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ESPECIAL
CAMPISMO

O campismo é um segmento extremamente 
positivo e produtivo do turismo que, embora 

esteja abandonado no Brasil, tem muito 
potencial como ferramenta de propulsão 

econômica e, consequentemente, 
geração de renda e empregos

▪ Acampamentos ganham 
destaque com realização da 

Copa do Mundo no Brasil

▪ Entrevista: “O Estado precisa incentivar com benefícios o campismo”
Pesquisador e autor de guia online de campings, Marcos Pivari expõe em entrevista à FETHESP 
como essa atividade turística pode ser encorajada, expandindo o turismo e o mercado de trabalho

▪ Falta de representação 
oficial dificulta união de 
campings para lutar por 

incentivos à prática

▪ Natureza rica favorece o 
uso da ferramenta de 

turismo, que pode contribuir 
com desenvolvimento
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Artigo: Liberdade de fazer turismo e de ser turista

MaCamp.com.br: Guia de iniciação
Resumo das principais instruções para campistas

Acampamentos ganham destaque 
com realização da Copa no Brasil

Modalidade pode emplacar no turismo

Setor aguarda regulamentação do governo

Transformações econômicas e culturais 
influenciaram a história do campismo brasileiro

Co-fundadora do site Fui Acampar explica 
conceitos e itens básicos para um bom acampamento

“O Estado precisa incentivar com benefícios o campismo”
Entrevista com o pesquisador e campista Marcos Pivari
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 Apesar de os campings já 
terem sido mais populares, o as-
sunto voltou recentemente a ga-
nhar destaque no noticiário com 
a realização de grandes eventos 
no Brasil, entre eles a Copa do 
Mundo FIFA, a feira de tecnologia 
Campus Party e a Jornada Mun-
dial da Juventude, que marcou a 
visita do Papa Francisco ao País. 
Nesses três acontecimentos tive-
mos multidões que se instalaram 
em barracas e trailers nas cida-
des.
 Ainda que esses tipos de 
acampamento sejam diferentes 
da forma tradicional, que se pra-
tica na natureza, eles revelam a 
existência de um setor turístico 
pouco explorado no Brasil e que, 
em alguns países, é um mercado 
que atrai milhares de turistas e 
movimenta milhões de dólares.
 Muito comum nos Estados 
Unidos, na Europa e em alguns 
países da América Latina, como 
Argentina e Chile, o campismo 
tem diversas formas, sendo que 
a maior parte delas se pratica em 
barracas, em clubes de camping, 

no litoral, nas serras, entre ou-
tros locais. O caravanismo, uma 
vertente, é praticado em veículos 
recreativos, como trailers, motor 
homes e campers.
 Trata-se de uma ativida-
de saudável, divertida, relaxante 
e democrática, em que se pode 
encontrar praticantes de todos os 
estilos e classes sociais, incluindo 
famílias, amigos, casais, aventu-
reiros, viajantes, etc. É também 
a forma mais participativa em re-
lação ao meio ambiente, a que 
menos desmata ou constrói, além 
de se encaixar em programas de 
preservação, como parques e ou-
tras áreas de proteção onde não 
se podem instalar hotéis ou pou-
sadas.
 A FETHESP entende que 
o campismo é um segmento ex-
tremamente positivo e produtivo 
na área do turismo que, embora 
esteja abandonado no Brasil, tem 
muito potencial como ferramenta 
de propulsão econômica e, conse-
quentemente, geração de renda e 
empregos.
 Para impulsionar o setor é 
preciso saber aproveitar as vastas 
riquezas naturais do Brasil, com-
binando isso a outros fatores de 
igual relevância, como qualificar 
os trabalhadores, certificando os 
profissionais por atividade, e in-
centivar o empregador a investir 
nesse tipo de negócio.
 Promover a capacitação 
do trabalhador é fundamental e 
estratégica nesse cenário para 
poder atender com qualidade o tu-

