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INTRODUÇÃO
Este relatório tem por objetivo sistematizar as principais informações e ideias levantadas durante evento realizado
no dia 14 de março de 2018 na Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP) da Fundação Getulio
Vargas (FGV) como parte da 18ª edição da disciplina eletiva Formação Integrada para a Sustentabilidade (FIS).
O evento que leva o nome de Kick Off teve como objetivo três aspectos centrais. O primeiro deles de lançamento e
apresentação do desafio entregue aos 18 alunas e alunos matriculados na disciplina a ser trabalhado ao longo do
primeiro semestre de 2019: “produzir e lançar uma campanha de comunicação que dê visibilidade ao Turismo de
Base Comunitária (TBC) no Brasil para inspirar comportamentos e práticas dos atores envolvidos”. Em segundo
lugar, o encontro se propôs a reunir atores e personagens que de alguma forma se relacionam com a temática do
desafio a fim de construir um ambiente de conversa e debate capaz de levantar ideias, perspectivas, informações e
questionamentos importantes para o processo de construção e resolução do desafio, que também leva o nome de
“projeto referência”. Por fim, o Kick Off também é o espaço de lançamento da identidade do grupo que
tradicionalmente possui um nome e logo como posicionamento perante a sociedade.

No dia 14, estiveram presentes no evento agências de turismo ligadas ou não ao TBC, agências de comunicação e
publicidade, representantes de governos, estudiosos, acadêmicos e interessados pelo tema, além de potenciais
turistas e alunos e alunas da FGV. O grupo reconhece, porém, como principal limitação do evento a ausência de
uma participação robusta e significativa de comunidades envolvidas com TBC, entendendo estas como
personagens centrais a serem incorporados no processo de criação da campanha. O Kick Off, no entanto, não se
mostrou um evento muito acessível para esse público por questões de logística, localização, horário e custos de
deslocamento. Nesse sentido, o grupo se compromete a manter um diálogo constante com algumas dessas
comunidades como forma de garantir uma participação central delas na construção e finalização do projeto
referência.
As dinâmicas do evento foram propostas com o intuito de estimular questionamentos acerca do tema, discutidos
a partir de diferentes perspectivas, de forma a desenvolver insights sobre possíveis respostas ou caminhos a
serem perseguidos na resolução dos questionamentos do grupo. A sistematização que aqui se concretiza é o
levantamento desses questionamentos a partir do que foi falado nas mesas, com base nas anotações dos
facilitadores de cada uma. Por fim, serão apresentadas as conclusões resultado dessa coletânea de informações,
destacando os mais relevantes para as próximas etapas do projeto referência do FIS 18.

DE MALA E CUIA
"Muito foi falado sobre encontros, caminhos, turismo,
diversidade. Viajar como algo que constrói histórias baseadas em
vivências, chegadas e partidas. Colocar o holofote e sua luz em
uma causa.
Ser diferente é ser único, original e nos faz evoluir juntos com
aprendizados. Somos tudo isso. Pessoas representadas por cada
linha com sua especificidade, tamanho e comprimento. Alguns
vermelhos, amarelos, contínuos, descontínuos. Somos 18
caminhos e pessoas diferentes que se encontraram formando um
grupo que não tem exatamente começo, meio e fim. Mas que
formamos algo visivelmente muito maior. Esta é a nossa
representação." - Paola Fillippi
Carregamos nossas vidas a cada lugar que vamos, somos pessoas
por inteiras que acumulam experiências, somos seres que
experimentamos por inteiro vivendo e aprendendo, queremos ir a
novos lugares para viajar, mas sempre de mala e cuia.

