destinos de viagem? [Múltipla Escolha] 
Marque as opções com as quais você mais se identificar 
(   ) Sugestões de amigos e parentes 
(   ) Sugestões de revistas impressas 
(   ) Sugestões de programas de televisão 
(   ) Sugestões de blogs especializados 
(   ) A partir de dicas de promoções de empresas aéreas e empresas de 
viagens 
(    ) Dicas em redes sociais 
(  ) Propagandas de agências de viagem (via lojas, internet, rádio e 
televisão) 
(   ) Outro 
 

2. Onde você se informa sobre viagens? [Múltipla Escolha] 
Como você se informa sobre hospedagem, pontos turísticos, restaurantes, 
vida noturna, etc? Marque as opções com as quais você se identificar mais. 
(   ) Revistas impressas de turismo e viagens 
(   ) Programas de televisão 
(   ) Blogs especializados 
(   ) Grupos e páginas em redes sociais 
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(   ) Guias turísticos (livros) e agências de viagem (loja física ou site) 
(   ) Amigos e familiares que já conheçam o destino é o bastante. 
(   ) Outro 
 

3. Você teria interesse em uma revista impressa sobre turismo? 
A proposta é uma revista que ofereça roteiros com preços e destinos mais 
acessíveis ao bolso. 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 

4. Você segue perfis ou grupos sobre o assunto viagem/turismo em 
redes sociais? 
Perfis no Instagram, Facebook, Twitter, etc... 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 

5. Que tipos de assuntos lhe interessam em uma publicação de turismo? 
[Múltipla Escolha] 
Marque quantas opções quiser 
(   ) Viagens Nacionais 
(   ) Viagens internacionais 
(   ) Gastronomia: modo de preparo e histórias sobre pratos tradicionais de 
várias partes do mundo 
(   ) Tecnologia: aplicativos e sites que ajudam viajantes 
(   ) Roteiros prontos: com dicas de hospedagem, transporte, alimentação, 
compras, etc... 
(   ) Dicas de livros e filmes 
(   ) Fotografia: pouco texto, muita foto! 
(   ) Museus e exposições 
(   ) Moda 
(   ) Entrevistas 
(   ) Economia: dicas sobre como pagar pouco em viagens 

 
OBRIGADA! 
Agradeço a sua participação. Ela será muito importante para os nossos 
resultados. Conhece alguém que também gosta de viajar e se informar sobre 
turismo? Compartilhe esta pesquisa. Em breve teremos os resultados. 
 
Mariana Machado 
Universidade de Brasília - UnB 
Faculdade de Comunicação - FAC 

 
Pesquisa feita através do site Google Forms. 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA COM TANIA MONTORO  
PHD em comunicação audiovisual e publicidade, professora e pesquisadora 
da Universidade de Brasília. 
 
Entrevista feita em 18/05/2016 
 

Bom dia, professora. Além da Comunicação, você tem pesquisas 

também na área de Turismo, certo? 

Quando eu terminei meu doutorado na Espanha, no Brasil não tinha 

doutorado em cinema. Então, aqui nós precisávamos de um doutor em cinema. 

Hoje só tem eu de doutor em cinema por aqui. 

O reitor me pediu para fazer também em publicidade, e como eu não 

gosto muito da área de publicidade, eu fiz em Turismo e Imagem, para poder dar 

uma força aqui na pós-graduação. Então eu fiquei seis meses a mais, e o meu 

tema foi Turismo, que é um must na Espanha. Depois eu fui trabalhar no CET 

(Centro de Excelência em Turismo), montei o mestrado lá e fiz o curso da 

formação de professores em Turismo e Cultura, que é o que eu coordeno. 

 

E falando em Turismo e Cultura, eu li seu livro, Cultura do 

Turismo: desafios e práticas socioambientais. O livro é de 2003, e eu achei 

interessante que no livro você coloca o Turismo como único setor 

superavitário na economia de um país em desenvolvimento. Esta 

perspectiva ainda é real? 