rista em todas as áreas, desde a 
recepção ao público até a prepa-
ração da infraestrutura nas cida-
des.
 Cria-se, dessa forma, um 
ciclo extremamente benéfico para 
todos, inclusive para a categoria: 
A qualificação dos profissionais 
ajuda a proporcionar um bom 
atendimento ao turista, que ao 
ter uma experiência positiva será 
estimulado a retornar no futuro, 
movimentando o turismo e, con-
sequentemente, promovendo a 
criação de postos de trabalho, ge-
ração e manutenção de renda.
 Para encorajar essas 
ações, o Ministério do Turismo 
e os bancos poderiam colocar à 
disposição dos empregadores do 
segmento linhas de crédito espe-
cíficas para revitalizar, investir e 
construir campings adequados, 
com estrutura de banheiro, ele-
tricidade, área para acampar, co-
zinha comunitária e outras estru-
turas de lazer. Vale lembrar que 
esse tipo de incentivo já é dado 
para a construção de alguns em-
preendimentos turísticos, como os 
hotéis e pousadas.
 Já o governo e o Congres-
so Nacional poderiam colocar em 
pauta a discussão de uma legisla-
ção específica para acampamen-
tos, que ainda não existe, criando, 
entre outras coisas, áreas de cam-
ping dentro de parques nacionais, 
que hoje são proibidas, e regula-
mentando o setor para encorajá-
-lo.
 A FETHESP também es-
pera que, com a eleição, os par-
lamentares que estão chegando 
possam olhar para os campings 
como uma modalidade saudável 
e vantajosa, buscando no exem-
plo norte-americano e europeu de 
campismo um modelo de desen-
volvimento turístico a ser seguido. 
Em breve o Brasil será sede dos 
Jogos Olímpicos e irá novamente 
receber milhares de turistas es-
trangeiros. Será uma boa opor-
tunidade para saber se as auto-
ridades aprenderam algo com os 
erros de organização da Copa.

   Editorial
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A campar é uma modalidade 
turística e de lazer que já foi 

mais praticada no Brasil. Essa ati-
vidade teve seu melhor momento 
aqui nas décadas de 1970 e 1980, 
quando as famílias aproveitavam 
férias e tempo livre na natureza, 
bem diferente dos dias de hoje em 
que a vida urbana e a tecnologia 
têm um papel decisivo em unir 
aqueles que estão distantes e se-
parar os que estão próximos.
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Artigo

 O campismo pode ser uma 
forma barata de se fazer turismo, 
mas não necessariamente e nem 
sempre. O estilo de vida, como 
qualquer hobby, pode tornar até 
mais cara a forma de viajar, porém 
com tanto prazer no seu uso que 
acaba sendo predileto. Há barra-
cas de R$ 50,00 e de R$ 6.000,00. 
Ambas representam a casa... o 
abrigo... o lar levado a qualquer 
lugar. Seus proprietários, quando 
vizinhos, se tornam grandes ami-
gos. Aprendem uns com os outros. 
Compartilham. Suas crianças são 
criadas de forma livre aprendendo 
a respeitar a natureza, o próximo 
e seus domínios sem que sejam 
necessários muros ou cercas para 
isso.
 O turista aspirante pode 
aprender a ser livre de agências, 
pacotes ou excursões. Com bai-
xo custo dos seus primeiros itens 
de camping poderá escolher seu 
destino, planejar seus passeios e 
quase sempre estar livre das re-
servas antecipadas. Conta com 
seus vizinhos para obter as dicas 
dos melhores passeios e de como 

chegar e quem procurar. Pode pre-
parar seu próprio alimento seguin-
do seus rituais e dietas de saúde. 
A qualquer momento que desejar 
poderá consumir absolutamente 
tudo o que um turista considera-
do “normal” consome. Se estiver 
bom, pode ficar mais tempo. Se 
estiver ruim, segue viagem e bus-
ca outras paragens.
 Campismo é algo que en-
tra na alma. Não importa se em 
turismo familiar ou de aventura. 
Talvez a única forma de abrigo em 
expedições a pé, se torna também 
a forma de descanso, proteção, 
pouso e também de contemplação 
da natureza vista de dentro de seu 
porto seguro: sua casa, inserida 
no contexto.
 Montanhismo, escalada, 
ou simplesmente esportes de 
aventura levam o campismo no 
seu íntimo como forma de pouso 
e, mesmo sendo algo secundário 
ao propósito da prática, acaba por 
seguir os mesmos rituais de mon-
tagem, equipamentos e técnicas 
de manuseio.
 O campismo familiar tam-
bém está muito presente no ce-
nário turístico brasileiro desde 
os anos 1960. Por falta de equi-
pamentos turísticos ou não, este 
teve seu ápice nos anos 1970 e 
1980, tendo decaído nas próxi-
mas duas décadas por diversos 
motivos. Atualmente este forma-
to novamente ganha crescimento 
em suas duas formas principais: 
Campismo nômade (Barracas) e 
Caravanismo (Trailers, Motor Ho-
mes, Campers e Carretas-barra-
ca). O primeiro em ampla maioria.