O FIS 18
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PREPARAÇÃO E PROCESSO

Primeiro encontro

O grupo recebeu o briefing do Kick Off ao final da Micro Imersão, que ocorreu nos dias 23 e 24 de fevereiro. Nele, foi explicado o
que deveríamos fazer para o evento acontecer, bem como o seu objetivo de coletar insumos e contatos relacionados ao TBC, como
forma de aprofundar os conhecimentos acerca do tema. Assim, formaram-se os grupos de Ambiente, Comunicação, Dinâmicas e
Estudos cuja quantidade de pessoas variava de 4 a 6 pessoas por grupo. Cada equipe representava um pilar que, com seus
respectivos objetivos, corresponderam ao escopo delimitado para o projeto Kick Off.
Surgiu do grupo duas facilitadoras gerais do processo de organização para garantir a mobilização dos integrantes para encontros
extraclasse, o controle e andamento das tarefas de cada equipe e o alinhamento do grupo a fim de simplificar a comunicação. Além
disso, através de um processo criativo experiencial, resultado de esforços de alunos conjuntamente com um professor do FIS,
originou-se insumos para que então nascesse o nome e logo do FIS 18. Ter conhecimento do processo é necessário para
compreender algumas escolhas de dinâmicas durante o próprio evento e os resultados coletados.
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BEM-VINDO! SINTA-SE EM CASA
Durante o coffee, os convidados podiam apontar no
Mapa do Brasil, que estava pendurado na parede, o
próximo destino brasileiro que gostariam de ir. A
ideia era propor uma reflexão acerca das milhares de
possibilidades que o país pode oferecer em questão
de diversidade, paisagens naturais, cultura local e
experiência no turismo.
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O evento realizado na própria Fundação Getulio Vargas,
teve duração de aproximadamente duas horas com
momentos de descontração, aprofundação e discussão
sobre TBC. Para a recepção das/os convidadas/os do Kick
Off, o grupo de Ambiente preparou um coffee feito pelos
próprios membros do FIS 18, com bolos, bolachas,
antepasto de berinjela, docinhos de quindim, e outras
comidas que eram artesanais, pessoais e remetiam a um
sentimento de cuidado aos detalhes, na tentativa de
remeter à lógica muito presente no Turismo de Base
Comunitária.

Respostas coletadas com o Mentimeter

Depois que todos comeram e já estavam identificados com seus crachás, começou o check in. Ele aconteceu por meio do
Mentimeter, um site interativo que permite as pessoas responderem as perguntas no seu próprio celular, e as respostas
aparecem no telão da sala. O Mentimeter foi usado ao longo do Kick Off para outras dinâmicas. O check-in teve como
proposta dar início formal ao evento, desejando boas vindas aos participantes bem como agradecer pela presença dos
mesmos.
Logo em seguida, as pessoas interagindo com o Mentimiter construíram uma nuvem de palavras respondendo a pergunta:
“ O que te vem à cabeça ao escutar TBC?”

A nuvem de palavras foi uma ferramenta para
introduzir a origem do conceito tanto na literatura
internacional quanto no âmbito político brasileiro.
Além disso, os princípios do Turismo de Base
Comunitária foram apresentados por meio dos textos
de Marta de Azevedo Irving, professora da UFRJ e
uma das principais referências acadêmicas em
termos de TBC no Brasil. O intuito do momento era
preparar e deixar todas as convidadas e convidados
alinhados para as dinâmicas em grupo, mas antes
disso aconteceu a sensibilização

A sensibilização criou um ambiente para as pessoas se abrirem
e se sentirem a vontade. Teve o objetivo de aprofundar a
reflexão das pessoas em relação às suas viagens, passando
desde o roteiro, sentimentos e relações até aprendizados
pessoais. A sensibilização aconteceu em 3 rodadas, nas quais
cada dupla de pessoas falava sobre uma viagem que fez. A
primeira rodada focava em aspectos físicos da viagem, a
segunda em relações criadas e a terceira em aprendizados
adquiridos com a experiência.
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A próxima etapa foram as dinâmicas em grupo, em que as mesas eram compostas aleatoriamente pelas
pessoas presentes e funcionaram em duas rodadas contendo perguntas orientadoras e textos de apoio.
Foi uma tentativa de colocar os envolvidos em um desconforto para pensar e questionar desafios que
surgem quando o tema é a promoção de Turismo de Base Comunitária.
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METODOLOGIA
Com forma de apoio ao texto em prosa, o grupo optou por apresentar uma
abordagem visual e esquemática que carrega o nome de modelo piramidal. A
estrutura expõe a questão envolvida em cada mesa em seu nível mais alto,
hipóteses elaboradas a partir da questão em seu segundo nível e,
consequentemente, embasada por argumentos destrinchados na base ou níveis
inferiores da pirâmide. De forma prática, o esquema permite e facilita a
visualização da condução do raciocínio lógico em cada grupo de discussão, além
de originar suposições a partir dos dados coletados.