Ainda é. Nós temos um superávit do Turismo. Eu, por exemplo, sou 

uma crítica das Olimpíadas e da Copa também, porque eu acho que o que foi 

gasto não foi pego de volta, e eu acho que tiveram elefantes brancos aí e eu não 

sei para quê. Nas olimpíadas vai ser a mesma coisa. 

Mas, de qualquer forma, ainda é um setor que tem crescido. O nosso 

turismo só tem caído pela violência. A violência no Brasil tem espantado turista, 

principalmente depois que aquela moça foi morta em frente ao Copacabana 

Palace. 

O Rio de Janeiro ainda é o primeiro destino nosso, e é um lugar 

extremamente violento. O nosso Turismo tem caído por três coisas, mas ele ainda 

é superavitário, frente às outras ofertas de lazer e entretenimento. 

Nós temos três grandes problemas hoje no Brasil: a questão de 

segurança, a questão de endemias em hospitais, ninguém vem para um lugar que 
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não tem hospital, entende, e nós temos um outro fator que é a questão da limpeza 

da nossa alimentação. 

Nossa alimentação é suja. Não vê a quantidade de peste que tem no 

nosso país? No sentido de que, por exemplo, os alemães que vieram para a Copa 

passaram mal com a comida que comiam no hotel, porque a nossa fiscalização 

de alimentos ainda não é “A”. Então, se falta luz, o camarão está dentro do 

freezer, a pessoa não tira. A pessoa cozinha com o óleo que foi fritado peixe, frita 

bife, para poder aproveitar. As pessoas não usam luvas, as pessoas que estão 

mexendo não têm os dentes perfeitos. Então, a base de contaminação nossa é 

muito alta. 

E isso prejudica muito, principalmente no turismo que nós podíamos ter, 

que é o turismo de terceira idade. Ninguém vem para cá. Eu estive no Canadá 

agora em outubro/novembro, as pessoas querem conhecer o Brasil, mas é assim, 

igualzinho você se pensar na Índia. É o mesmo sentimento. Nós achamos a Índia 

suja, mas aqui também é muito sujo. 

É uma preocupação que as pessoas têm, porque não tem hospital. E é 

muito caro. O turismo brasileiro é muito caro, por quê? Porque como nós não 

investimos na rede de ferrovias, então tudo é passagem. Tudo é passagem aérea, 

e passagem aérea significa um traslado do aeroporto para o centro. Sempre. 

Então ela fica mais cara. 

 

Mas e o turismo do brasileiro saindo, indo para outros países? 

Ele diminuiu muito. As companhias aéreas estão com problema hoje. 

Os próprios aeroportos que foram ampliados para a Copa estão reduzindo rotas, 

muitas rotas. As nossas duas companhias aéreas são bem capengas, que é a 

TAM, agora LATAM, e a GOL. Temos a Azul que diminuiu a rota também. 

 

Mas a Azul comprou a TAP... 

Comprou a TAP. Comprou não, ela é acionista em 45% da cota da TAP.  

E mais um problema que nós temos: a demanda para o Turismo 

brasileiro é de um turismo de ambiente. Turismo Ambiental. 

E nós não temos nenhum tipo de ajuda para esse tipo de turismo. Por 

exemplo, imagina você, uma canadense, cheda em Brasília e quer ir fazer turismo 

na Serra dos Pirineus. Onde você encontra isso? Você tem que ir até Pirenópolis. 
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Não é uma coisa de você chegar, por exemplo, a Santiago de 

Compostela. Você vai chegar em Santiago de Compostela e tem ali no aeroporto 

todas as informações e pacotes para você ir. Tirando Foz do Iguaçu, que é super 

organizado aquele parque, é um parque modelo de turismo brasileiro, porque é 

uma parceria privado-público, então você tem um turismo apto. Entendeu? 

Turismo bem feito, com bondinho e tudo. 

