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TURISMO

O POTENCIAL DO MERCADO DE  TURISMO RELIGIOSO
no Estado do Rio de Janeiro

O turismo religioso, considerado um tipo de turismo cultural pelo Ministério do Turismo (MTur), movimenta 
cerca de 15 bilhões de reais por ano no Brasil (sendo o Estado do Rio de Janeiro responsável por cerca de 
R$ 700 milhões). Assim, surge uma oportunidade de negócio para as MPE fluminenses que atuam tanto na 
recepção quanto na emissão de turistas. Desta forma, o Boletim de Tendência deste mês aborda o perfil 
do turista religioso, oportunidades no Rio de Janeiro para os negócios de turismo e um caso de sucesso de 
uma operadora que já investe nesse segmento.

Segundo o Relatório de Tendências 2015 da 
World Travel Market Latin America, o turis-
mo religioso brasileiro se destaca como um 
dos maiores do setor e aponta para o cres-
cimento deste mercado.

Existem 96 atrações 
religiosas hoje no Brasil, 

distribuídas em 344 
municípios brasileiros

Fontes: FRANCO, N., Arcebispo do Rio divulga os números oficiais da Jornada Mundial da Juventude, EBC (2013); CARAHU, L., Turismo Religioso: prática que atrai cada vez mais adeptos, Portal 
Boa Viagem! Bye! (2014); WTM-LA revela pesquisa sobre turismo religioso, Brasilturis (2015); e Viagens motivadas pela fé mobilizam cerca de 18 milhões de pessoas, Portal Brasil (2015).

Em 2014 cerca de 10 milhões de turistas religiosos fizeram 
viagens sem pernoitar no destino (excursionistas) e outros 7,7 

milhões permaneceram pelo menos uma noite no local      .
Turismo Religioso continua em alta no Brasil, Ministério do Turismo (2015).

2013: 3,7 milhões de pessoas compareceram aos diversos atos realizados na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), no Rio Janeiro. 
Vieram ao Rio fiéis de 175 países. O evento contou com 671 mil turistas, onde 212 mil eram estrangeiros. A estimativa de gastos feitos 
pelos visitantes consistiu em torno de R$1,8 bilhão.

O Brasil é o país com o maior número de católicos do mundo. São ao todo, 137 milhões de pessoas. Mas é importante 
observar que os cristãos evangélicos superarão os católicos no Brasil até 2040, de modo que o turismo religioso deve tomar uma nova 
direção no futuro.

Os principais destinos no Rio de Janeiro são o Cristo Redentor, o Santuário de Jesus Crucificado – em Porto das Caixas (Itaboraí) 
–, o Réveillon no Rio de Janeiro – com as oferendas para Iemanjá –, e as igrejas do Centro do Rio de Janeiro.

Existem 96 atrações religiosas hoje no Brasil, distribuídas em 344 municípios brasileiros.

2014: cerca de 17,7 milhões de brasileiros viajaram pelo país para destinos religiosos.

http://www.ebc.com.br/noticias/internacional/2013/07/arcebispo-do-rio-divulga-os-numeros-oficiais-da-jornada-mundial-da
http://boaviagembye.com.br/2014/09/04/turismo-religioso/#sthash.tNwU9lWn.dpuf
http://www.brasilturis.com.br/noticias.php?id=22094&noticia=wtmla-revela-pesquisa-sobre-turismo-religioso
http://www.brasil.gov.br/turismo/2015/01/viagens-motivadas-pela-fe-mobilizam-cerca de-18-milhoes-de-pessoas
http://www.turismo.gov.br/ultimas-noticias/712-turismo-religioso-continua-em-alta-no-brasil.html
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Brasileiros que viajam por motivos religiosos podem rejeitar o rótulo de turistas, já que muitas vezes, o turis-
mo é associado a quem usa o tempo livre para lazer e consumo. É delicado relacionar religião com economia. 
Apesar do romeiro ou peregrino não viajar por lazer, ele também utiliza a estrutura de turismo das cidades, 
como hospedagem, alimentação e transportes. Mas de acordo com Osiris Marques, coordenador do Obser-
vatório do Turismo da UFF, não podemos generalizar, especialmente quando pensamos no turismo religioso 
entre os mais jovens. Na JMJ, por exemplo, 20% dos entrevistados disseram que visitaram ou iriam visitar ou-
tra cidade do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, a motivação principal da viagem esteve relacionada à religião. 
Porém, não foi a única.