O QUE VOCÊ ESPERA DE UM TBC?
Primeiro, todas as mesas deveriam responder as questões (i) o que você espera em uma viagem de TBC, (ii) o que te atrai
como um turista para uma experiência dessa, e (iii) como isso se diferencia de outras viagens turísticas.

No que diz respeito às expectativas dos convidados acerca do turismo de base comunitária, os convidados ressaltaram a
importância que o turista confere à sua segurança ao viajar, de forma que para que o TBC seja um destino mais popular, são
necessárias certas garantias.
Nesse sentido, o turista espera encontrar informações a respeito de seu destino, além de roteiros para diferentes atividades
turísticas. Para tanto, é necessária uma certa estrutura por parte dos comunitários para poder atender às demandas por essas
atividades. A garantia da segurança também se relaciona com o bem estar durante a viagem, o que implica que alimentação e
estadia são elementos fundamentais que o turista leva em consideração para decidir seu destino.

O QUE TE ATRAI?

A culinária e o contato mais próximo com a natureza são essenciais. A comunidade visto que o TBC proporciona a troca de experiência e
conhecimento entre o turista e a comunidade. As pessoas estão dispostas pela experiência e são naturalmente curiosas buscando conhecer o
ambiente, os produtos, os serviços e as pessoas. A culinária é vista no TBC como sendo essencial. Os turistas procuram conhecer receitas e
ingredientes locais. A natureza uma vez que o TBC está ligado com uma atividade turística responsável na qual é de extrema importância a
preservação do território.
O TBC se diferencia de outros turismo por ser um turismo de experiência. No turismo regular, normalmente se visita o que foi feito enquanto que
no TBC o indivíduo vai conhecer como se é feito e vai experimentar essa sensação. É uma experiência diferente da qual maioria das pessoas está
habituada, uma vez que o indivíduo vai vivenciar e conhecer essa outra, nova realidade. Ademais, as pessoas acreditam que o TBC é uma experiência
rica de espírito.

O QUE DIFERENCIA O TBC?
Os convidados ressaltaram que a
exclusividade, a estrutura menos tradicional, a
imersão na cultura local, o respeito e cuidado
com práticas sustentáveis, a experiência única
de convivência com a comunidade, o exercício
da empatia, uma nova percepção do cotidiano
e a absorção orgânica dos saberes locais como
os grandes diferenciais.
Em uma viagem de TBC, o indivíduo busca a
originalidade. A originalidade tanto na
identidade e na valorização da cultura
presente naquela comunidade mas também a
originalidade do cotidiano do indivíduo.

Isso ocorre uma vez que através do contato direto, o turista vai vivenciar como é a o funcionamento, a culinária, as atividades
daquela comunidade.
Ademais, a partir dessa experiência é possível observar a diversidade que existe entre as regiões e as comunidades de TBC visto
que a rotina de um muitas vezes é diferente que a do outro. Muitas vezes se espera que se encontre simplicidade em uma viagem
de TBC já que o turista está visitando o lugar pelas relações e pelo ecossistema da região. Por fim, como qualquer turista em uma
viagem, se espera vivenciar uma nova experiência para ter uma história para se contar.