 O Brasil possui inúmeros 
parques Nacionais, Estaduais, 
Naturais e Municipais. Cada um 
poderia possuir uma área básica 
para camping com banheiros e de-
limitação. Tal forma de hospeda-
gem pouparia diversas tentativas 
de desmatamentos e tantas ocor-
rências de construções que levam 
a eternos e infindáveis processos 
de remoção ou regulamentação.
 Quem deseja ingressar no 
campismo não deve ter medos 
nem preconceitos. Assim como 
qualquer esporte, há equipamen-
tos bons e ruins, de preços bem 
diferentes. A barraca, sem dúvi-
da, é o principal. Vale uma boa 
pesquisa, escolha e um pequeno 
teste dentro de casa para conferir 
se está completa e como será seu 
espaço. Acessórios complemen-
tares fazem parte folcloricamente 
da tralha, como saco de dormir, 
colchonete, lanterna, fogareiro e 
lonas extras. Lembre-se dos itens 
de higiene pessoal, primeiros so-
corros, papel higiênico, roupas 
e calçados, toalha, comidas, sal, 
açúcar, repelente e protetor so-
lar. Leve muita água e dose seus 
alimentos. Não esqueça pratos, 
talheres e panelas. Sacos de lixo 
também são fundamentais. Se for 
ligado em tecnologia, não esque-
ça máquina fotográfica, pilhas, 
memórias e GPS. Pesquise bas-
tante, nunca deixe de fazer ami-
zades nos campings e sempre 
aprender mais.
 Escolha seu camping ob-
servando o nível de freqüência e 
a época do ano. Há campings no 
litoral, na altitude, capitais e inte-
rior. Pondere as chuvas, que são 
a maior causa de desistência da 
vida campista - não por azar, mas 
sim por despreparo. Para o pri-
meiro acampamento procure cam-
pings mais estruturados e não lo-
tados. Descubra o que a natureza 
reserva em seu íntimo acolhedor.
 Acampe! Seja um Campis-
ta de Alma.

*Marcos Pivari, 35, é arquiteto e 
campista, criador e administrador 
do Portal MaCamp.com.br

Liberdade de fazer 
 turismo e de 
  ser turista
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m país tropical de dimensões 
continentais com mais de 9 U

Por Marcos Pivari

mil quilômetros de litoral, diversos 
ecossistemas e diferentes climas. 
Este é o potencial do Brasil para 
o campismo. Forma de turismo de 
alto grau de contato com a natu-
reza que permite que o indivíduo 
possa ser inserido com maior fa-
cilidade no turismo e ainda possa 
atingir lugares aonde outras for-
mas de hospedagem não chegam.
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Campismo no Brasil ganha destaque 
com realização da Copa
Acampamentos de turistas nas cidades sede do mundial trazem 
evidência ao tema, mas também revelam despreparo do país 
para acolher as várias formas da atividade

 A atratividade do mundial e 
do Brasil como destino turístico re-
sultou em hotéis lotados, aumen-
to das diárias e uma invasão de 
turistas vindos de lugares onde a 
prática do campismo é mais forte 
e comum, sobretudo da América 
do Sul, que vieram pelo meio ro-
doviário com seus próprios veícu-
los de recreação.
 A falta de infraestrutura 
para receber tanta gente, por sua 
vez, levou à busca por meios de 
hospedagem alternativos e mais 
baratos, e isso somado à desorga-
nização fez com que acampamen-
tos se multiplicassem de maneira 
improvisada.

 Com o aumento dessa ati-
vidade durante o evento ficou em 
destaque o despreparo do campis-
mo brasileiro em comparação com 
países desenvolvidos, ou mesmo 
com vizinhos latino americanos. A 
grande diferença com relação ao 
número de campistas também evi-
dencia um fator cultural. Segundo 
dados do Camping Clube do Bra-
sil (CCB), estima-se que nos Esta-
dos Unidos e nos países europeus 
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46% da população pratica campis-
mo pelo menos uma vez por ano, 
enquanto aqui não chega a 1%. 
Na Argentina, por exemplo, essa 
estatística é de 16%.
 Em um país como o nosso, 
de dimensões continentais, natu-
reza rica, extenso litoral, vastas 
regiões de serras, matas e cam-
pos, e que tem, em tese, todos os 
requisitos para favorecer a propa-
gação de campings, é de se ques-
tionar porque essa forma de turis-
mo é, aparentemente, tão pouco 
explorada.
 Segundo especialistas, 
existem vários motivos que expli-
cam esse fato e, para entende-
-los, primeiro é preciso separar 
o conceito de campismo daquilo 

Uma prática turística e também 
uma forma de lazer muito co-

mum na América do Norte e na 
Europa, o campismo ganhou des-
taque na mídia nacional com a re-
alização da Copa do Mundo FIFA 
no Brasil, quando turistas, cara-
vanistas e entusiastas buscaram 
abrigo em trailers, campers, motor 
homes (motor casa) e barracas, 
principalmente em áreas improvi-
sadas nas cidades sede.