Fontes: Apesar de pouco profissionalizado, turismo religioso cresce no País, Jornalismo Gospel (2007); Pesquisa Perfil do Turista e dos Segmentos de Oferta, Sebrae e CNTur (2014); FIDELES, 
P., Ano novo tibetano movimenta o turismo religioso, Ministério do Turismo (2015); e WTM-LA revela pesquisa sobre turismo religioso, Brasilturis (2015).

principais características
Embora a percepção imediata pelo vocábulo “religioso” possa sugerir um vínculo às religiões, peregrinações, 
pagamentos de promessas e forte influência do catolicismo, vale ressaltar a pluralidade religiosa existente 
no Brasil e a espiritualidade em suas diversas manifestações. Neste sentido, é importante conhecer o perfil 
do público-alvo para entender as demandas e aproveitar as oportunidades. Um exemplo é o budismo que, 
de acordo com o IBGE, representa uma parcela de 243 mil cidadãos no Brasil. Assim, ao lado de católicos, 
protestantes, adventistas, espíritas e de tantas outras manifestações religiosas, os budistas – embora 
minoritários – também colaboram para impulsionar o turismo religioso, e estão entre os viajantes que se 
deslocam pelo país.

Composto por homens e mulheres, na sua 
maioria, pertencentes a classe C e com 

idades entre 25 e 55 anos.

Os ‘turistas da fé’ buscam visitar locais onde 
a prática religiosa é intensa, seja para buscar 

alguma graça, pagar alguma promessa, 
agradecer por algum pedido, ou ainda, para 

conhecer estes locais e seus contornos sociais, 
históricos e culturais.

Procura melhor compreensão da sua religião 
e como ela se difunde por outras partes do 
mundo, com intuito de trocar ideias com 
outros fiéis e aumentar/aperfeiçoar sua 

evolução espiritual.

PERFIL DO TURISTA RELIGIOSO

Viaja em grupo ou em família, utilizando 
mais transporte rodoviário do que aéreo.

http://www.jornalismogospel.com.br/modules.php?name=News&file=print&sid=5780
http://www.sebrae2014.com.br/Sebrae/Sebrae 2014/Estudos e Pesquisas/CNTUR Pesquisa de mercado final (2).pdf
http://www.turismo.gov.br/ultimas-noticias/326-ano-novo-tibetano-movimenta-o-turismo-religioso.html
http://www.brasilturis.com.br/noticias.php?id=22094&noticia=wtmla-revela-pesquisa-sobre-turismo-religioso
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para os próximos anos
OPORTUNIDADES PARA OS NEGÓCIOS
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Fontes: FERNANDES, W., Festa de Iemanjá é um dos maiores rituais de religião e cultura no Rio, SRZD (2011); Rio divulga 12 regiões turísticas na ExpoCatólica, MTur (2013); Estado vai fomentar o 
turismo religioso em Petrópolis, RJ, G1 (2013); CORRÊA, M. C., Igrejas do Rio, um patrimônio pouco explorado por turistas, Portal PUC-Rio Digital (2013); CARLOS, R., Turismo religioso em Fortaleza 
e no Rio de Janeiro, Amor a Vista (2014); Aposta no turismo religioso movimenta a economia das cidades do Rio, O DIA (2015); Roteiros temáticos: Igrejas carregadas de histórias, O Turista Aprendiz 

(2015); MAIA, A., Construções religiosas de Cabo Frio atraem turistas durante o ano inteiro, Prefeitura de Cabo Frio (2015); Turismo Religioso, Portal Natividade (2015); Passeio turístico conta um 
pouco dahistória de cachoeiras de Macacu, Portal Notícias dos Quatro Cantos (2015); e VIANA, V., Turismo Religioso em Búzios, Búzios Convention & Visitors Bureau (2015).