QUESTÕES LEVANTADAS
Alguns questionamentos foram levantados espontaneamente conforme o decorrer da conversa, que abordaram pontos
fundamentais a serem discutidos. O primeiro deles é se há mutualidade na troca que é proposta entre o turista e o comunitário.
Nesse sentido, quais as expectativas dos locais com o desenvolvimento do turismo? Uma resposta dada por um dos convidados
foi a de que a mutualidade se estabelece na geração de renda para os comunitários em troca da experiência que é oferecida aos
turistas. Foi ressaltada também a importância do comportamento do turista em uma experiência de TBC, visto que algumas
práticas são incomuns no cotidiano popular e podem causar impactos negativos se não forem seguidas. Nesse sentido, os
convidados chegaram ao consenso de que o grande desafio é a combinação entre o desenvolvimento local e a preservação da
cultura, que é o grande atrativo desse tipo de turismo.

SISTEMATIZAÇÃO DE
INFORMAÇÕES POR TEMA
ESPECÍFICO DE CADA MESA

MESA 1
Quais as possíveis formas de incluir na campanha de comunicação a ideia de que o TBC é um mecanismo de
desenvolvimento social e melhora da qualidade de vida da comunidade?
Sabe-se que o TBC tem em sua essência a preservação da comunidade tradicional e suas atividades. Dessa forma,
entende-se que ao realizar uma campanha de comunicação para o TBC, as comunidades, seu desenvolvimento e
preservação devem ser tratados como prioritários. A mesa, como um todo, levantou um ponto fundamental de que o TBC
não deve ser tratado como turismo para comunidades carentes e sim como um turismo de experiência, em que ocorre
co-criação entre a comunidade e os turistas. Logo, dar protagonismo às comunidades e associar o turismo a contribuição
local se mostra uma ferramenta fundamental para uma campanha de comunicação bem sucedida.
Outro ponto levantado refere-se ao fato de que generalizações do TBC podem ser arriscadas, uma vez que cada
experiência é única e relacionada a uma comunidade específica. Assim, o "produto" vendido na campanha de comunicação
deve necessariamente ter valor agregado a comunidade em questão. Falou-se também de que apesar do objetivo ser o
de desenvolvimento local e geração de valor para as comunidades, a campanha de comunicação tem como base o
produto, isto é, a experiência que o TBC propõe. Assim, deve-se entender qual a mensagem a ser transmitida, com suas
especificidades relacionadas às experiências distintas.
Por fim, pensando no desenvolvimento local, mas tendo em vista a necessidade de preservação sustentável das
comunidades, entende-se que as campanhas de comunicação de TBC não podem se dar em veículos de massa e gerar
engajamento excessivo. A conduta sugerida foi de identificar o público e produzir informação focada e dirigida. Não
necessariamente precisamos tratar de benefícios como elementos tangíveis. Os mesmos podem ser conceituais, como
autonomia de recursos, empoderamento feminino, dentre outros.

MESA 2
Devemos dar visibilidade a um tipo de turismo que não pode existir em escala? Nesse sentido, o que é dar
visibilidade?
Antes de entrar na questão proposta, uma convidada levantou um questionamento complementar: quais são as
necessidades e expectativas das comunidades? O entendimento dessa questão é essencial para calibrar com
melhor precisão a exposição que uma campanha desse tipo pode criar, já que a visibilidade pode impactar tanto
positiva como negativamente a comunidade. Foi apontado como um dos principais objetivos da comunidade a
monetização de atividades cotidianas atrativas aos turistas, além do desenvolvimento de produtos locais,
estimulado principalmente pela convivência das comunidades com o consumismo industrial no contato com o
turista, que exerce uma pressão significativa na demanda por produtos.
Os convidados demonstraram também uma preocupação com uma possível romantização das comunidades ou a
exploração da mão de obra. Assim, a questão central procura entender até que escala existe viabilidade para um
TBC, de forma a construir caminhos para que a atividade turística não se adeque ao modelo massificado. Um
insight relevante realizado por um convidado para essa questão foi a importância da existência de um certo nível
de organização social, de iniciativa da própria comunidade, de forma a se construir coesão para o exercício da
atividade turística. Essa organização serve tanto para alinhar as expectativas dos comunitários quanto para
fortalecer a comunidade na resistência ao turismo predatório. Para tanto, se faz necessária uma representação
legitimada pela comunidade para o estabelecimento de limites e perspectivas de expansão do turismo.