Mas, por exemplo, as cachoeiras de Pirenópolis, que eu conheço bem, 

nenhuma tem salva-vidas. É complicado, porque você pode ter problema de cobra, 

você pode ter problema de afogamento, alguém passar mal. Não tem um suporte. 

Isso é complicado. 

E o turismo poderia gerar muito mais renda aqui no Brasil se o país 

investisse não no turismo de grandes eventos, que é no que ele está investindo, 

mas no turismo, esse aí que você está trabalhando. O turismo mais de ambiente, 

mais de natureza, por quê? Porque pegaria as pequenas comunidades. 

Você trabalharia com as pequenas comunidades, formando pessoal na 

pequena comunidade. Restaurando prédios históricos, fazendo o provimento 

turístico. Eu vivo falando na UnB. A UnB não sabe vender seu produto, porque 

você vê, ela não tem uma lojinha de commodity. Por exemplo, vem um aluno 

estrangeiro querendo comprar um lápis da UnB, uma canequinha da UnB, uma 

camiseta da UnB. Ele tem que ir lá na livraria, tem que pagar um absurdo, porque 

não da para o estudante. E pouca gente compra. 

 

Como você enxerga a relação Comunicação e Turismo? 

Total. Por isso que eu te falei para pegar o livro da Susana [Gastal]. 

Para mim ela demarca a base. Turismo é Imagem. Você compra a imagem do 

lugar, então você compra um ente que é imaginário, é dentro do plano do 

imaginário. É a coleção de imagens que faz a representação de um lugar. 

Ninguém mostra imagem de favela do Rio de Janeiro, mas tem o Favela Tour lá 

também. 

E a Comunicação é muito importante para o turismo porque ela vai dar 

ao visitante, ao viajante, informações mais privilegiadas sobre o lugar. Então, por 

exemplo, você vai dizer porque o Athos Bulcão veio para Brasília, porque ele fez 

aqueles azulejos, por que existe o quadrilátero, o que significa uma Super Quadra, 

porque a gente não quer grade, o que hoje já não existe mais. Mesmo o 
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quadrilátero de Brasília já está todo arrebentado. Você não tem como levar 

turismo mais.  

A Comunicação faz o exercício do Turismo de fundar imaginários e ao 

mesmo tempo de vender o produto turístico. Entendendo como um produto que 

você tem vontade de estar. Por exemplo, eu quero estar em Paris. Não é? Porque 

Paris sabe vender seu produto. O natal em Paris, o verão em Paris, a primavera 

em Paris. 

Nós não trabalhamos ainda, e a Comunicação pode ajudar muito no 

trabalho da sazonalidade do turismo, ou seja, ter vários produtos para o mesmo 

destino. Por exemplo, São Paulo no frio. Venha passar seu inverno em São Paulo. 

Venha passar um verão em São Paulo, porque você não vai sentir tanto calor. 

Essa sazonalidade, a Comunicação tinha que fazer para o Turismo. Eu 

não acho que nós temos uma boa política de Turismo. Eu acho que nós temos 

uma péssima política de Turismo, porque nós estamos acostumados a ter turismo 

de grandes hotéis. Hoje o mundo todo não é assim. 

Agora, você veja bem, pelo que o Rio de Janeiro está cobrando nas 

Olimpíadas, tem mais gente alugando apartamento do que hotel, porque o 

apartamento você divide entre seis ou sete pessoas e não fica tão caro. O hotel 

ficou muito caro. Tudo lotado, mas quem paga isso não é o turista que vem para 

as Olimpíadas. Quem paga isso são, na verdade, as grandes corporações, por 

exemplo: A Philips, que eu estou sabendo, pegou o hotel Copacabana Palace e 

deu para os seus acionários tantos quartos durante as Olimpíadas. A Mitsubishi... 

e aí vai. É o que a gente chama de Turismo de Corporação. A corporação paga, 

mas não é o turista normal que paga. 

 

Você tem alguma pesquisa, alguma informação sobre 

mochileiros? 