O Rio de Janeiro possui grande potencial a ser explorado no segmento de turismo religioso. Assim, é impor-
tante que a MPE conheça os principais pontos de peregrinação do estado, possibilitando a preparação do 
negócio para receber este turista.

Embora haja muita riqueza histórica e arquitetônica permeada pela religiosidade, o turismo religioso ainda 
é pouco explorado no Rio de Janeiro. No entanto, ele oferece oportunidades para empresas que atuam ou 
desejam atuar neste setor, como:

CIDADE DO 
RIO DE JANEIRO

A Cidade do Rio de Janeiro oferece 
várias possibilidades de exploração 
do turismo religioso. No Centro da 
cidade estão localizadas a Catedral da 
Sé, a Candelária, o Mosteiro de São 
Bento, a Igreja de N. S. de Bonsuces-
so, a Catedral Metropolitana, além de 
outras igrejas importantes do Centro 
Histórico. Há ainda a Igreja de Nossa 
Senhora da Penha  no bairro da Pe-
nha e as igrejas e construções do bair-
ro de Santa Teresa, como a Igreja de 
Sant’ana, Convento e a igreja de Santa 
Teresa. A Cidade Maravilhosa conta 
ainda com uma das maiores imagens 
do Cristo Redentor, monumento con-
siderado uma das sete maravilhas do 
mundo moderno. 

As agências de turismo especializadas em atuar junto a grupos que participam de shows, carnaval e festas tradicionais de padroeiros das cidades (por 
exemplo), podem buscar parcerias com entidades religiosas e igrejas que promovem ou organizam eventos religiosos – como encontro de casais, de 
jovens e retiros –, hotéis ou fazendas.

A criação de rotas turísticas por agências, apresentando a rota dos principais municípios do estado que oferecem turismo religioso. Apesar de tanta 
riqueza, ainda é notável a carência de roteiros específicos pelas igrejas no Rio. Uma oportunidade a ser aproveitada consiste em definir e oferecer 
roteiros fechados que estabeleçam uma conexão religiosa, sendo um atrativo para o turista.

Fomentar e apoiar, junto aos stakeholders (como os Conventions & Visitors Bureau), eventos que também tenham a religiosidade como eixo temático

Atentar para os principais eventos religiosos mundiais que sejam itinerantes, de forma que eles possam ser realizados no Rio de Janeiro, ou providen-
ciar viagens dos turistas fluminenses para esses lugares.

VALE DO CAFÉ 

A região possui um rico patrimônio 
histórico e arquitetônico.Abrange 
os diversos municípios da região 
do Vale do Café, com praças, 
igrejas e fazendas históricas. Vale 
ressaltar que algumas dessas 
fazendas ainda preservam lem-
branças da escravidão, o que pode 
também ser considerado como um 
potencial para o turismo religioso, 
especialmente para as religiões 
afro descendentes.

CABO FRIO 

Oferece o ‘Rumo ao Sagrado’, que 
passa pelo Convento Nossa Senho-
ra dos Anjos, Capela Nossa Senho-
ra da Guia, Igreja Matriz Nossa Se-
nhora de Assunção e Igreja de São 
Benedito. Segundo o prefeito Alair 
Corrêa, o turismo religioso atrai 
pessoas para a cidade durante 
todo o ano, interessados também 
pelas festas religiosas como a fa-
mosa encenação da Via Sacra, na 
Paixão de Cristo, e os tradicionais 
tapetes de sal em Corpus Christi. 
Em agosto, há a Festa da Padroeira 
da cidade.