MESA 2
Devemos dar visibilidade a um tipo de turismo que não pode existir em escala? Nesse sentido, o que é dar
visibilidade?
Nesse sentido, o turismo predatório estimula o comportamento defensivo das comunidades, sobretudo em projetos
de conservação ambiental. Assim, ao se dar visibilidade, é preciso destacar a questão socioambiental e as demandas
da comunidade, sobretudo para os policy makers. O turismo, como toda atividade econômica, está sujeito à disputas
de mercado, de forma que o governo deve produzir políticas públicas de fomento da atividade e preservação da
cultura e do meio ambiente, e não priorizar a especulação imobiliária. Os convidados consideram o TBC um mercado
de nicho que exige sensibilidade e abertura para o novo, de forma que a campanha deve se dirigir a um certo público
alvo. Além disso, ao se dar visibilidade para esse tipo de turismo, deve-se focar nas práticas e pessoas envolvidas na
atividade, além de evidenciar a escala real das comunidades, de forma que o turista entenda a sofisticação do TBC.
Além disso, deve orientar a campanha o destaque para a originalidade, essência da comunidade, além de atentar para
a importância de se destinar parte da receita proveniente do turismo para a preservação ambiental.

MESA 3
Como, na campanha, fazer das culturas tradicionais presentes no TBC um atrativo turístico sem reforçar a lógica da
transformação dessas práticas em um produto de mercado?
Os pontos de atenção que foram discutidos sobre atrair turistas foram: i) não vender uma viagem como retiro individual
ou espiritual, tendo em vista que a coletividade é um dos princípios do turismo de base comunitária e, sendo assim,
requer do turista abertura e disposição para dividir, repartir, escutar e se envolver com outras pessoas; ii) não utilizar
apenas imagens de lugares inusitados e exóticos para vender este tipo de turismo mas também divulgar o momento da
troca entre comunitários e turistas. Isto é, focar em pessoas, conversas, prosa, diálogo, que é um dos principais
diferenciais do turismo de base comunitária; iii) utilizar imagens relacionados à culinária pode ser uma forma de atrair
turista e ser fiel ao que se preza em um turismo de base comunitária. Ter algum apelo e chamado para essa atividade
poderia ser um insight para a campanha de marketing, como “você pode cozinhar com os comunitários e experimentar os
sabores daquela região”. O apelo para o turista colocar mão na massa é uma forma de vender este turismo e de ser fiel
com a questão da interação que há nos roteiros deste turismo.
A partir da discussão e dos temas acima citados, surgiram insights das facilitadoras e dos convidados que são de suma
relevância. Um deles foi o cuidado que o turista deve ter de não apenas perguntar pra os comunitários mas também falar
de onde veio e um pouco de si e de quem está lá pra escutar e principalmente o motivo atrás disso. Não focar apenas
naquilo que o comunitário pode oferecer mas também o que o turista tem pra dar. Demonstrar de alguma forma que eles
também estão curiosos e querem saber da vida de quem os visita. Sair da zona de conforto, sair da bolha, disruptiva,
uma forma diferente. Colocar no fim do vídeo ou do material produzido passo a passo de quem quer fazer uma viagem
(contato de agências, ou delidires, rota, calendário, preço). Pegar restos de turistas que já foram “sou outra pessoa”.

MESA 3
Como, na campanha, fazer das culturas tradicionais presentes no TBC um atrativo turístico sem reforçar a lógica da
transformação dessas práticas em um produto de mercado?
Outros pontos que fogem da resposta pedida e que valem ser ressaltados e que tangem tanto a entrega do desafio
como a organização do time Mala e Cuia, são eles: 1) não utilizar o termo técnico TBC, 2) tomar cuidado com quem
você irá comunicar na comunidade, tendo em vista que nem todas famílias e líderes centrais e ou organizações
representam de fato essa relação (então ficar em atenção de como se dá a representatividade e a gestão de cada
TBC). E também trazer vozes femininas por ser ambiente onde há liderança predominante masculina. 3) logística é
complexa. 4) cuidado com todo o processo é envolvido. 5) pouco tempo, então tomar cuidado para não prometer algo
muito grande e decepcionar as comunidades, por ser um desafio complexo (envolve captar imagens, diálogo,
horizontalidade). 6) pesquisar iniciativas e projetos que já existem. 7) conscientizar e informar as pessoa pré viagens
para elas entenderem mais a realidade de cada TBC e o que esperar (ou não esperarem) para entenderem o que irão
viver e não terem expectativas diferentes. Demanda abertura das pessoas.

