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O presente trabalho tem como objetivo apresentar a relevância do Turismo de Visita a
Parentes e Amigos. A metodologia empregadafoi pesquisa bibliográfica amparada por
Backer (2008) e dados secundários.Diante da dinâmica de mercado e das várias
segmentações do mercado turístico, alguns segmentos são subvalorizados como o
Turismo VFR(VisitingFriendsandRelatives). De acordo com Backer (2008), viajantes
VFR não são apenas viajantes que visitam amigos e parentes, eles também podem
utilizar os serviços oferecidos pelo trade turístico. O turista VFR tem mais chances de
retornar ao destino visitado outras vezes devido aos laços afetivos existentes com seus
amigos ou parentes, e isso é sem dúvidas um ponto favorável para esse segmento,
gerando impacto positivo para a economia local.VFR é objeto de estudo em vários
países como Estados Unidos, França, Austrália e negligenciado por outros que negam a
importância deste grande grupo de turistas. Contudo, no levantamento sobre o turismo
doméstico no Brasil realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE),
em 2010/2011, o meio de hospedagem casa de amigos e parentes teve participação
relativa de 62,8% dos turistas (BRASIL, 2012).Hospedar-se na casa amigos e parentes é
uma prática comum como revelou a pesquisa da FIPE, e continua sendo necessária para
identificar as motivações para tais viagens no Brasil, portanto é fundamental o devido
esforço de investigação para conhecer este grupo de turistas, suas motivações e suas
demandas nos destinos turísticos brasileiros.
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