PETRÓPOLIS

Existem mais de 100 igrejas e ca-
pelas espalhadas pela cidade, que 
estão abertas à visitação e estão ca-
talogadas. Entre os cartões postais 
da cidade, as mais conhecidas são 
a Catedral São Pedro de Alcântara 
e o Trono de Fátima.

Fonte de imagem: Visite Petrópolis.

Fonte de imagem: Mapa de Cultura.

Fonte de imagem: Rio +20 SETUR RJ.

http://www.sidneyrezende.com/noticia/157047+festa+de+iemanja+e+um+dos+maiores+rituais+de+religiao+e+cultura+no+rio
http://www.turismo.gov.br/ultimas-noticias/697-rio-divulga-12-regioes-turisticas-na-expocatolica.html
http://g1.globo.com/rj/regiao-serrana/noticia/2013/07/estado-vai-fomentar-o-turismo-religioso-em-petropolis-rj.html
http://g1.globo.com/rj/regiao-serrana/noticia/2013/07/estado-vai-fomentar-o-turismo-religioso-em-petropolis-rj.html
http://puc-riodigital.com.puc-rio.br/Texto/Cidade/Igrejas-do-Rio,-um-patrimonio-pouco-explorado-por-turistas-22524.html#.VYlu3_lVikp
http://www.amoravista.com.br/2014/07/24/turismo-religioso-em-fortaleza-e-no-rio-de-janeiro/
http://www.amoravista.com.br/2014/07/24/turismo-religioso-em-fortaleza-e-no-rio-de-janeiro/
http://odia.ig.com.br/odiaestado/2015-06-04/aposta-no-turismo-religioso-movimenta-a-economia-das-cidades-do-rio.html
http://www.turistaaprendiz.org.br/roteiro_tema.php?id=5
http://www.cabofrio.rj.gov.br/sala-de-imprensa/noticia/Construcoes+religiosas+de+Cabo+Frio+atraem+turistas+durante+o+ano+inteiro/31f7ee3c-87bf-4d6b-a966-2de301b7637e
http://www.portalnatividade.com.br/turismo-religioso/
https://noticiasdosquatrocantos.wordpress.com/2015/01/23/passeio-conta-um-pouco-da-historia-de-cachoeiras-de-macacu/
https://noticiasdosquatrocantos.wordpress.com/2015/01/23/passeio-conta-um-pouco-da-historia-de-cachoeiras-de-macacu/
http://www.buzioscvb.com.br/blog-news/turismo-religioso-em-buzios
http://visitepetropolis.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/Catedral-Alexandre-Peixoto-PMP1.jpg
http://mapadecultura.rj.gov.br/manchete/convento-de-nossa-senhora-dos-anjos
https://riomais20setur.wordpress.com/2012/05/24/regiao-vale-do-cafe/
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Qualità Turismo
CASO DE SUCESSO 

A Qualità Turismo é uma operadora de turismo religioso que atua no mercado brasileiro desde 1996. Foi 
fundada pelas empreendedoras Bárbara Resende e Luciana Jansen de Mello Magalhães. Em entrevista ao 
Sebrae Inteligência Setorial, Luciana afirma que optou pelo segmento de turismo religioso por já possuir 
conhecimentos na área. A empresa oferece serviços de turismo em geral, com hotel, traslados aéreos e 
terrestres, serviços de guias, entre outros. Em um grupo de peregrinos, todos esses serviços são demandados.

A empresa possui muitos roteiros em 
outros países e atua apenas com turis-
mo emissivo. Luciana acredita que o 
Estado do Rio de Janeiro tem potencial 
para explorar o nicho existente. No en-
tanto, revela a necessidade de algumas 

melhorias.

Os roteiros são elaborados a partir de 
conversas com os líderes religiosos, onde 
primeiro verifica-se o que gostariam de 
visitar e vivenciar. A partir daí, é iniciado o 
trabalho de elaboração do roteiro. Luciana 

revela que a divulgação do serviço
é realizada por meio dos líderes religiosos.