MESA 4
A campanha a ser construída deve ser generalista de forma a não favorecer nenhuma experiência específica de TBC.
Como fazer isso e ao mesmo tempo respeitar a heterogeneidade das demandas e recursos internos das diversas
comunidades que trabalham com TBC no Brasil?

Primeiramente, a campanha deve reconhecer a diversidades dos grupos que compõem o TBC. Diante disso,
reconhecer que existem grupos que não querem essa visibilidade, para que não haja crítica por parte deles, e ajudar
aqueles que buscam o TBC como outra forma de geração de renda, e de emprego. Ademais, apresentar essa
diversidade e fortalecer à valorização das identidades das comunidades que compõem o TBC de forma que, ao
aumentar sua autoestima esses reconheçam sua importância e seu valor.

MESA 4
A campanha a ser construída deve ser generalista de forma a não favorecer nenhuma experiência específica de TBC.
Como fazer isso e ao mesmo tempo respeitar a heterogeneidade das demandas e recursos internos das diversas
comunidades que trabalham com TBC no Brasil?
Em segundo lugar, a campanha precisa definir seu objetivo, propósito: é aumentar o público alvo? ampliar o conceito
de TBC? melhorar o awareness do TBC? Assim, diferenciar o TBC de outros turismo e mostrar o que se espera
quando se está vivenciando o TBC? Além disso, a campanha deve entender quem é seu público. É possível fazer uma
campanha na qual haja troca de experiência entre as próprias comunidades de forma que comunidades possam se
inspirar e ter exemplos de TBC que sucederam - como consequência, iram entender o que e como foi feito, quais
foram os principais desafios, pontos negativos e etc.
Por fim, a campanha deve compreender a dificuldade que é precificar o TBC e o produto que está sendo oferecido. É
difícil criar um modelo a ser seguido visto que cada localidade e comunidade têm suas próprias especificidades.
Também é de extrema importância a transparência para onde o dinheiro dos destinatários está indo.

MESA 5
Como incorporar esse princípio de participação em todas as fases do processo de construção da campanha? Quais os
principais cuidados a serem tomados nesse sentido?
A primeira questão que apareceu em relação à participação na construção da campanha foi a agressividade das
pessoas quererem fazer parte do processo, isto é, uma pessoa de fora totalmente estrangeira tentar fazer uma
campanha para uma realidade diferente é um grande desafio. A quantidade de privilégios que alguém de fora possui
talvez possa impedir ela de entender como funciona o convívio dentro da comunidade de TBC, o sentimento de
pertencimento, a conexão com a cultura e tradição. Este é um ponto muito forte quando se fala de uma campanha
para o turismo de base comunitária, pois as pessoas locais devem ser o foco, bem como a cultura local.
O turista deve ter a consciência de que manter a cultura é valorizá-la, e que ela transforma a população local pois a
comunidade conquista seus sonhos através da cultura, a qual interage muito com o turismo. Entretanto, ele deve ter
em mente, e a campanha deve tomar cuidado ao explorar esse aspecto, de que ele com certeza sairá transformado
do local pois pode não acontecer. Cada indivíduo possui uma própria visão do mundo, interage de uma forma
específica e se conecta com o ambiente à sua maneira, portanto não é uma garantia de que a experiência de TBC irá
mudar alguém. É necessário abertura para criar conexão e laços. Por outro lado, essa individualidade de cada um
pode proporcionar relações com pessoas que nunca aconteceriam na vida normal, e que podem trazer diversas
perspectivas e histórias novas. Ainda no ponto de vista do turista, surgiu na mesa um argumento de que ele deve
começar a se preparar muito antes para a experiência no TBC. É preciso ,além da abertura, respeito e conhecimento
acerca da cultura, tradição e história do local, de forma a se permitir imergir na experiência sem prejudicá-la, ou seja,
sem desrespeitar o contexto e aproveitar o momento. Nesse sentido, o desrespeito pode vir numa negação de algum
prato ou costume local, ou até mesmo com gestos e olhares desconfortáveis.