Não, as minhas pesquisas são sobre Turismo e Cultura. Eu fui 

consultora da Unesco para fazer rotas culturais no Brasil. Então, eu peguei as 

fazendas de Minas, por exemplo, onde tinha aqueles quadros... achei 

preciosidades de obras de arte. E estas fazendas que eram deficitárias do café, 

hoje recebem turistas. Conservatória, região de Penedo, vale do Mauá, a região 

todinha que pega Rio de Janeiro com Minas. 
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Aqui em Goiás, as fazendas não tem essa riqueza artística. A riqueza 

aqui ainda vem de preservação do cerrado. Árvores e turismo, muito de 

observação de pássaros. É um turismo muito querido entre os americanos e os 

canadenses, que saem de manhã, com a sua mochila, é mochileiro também, e vai 

observar pássaros. Nós ainda temos bastante isso aqui. 

 

Eu li seu artigo para a revista Labrys, Hollywood no Cerrado, onde 

você fala sobre o turismo de aventura e caracteriza a aventura. Não 

consegui compreender muito bem a diferença do turismo de aventura para o 

turismo. Todo turismo não é em busca da imprevisibilidade, do novo? 

 

Aquele é meu filme, Hollywood no Cerrado. E não, tem turismo que não 

vai na imprevisibilidade do novo. Por exemplo, eu conheço gente que vai em 

Miami todos os anos, na Disney, e não vai atrás do novo, a não ser da primeira 

vez. 

Segundo: são produtos turísticos onde a rota já está determinada. Você 

vai parar aqui, você vai no outlet você compra durante 20 minutos, depois vamos 

parar no restaurante tal, depois vamos para a Disney, seu ingresso está aqui, etc. 

Esse turismo que eu estou te falando é um turismo aventureiro, da descoberta 

mesmo. Como você sai daqui, por exemplo, e vai para Formosa e aí você vai 

começar a descobrir as coisas. 

Você, com sua amiga mochileira, vê uma igrejinha linda, olha que legal, 

não estava na rota, achamos no meio do caminho. Achamos uma queda d’água 

em tal lugar. Pirenópolis, há 40 anos, quando eu comprei a casa lá, era assim, a 

gente ia descobrindo cachoeiras. 

 

Mas o turismo de aventura não pode ter rota? 

Ele tem, mas você descobre coisas, porque você é aventureira, o seu 

olhar não está determinado. Essas caminhadas mesmo que se faz da rota de 

Santiago de Compostela, as pessoas se descobrem. Por que as pessoas se 

descobrem? Porque você não tem uma agenda como você tem de ir para a 

Disney, você não para e pensa, você vai para curtir. Esse outro não, o turismo é 

uma conversa interior que você tem. 
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Aliás, você pode fazer turismo em casa. A noção de turismo são duas: 

a noção do turista e a noção do viajante. Eu acho que o que você está 

trabalhando no seu projeto é mais a do viajante. É aquele que se descobre e 

descobre coisas durante a viagem, sobre ele e sobre os outros. O olhar do 

viajante é o olhar do pesquisador. É o olhar que tem a dúvida. Se ele já sabe tudo, 

ele não tem porque ter dúvida. 

 

Então não tem como ter uma revista para o viajante, porque a 

revista vai trazer a informação.... 

Não, a revista vai trazer a informação que o viajante precisa, mas ela 

não vai trazer a informação que o viajante descobre. São duas coisas 

completamente diferentes. Então você vai dizer para ele, olha, você vai sair de 

Brasília, vai pegar a BR 070 e tem um lugar que chama Águas Lindas. Eu não sei 

porque se chama Águas Lindas. Ele pode descobrir. 

Você vai poder dar uma rota para ele em que ele sai daqui para 

Pirenópolis e dizer que tem um posto de saúde em Águas Lindas em tal lugar. 

Então a sua revista, eu acho que ela traz informações para o turista, mas não 

restringe o olhar dele, como faz a Disney. A Disney te restringe o olhar. Você olha 

para onde ela te direciona para você olhar. Você está dentro de um lugar que não 

tem como. Se você me enfiar em um shopping center como é a Disney, você olha 

para aquilo. 

Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosto de descobrir, eu sou 

pesquisadora. Eu não gosto do dado, daquilo que me é dado eu sempre duvido. 

Estou sempre pesquisando, sempre mexendo, sempre fuçando. Porque existe o 

olhar que é o olhar hegemônico, o olhar onde todo mundo olha. 

Por exemplo, um trabalho que eu fiz na Disney quando eu conheci, foi 

ver outros parques que não estavam no roteiro. Por exemplo, dificilmente você vê 

um turista vindo em Brasília e indo ao parque Olhos d’água, e é muito mais bonito 

do que o Parque da Cidade. 

Você descobre também. Eu acho que a revista dá um mainstream, 

aquilo que é o básico para o turista e eu acho que ela tem a função de fazer 

alguns questionamentos e apresentar alguma coisa nova. Eu acho que ela tem 

que apresentar alguma coisa nova, porque senão ele pega um guia. Ele não 

precisa de uma revista. 
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Ela apresenta coisas novas, e essa coisa nova é o quê? Um novo olhar. 

A casa de fulano onde você tem uma comidinha boa, um lugar onde você vai 

comer o melhor pão de queijo, as coisas que são aprazíveis. 

O turista sai sempre em busca da aventura e do prazer. Essas coisas 

estão juntas. Porque se for para ele comer na churrascaria do lago, ele não 

precisa da sua revista. Então a sua revista tem que ser, no meu entendimento, 

uma companhia para ele nas horas de devaneio. Que ele senta e fala assim, 

estou com preguiça, deixa eu ver o que tem. Porque uma coisa chama a outra. 

Isso não invalida o que você fez. Eu entendo que você está fazendo 

projeto final, então tem tempo, tem isso e aquilo. Agora, pode ser o número 1 de 

uma série. 

 

Por enquanto, o que está sendo feito em Bússola é um projeto 

piloto. Não significa que seja definitivo... 

Não, e o que você está fazendo, você está alfabetizando os seus olhos 

para o Turismo. É a sua descoberta. A sua revista é a sua descoberta. E você vai 

compartilhar ela e outras descobertas para os outros. O próprio fato de você fazer 

essa revista, você já se descobriu. 

É um trabalho que eu acho que é muito da base da sensibilidade e por 

isso eu acho que é Comunicação. Ele está no domínio do sensível, no domínio do 

outro olhar. Aquele lugar que todo mundo foi, eu não levo. O turismo tem a ver 

com o teatro, com a encenação. 

É ampla a forma de definição do turismo de aventura porque ele 

também tem sido chamado para os jogos radicais, esportes radicais. Sair de 

manhã, ir de bicicleta até Pirenópolis, descer um paredão... aí é aventura, mas 

aventura no sentido do risco e das descobertas. Você descobre seu corpo, sua 

força, as formas de solidariedade que você tem em uma relação dessas... 

 

Quando se fala em turismo de aventura, a minha tendência é 

pensar no esporte, no ecoturismo, não na grande cidade, na grande capital. 

Não, mas tem aventura na grande capital. Pode se aventurar. Essa 

modalidade é a modalidade do marketing, que tem que ter, porque se não você 

não tem como caracterizar as coisas, mas como seu trabalho é dentro de uma 
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universidade, a gente vai trabalhar um conceito maior. Aventurar com olhar e 

explorar o olho do viajante. 

Rotas de aventura você também pode criar. Turismo estudantil, que é 

uma coisa que não tem no Brasil. Conhecer as bibliotecas... você não gostaria de 

conhecer as bibliotecas das outras universidades? Pare para pensar no que você 

gostaria de ver. Como os alunos comem, como os alunos dormem... a descoberta 

do outro. 