Sobre os principais desafios para o turis-
mo emissivo, Luciana afirma que a situa-
ção econômica do brasileiro é sempre o 
principal desafio, pois sem dinheiro, as 
viagens são sempre preteridas. Ela reflete 
que é preciso aprender a lidar com este 
cenário, buscando diferenciar-se e man-

ter-se competitivo.

Em nossa concepção, sempre po-
demos crescer e explorar melhor 
o mercado, tanto para o turismo 
emissivo (nosso caso) quanto para o 
receptivo. Mas o segundo precisa de 
alguns ajustes em termos de infra-
estrutura, segurança e domínio de 
língua estrangeira para a pessoa que 
atender o turista.”

Luciana Jansen de Mello Magalhães, proprietária da Qualità Turismo, em entrevista ao Sebrae Inteligência Setorial.

É muito difícil ser empresário no 
Brasil. São sempre muitas crises e 
instabilidades. O desafio é sempre 
oferecer o melhor para os nossos 
clientes, com o menor preço possível.
Devemos buscar soluções criativas e 
econômicas, que venham ao encon-
tro do que os peregrinos buscam.”

A EMPRESA ROTEIROS

DESAFIOS

Luciana 
afirma que o perfil 

predominante de seu 
cliente consiste em 

mulheres com idades 
entre 50 e 70 

anos.

Turismo receptivo
Oferece produtos e serviços turísticos 

ao turista no local visitado.

Turismo emissivo
O turista parte do seu lugar de origem 

para um outro destino
Fonte: Turismo emissivo,

 Cultura mix.

http://www.qualitaturismo.com.br/
http://turismo.culturamix.com/nacionais/turismo-emissivo
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RECOMENDADAS

O empresário pode conferir também outros destinos religiosos fluminenses 
que apresentam oportunidades de negócio. Campos possui o Circuito Religioso, 
composto de 19 igrejas (como indica o Portal Campos Turismo). O município 
de Carmo da Região Serrana planeja construir a ‘Jerusalém Fluminense’. Búzios 
oferece a Festa de Iemanjá, ligada às religiões de matriz africana e a devoção a 
Maria Desatadora de Nós. 

Um ponto importante em relação ao turismo religioso é a capacitação das pessoas 
que trabalham na área. Lidar com a fé é sempre algo delicado, que merece 
profissionalismo e entendimento das necessidades, dos processos e dos dogmas 
de cada religião. É essencial, por exemplo, observar que hábitos os seguidores 
cultivam, para que o roteiro e as demais questões relativas à estadia dos peregrinos 
estejam de acordo com seus pressupostos;

Conheça o Projeto de Lei Nº 68/2015, que estabelece diretrizes para o turismo 
religioso no Estado do Rio de Janeiro;

Ainda que o turista religioso não viaje por lazer ou consumo, ele usa a estrutura de 
turismo das cidades, como hospedagem, souvenires, alimentação e transportes. Por 
isso, vale a pena buscar parcerias na localidade para  oferecer serviços diversificados 
para esse turista;

Confira alguns eventos voltados ao turismo religioso:
 � WTM Latin America: ocorrerá no período de 29 a 31 de março de 2016. O evento 

promove a América Latina para o mundo, criando oportunidades de negócios;
 � ExpoCatólica: ocorre anualmente com o apoio do Ministério do Turismo e de vários 

estados. O evento visa promover o turismo religioso católico entre o público da feira;
 � Mostra Expocatólica de Turismo Religioso: acontece paralelamente à ExpoCatólica 

e tem por objetivo promover negócios entre os produtores e compradores de 
produtos e serviços religiosos, principalmente entre as igrejas e lojas;

http://camposturismo.com.br/roteiro/1113_arquitetura-religiosa-centro-historico
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1519.nsf/e00a7c3c8652b69a83256cca00646ee5/b4830829b2d9992d83257df7006345e7?OpenDocument
http://www.wtmlatinamerica.com/pt-br/Home/
http://expocatolica.catholicus.org/