MESA 5
Como incorporar esse princípio de participação em todas as fases do processo de construção da campanha? Quais os
principais cuidados a serem tomados nesse sentido?
Em relação à campanha, a mesa tinha a opinião de que ela deve ser baseada em quem foi, mas também - e
principalmente - em quem recebeu, ou seja, deve-se entender tanto o ponto de vista do turista que foi quanto do
comunitário que recebeu os turistas. Essa troca é muito importante pois não exclui a visão do protagonista do TBC, o
comunitário. Contudo, a campanha não deve mercantilizar e comercializar essa relação a ponto de romantizar e
torná-la uma mercadoria. “Não é algo para ver, mas para fazer parte” é uma das frases que se sobressaiu na mesa.
Além disso, deve haver uma transparência em relação ao destino dos recursos desse turismo, de modo que o turista
e a população local conseguem ver o impacto, crescimento e influência do dinheiro e da experiência turística dentro
da comunidade. Isso é importante pois há muita dificuldade de saber como o TBC acontece e como a comunidade de
prepara para receber e oferecer esse serviço, o que pode causar desconfiança por parte dos turistas, então a
transparência é uma forma de garantir uma tranquilidade em relação à essas questões.
Por fim, foi mencionado a importância da frustração para compreender a realidade e o contexto do TBC. Deve-se ter
a consciência de que não é uma viagem ao paraíso e que desconfortos irão surgir, mas tudo isso faz parte da
experiência. Esse espaço de incerteza do que a experiência pode trazer significa uma brecha para ser surpreendido, e
também para ser exposto (em todos os sentidos). No mais, a mesa levantou a questão de gênero no TBC, que pode
ser muito comum. A violência e desigualdade entre homens e mulheres é um problema estrutural da sociedade, e o
turismo está totalmente inserido nisso. A perspectiva de que mulheres devem ser respeitadas, que assédio é errado,
e que elas estão em pé de desigualdade perante os homens é uma visão privilegiada de quem tem acesso à
informação, e não se pode exigir essa visão de populações que possuem um estilo de vida totalmente diferente.

MESA 6
Devemos dar visibilidade a um tipo de turismo que não pode existir em escala? Nesse sentido, o que é dar
visibilidade?
As primeiras dúvidas que surgiram na mesa foram: Como podemos em um termo que traga valores e sentimentos em substituição ao TBC? É possível tangibilizar a experiência ("como isso vai me agregar")? Algumas falas que
vieram a tona foram: “Não precisamos ter dedos ao tratar de TBC, as comunidades sabem o que querem e o quanto
elas conseguem aguentar em termos de demandas”;“TBC é um processo educativo e precisar ser abordado como
isso”; “Sem parceria com o governo local é muito difícil fazer TBC”;“Nós já mudamos muito (como oferta de TBC) e
precisamos que a demanda mude também”

Logo após esses questionamentos as primeiras falas de agentes de viagens que trabalham diretamente com os
“comunitários” (pessoas que trabalham com TBC) desconstruiram a premissa básica que tínhamos de não aumentar a
demanda por medo de não ter oferta suficiente ou por não ser sustentável para as comunidades. Para explicar o
momento no qual o Turismo de Base Comunitária vive atualmente, foi feita uma comparação com os produtos
orgânicos. Houve durante muito tempo uma percepção da sociedade em geral de que não valeria a pena adquirir um
alface orgânico, por conta do seu elevado preço em comparação com o não orgânico.