O turismo é comunicação porque é alteridade. Alteridade é a 

capacidade que nós temos de descobrir o outro. Não como igual, nem como 

exótico, macaquinho do Brasil, mas como o outro. Como vive, como come. E hoje 

o mundo está muito virado para a descoberta da vida privada. Você vê que esses 

reality shows, o próprio facebook, a pessoa come e posta, vai dançar e posta... 

porque é a descoberta do outro, o que te faz feliz. 

E você vai ver que são as coisas mais simples onde estão as maiores 

felicidades. Ensinaram para a gente que a gente tinha que acumular para ser feliz 

mais tarde. Você sofre para caramba estudando, mas vai arranjar um empregão e 

depois vai comprar seu apartamento. Não é verdade. 

A felicidade é hoje, aqui, agora. Ela é presencial. Amanhã cedo você 

pode estar com câncer. Ou eu, ou qualquer um de nós, ou qualquer um querido 

que nós vamos sofrer muito. Então, viva o seu presente, seu dia é um presente. 

Neste dia você está bem de saúde. Eu acho que o turismo tem isso de viver o dia.  
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APÊNDICE C – ENTREVISTA COM DANIEL THOMPSON 
 
Bacharel em Relações Públicas pela Faculdade de Comunicação Social 
Cásper Líbero, Turismólogo pelo Centro Universitário Senac de Turismo e 
Hotelaria e autor do blog Mochileiro das Maravilhas. 
  
Entrevista em 23/05/2016 
 

1. Pra começar, queria que você contasse como foi feito o seu 

primeiro mochilão.  De onde veio a ideia e como você conseguiu se 

organizar? Mais importante, para onde você foi nessa primeira viagem?  

Meu primeiro mochilão, que provavelmente plantou a sementinha para 

tudo que aconteceu até hoje foi feito pela Europa, com um amigo, em 2001, após 

eu me formar em Relações Públicas, minha primeira faculdade. Essa ideia veio de 

uma vontade muito grande de conhecer o "velho continente" junto ao anseio de 

liberdade, de observar o novo e de aprender novos idiomas. Após 40 dias de 

mochila, parei na Espanha para estudar. Depois disso, parei em Londres e de lá 

me inscrevi para o vestibular de turismo, pois havia decidido que queria trabalhar 

com isso pelo resto da vida. 

 

2. E o site Mochileiro das Maravilhas? De onde veio a ideia para 

criá-lo? 

O site nasceu em 2009, após a minha primeira volta ao mundo pelas 

Maravilhas Modernas. Eu retornei de 7 meses de viagem e as pessoas, 

principalmente que acompanharam a aventura pelo iG Turismo, onde eu era 

colunista, me perguntavam se eu não continuaria a escrever. Nasceu o blog, que 

já mudou de cara duas vezes e segue na ativa. 

 

3. Já são alguns anos mochilando pelo mundo. As pessoas tem 

uma ideia de que sempre vão ser poucos os gastos e que não é preciso 

juntar uma grana para viajar. Isso é verdade? Quanto em média você gasta 

em um mochilão? 

Sim, vários anos. Mochilando normalmente se gasta menos e, como eu 

sou um cara econômico dentro e fora das vigens, acredito gastar menos ainda. 

Estudar os locais e planejar bem a viagem é um meio para economizar. Outro 

ponto é escolher. Abrir mão de outras coisas, como bens materiais (para mim) 
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desnecessários, como o celular mais moderno do mundo, são fundamentais. Mas 

sim, gasta-se algo, claro, porém muito menos do que se pensa. E se você 

transforma isso no seu trabalho, como eu fiz, tudo fica bem mais descomplicado. 

Os valores dependem muito do local visitado, da época e dos seu 

comportamento. Europa é uma coisa, América do Sul é outra. Ásia, outro ainda. 

Viajar na baixa temporada pode ser um bom passo inicial para gastar menos. 

Observar o câmbio é outra dica, então dar um valor certo é arriscado, até porque 

a variação de hoje é muito grande, mesmo de um mês para outro. 