MESA 6
Devemos dar visibilidade a um tipo de turismo que não pode existir em escala? Nesse sentido, o que é dar
visibilidade?
Contudo, aos poucos, mais pessoas foram ampliando sua consciência sustentável e, com isso, começaram a perceber
que o custo de comprar um alface ou qualquer produto não orgânico pode ser muito maior, em razão dos maiores
riscos a médio e longo prazo que esses produtos apresentam. Ou seja, pagar um preço mais alto num alface orgânico
compensa tanto do ponto de vista individual quanto coletivo. E, para que essa consciência fosse ganhando mais
espaço entre os consumidores, foi preciso agregar valoração atrelada diretamente aos ganhos na saúde e meio
ambiente. Assim, o TBC, em comparação com os produtos orgânicos, ainda está numa fase anterior, antes da
agregação de valores ao tipo de serviço de que oferece. É preciso, então, pensar em formas efetivas e duradouras
para o TBC, no sentido de agregar a esse modelo de turismo um valor que valerá muito a pena para o consumidor e,
ainda, desenvolver ações para que este último compreenda os ganhos e vantagens desse modelo chamado por
enquanto de Turismo de Base Comunitária.
Além disso, foi discutido na mesa a necessidade de se criar uma linguagem mais popular sobre TBC - passando
inclusive por uma discussão sobre o termo Turismo de Base Comunitária, apontado como “horrível” -, embora parte
da população ainda não expresse baixo interesse ou mesmo condições de acessar esse modelo de turismo. É preciso,
nesse sentido, que esse tipo de serviço esteja na “boca do povo”, para que seja discutido e seja objeto de curiosidade
por parte daqueles que desejam novas e/ou diferentes formas de se viajar. Por último, e não menos importante, ficou
claro nas discussões realizadas que nunca deve se desconsiderar o que as comunidades realmente sabe e quer.

CONCLUSÃO
Por fim, conclui-se que a experiência do Kick Off foi muito rica e permitiu o aprofundamento no que diz respeito ao universo
do Turismo de Base Comunitária, bem como o grupo De Mala e Cuia compreendeu mais o seu Desafio. Foram recolhidos
insumos de muita importância para a construção da campanha de divulgação da TBC por meio da coleta de pontos de vista de
diversos atores: compareceram no evento operadoras de turismo, acadêmicos do tema, pessoas relacionadas a comunicação
e marketing, alunos/as da FGV, ex-fisers, pais, entre outros. O que importa é que todos têm algo em comum: são turistas.
Foi de extrema relevância arrecadar visões de diferentes tipos de turistas, pois isso fornece informações acerca dos diversos
públicos alvos que a campanha pode atingir, e o Kick Off possibilitou a aproximação com esses públicos. Foi entendido melhor
o que se deve e não deve ter na campanha, melhores linhas de abordagens, qual o comportamento mais adequado por parte
do turista, a diferença entre uma viagem de turismo e uma viagem de experiência, a importância da culinária, história,
tradição e cultura local para o TBC, e a desmistificação e reconhecimento de problemas dentro das comunidades.
Além disso, o Kick Off foi uma oportunidade para o grupo De Mala e Cuia se conhecer melhor, se conectar, trabalhar em
grupo, reconhecer os pontos positivos e negativos de cada membro, ter um senso de responsabilidade coletivo, e construir
juntos a identidade e essência do mesmo. A interação que o grupo teve foi fundamental para se entender enquanto um
conjunto de pessoas que têm o mesmo Desafio, mas que aborda e lê ele de jeitos únicos e individuais. O entendimento de que
o grupo possui um caráter de diversidade faz ele se conectar mais ainda com o tema do Turismo de Base Comunitária. O
respeito, enaltecimento, abertura, escuta e acolhimento das singularidades de cada um constroem uma coletividade que olha
para o TBC da mesma forma que olha a si mesma: com empatia e gosto pela diversidade. O grupo traça um caminho de mala
e cuia para consigo e para com os outros.
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