 

4. Agora, com a alta do dólar e a desvalorização do real, ainda da 

para mochilar? 

Da sim, claro. Como falei acima, basta escolher os lugares certos. 

Viajar pelo Brasil e pela América do Sul podem ser ótimas opções. Ásia também, 

pois é um continente barato. Basta encontrar uma dessas boas promoções de 

passagem para chegar até lá. E África, porque não? 

 

5.Em suas viagens você costuma ir sozinho ou acompanhado? 

Você diria que é seguro mochilar sozinho(a)? 

Na maioria eu vou sozinho, mas tenho viajado acompanhado também 

ultimamente. Depende muito da ocasião. Eu considero seguro sim. Normalmente, 

quando estou viajando sozinho, fico mais atento e ligado. Nunca passei qualquer 

problema ligado à segurança viajando sozinho, exceto naquele meu primeiro 

mochilão, na Europa, quando furtaram minha carteira na Bélgica. Mas daí 

considero que foi um descuido meu por conta da inexperiência em viagens. 

Porém, todo cuidado é pouco. Onde há turistas, há gente esperando 

oportunidades, então não seja o alvo mais fácil e cuide de você e das suas coisas. 

Fique esperto, siga seus instintos e não de moleza. 

 

6.Toda viagem tem seus momentos complicados. Qual foi o maior 

perrengue que você passou durante um mochilão? 

Sim, todas tem e muitas vezes esses perrengues se tornam grandes 

histórias. Acho que o maior perrengue da minha história de viagens foi quando 

perderam meu mochilão em um voo de conexão entre a Indonésia e as Filipinas, 

durante a minha segunda volta ao mundo. A bagagem ficou presa no aeroporto 
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de Cingapura e só acharam após quatro dias, quando eu fiz um barraco no 

aeroporto de Manila. Isso virou episódio da minha série no UOL e do meu 

programa na TV Gazeta (O Mochileiro), pois resolvi gravar (quase) tudo e nunca 

mais vou esquecer. Ainda bem que o final foi feliz! 

 

7.Para quem nunca mochilou, mas tem vontade, qual a sua 

principal dica? 

Planejamento e determinação. Acho que vale muito estudar os destinos 

e desenhar bem a viagem. E começar pegando experiência por lugares mais 

simples, talvez dentro do próprio país ou estado. Não precisa ir pro outro lado do 

mundo para mochilar. Já pensou em conhecer um parque estadual que está a 

200 km da sua cidade? Visitar uma cidade vizinha e passar uns dias explorando 

seus cantinhos? Isso também é mochilar. 

 

8.E qual viagem lhe marcou mais, enquanto mochileiro? 

Hum, pergunta difícil! Todas tem muita importância, cada uma em seu 

momento, mas para o projeto e a transformação do meu trabalho e da minha 

personalidade, acho que a 1ª volta ao mundo, em 2008. Ela foi, além de uma 

realização de um sonho, um divisor de águas na minha carreira. algo que sempre 

levarei comigo e que abriu muitas portas. 

 

9.Para finalizar, e considerando toda a sua experiência, como você 

define o mochileiro? O que é um mochileiro, na sua opinião? 

Mochileiro é um viajante curioso e inquieto que busca sempre algo fora 

da rota turística, que quer conhecer o lugar de maneira diferente, estar mais perto 

da realidade e da cultura local, das pessoas. Beber o que eles bebem, fazer o que 

eles fazem e saber como eles vivem. O mochileiro é um turista sim, mas que troca, 

na maioria das vezes o conforto de uma cama mais macia por uma bela história 

em um frio banco de praça, uma noite bem dormida por um papo enriquecedor, 

que economiza na passagem e na comida para poder ir um pouco mais adiante, 

que caminha mais para ver o que tem depois da curva. Que espera 

pacientemente o silêncio do lugar pra viver o momento mais puro da experiência. 

E acima de tudo que respeita todas as religiões, culturas e formas de vida, 

inclusive daqueles que não querem ou não podem viajar assim. 