Argentinos instalam acampamento 
no Terreirão do Samba, no Rio de 
Janeiro, para acompanhar a final 

da Copa do Mundo

Turistas latino americanos que 
vieram com veículos de recreação 
utilizaram o sabódromo como 
parking trailer improvisado
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que ocorreu nas ruas das cidades 
brasileiras que receberam os jo-
gos da FIFA. “Pouquíssimos cam-
pings se beneficiaram da Copa, 
especialmente porque a quantida-
de de campings nas cidades dos 
jogos é extremamente limitada. O 
que ocorreu foi uma adaptação de 
última hora das áreas para rece-
ber os campistas. E esse dinheiro 
que foi injetado, de forma geral, 
não beneficiou o campismo ou os 
proprietários de campings”, diz a 
co-fundadora do site FuiAcampar 
(www.fuiacampar.com.br), Luiza 
Campello.
 Além disso, de acordo com 
ela, o turista que usou os campin-
gs como meio de hospedagem du-
rante o evento esportivo tem um 

perfil diferente do campista tradi-
cional, e a falta de conhecimen-
to na diferenciação dos públicos 
é também uma das dificuldades 
para entender o setor. “Durante 
a Copa muitos procuraram acam-
pamentos quase que exclusiva-
mente para baixar custos e ‘fazer 
festa’ com outros torcedores”, ex-
plica. “Não é exatamente o perfil 
de campista ‘normal’, que acampa 
para buscar contato com a nature-
za, longe da confusão e do caos 
urbano. Talvez possa ser classifi-
cado como ‘campista de eventos 
esportivos’, ele tem um perfil bem 
específico”, acrescenta.
 Com o fim do torneio da 
FIFA, o Brasil voltará a ser o cen-
tro das atenções do mundo em 

2016, quando o Rio de Janeiro irá 
sediar os Jogos Olímpicos. A ex-
pectativa agora é que as carava-
nas de turistas se concentrem ma-
ciçamente na capital fluminense, o 
que poderá levar a uma segunda 
edição do “fenômeno dos campin-
gs”.
 Segundo o secretário ad-
ministrativo do Camping Clube do 
Brasil, Willian Tadeu, a tendência 
é que a procura por campings 
como meio de hospedagem se re-
pita nas olimpíadas. “Certamente 
na época dos Jogos Olímpicos a 
procura pelo campismo na cida-
de do Rio de Janeiro será muito 
maior do que foi durante a Copa 
do Mundo.”
 Para Luiza também exis-
te a possibilidade de os acampa-
mentos serem instalados de novo, 
mas tem dúvidas se as condições 
poderão acrescentar algo de útil 
ao campismo brasileiro. A despei-
to disso, ela acredita que a Copa 
deixou de positivo ao menos uma 
reflexão sobre o tema. “O governo 
e a mídia olharam para o campis-
mo como um meio de fazer turis-
mo, mesmo que de forma meio 
equivocada e sem entender muito 
bem o que estava acontecendo. 
Pode ser que isso comece a gerar 
ações positivas no Brasil”, diz.

Motor home vindo do Chile é 
guinchado da praia de 
Copacabana, no Rio de Janeiro
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Argentinos invadem o Parque Harmonia, em 
Porto Alegre, local que recebe ao mesmo 
tempo o Acampamento Farroupilha
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Modalidade pode contribuir para o 
desenvolvimento do turismo nacional

Natureza rica e facilidade em administrar campings são características que favorecem a utiliza-
ção da ferramenta turística no país

Com pouco investi-
mento pode-se ex-
perimentar a prática 
sem necessidade 
de reservas ou pa-
cotes, concedendo 
mais liberdade aos 

turistas, que poderão 
levar mais proventos 
a todos os setores da 

cidade destino.

 Nesse contexto o cam-
pismo é uma ferramenta de tu-
rismo que se encaixa perfeita-
mente, uma vez que sua prática 
envolve, de forma indissociável, 
a natureza como principal ele-
mento.
 Trata-se de uma moda-
lidade ecologicamente correta, 
que causa pouco ou nenhum 
dano ambiental, podendo ser 
praticada em áreas de parques 
ou de preservação que não per-
mitem a construção de hotéis 
ou pousadas. É também uma 
forma convidativa ou iniciati-
va do turismo, pois com pouco 
investimento pode-se experi-
mentar a prática sem necessi-
dade de reservas ou pacotes, 
concedendo mais liberdade aos 
turistas, que poderão levar mais 
proventos a todos os setores da 

Por possuir grandes rique-
zas naturais, o Brasil tem 

potencial para se tornar mais 
atrativo como destino turístico, 
tanto para o mercado interno 
quanto para o externo, inclusive 
no que se refere ao campismo e 
ecoturismo.
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Camping na Chapada dos Veadeiros, 
nas proximidades do Morro da Ba-
leia, no município de Alto Paraíso/GO

cidade destino.
 Da mesma 
forma, empreen-
der no setor tem 
suas vantagens, 
já que os estabe-
lecimentos neces-
sitam de menos 
investimento para 
começar a ope-
rar, abrindo pos-
sibilidades para 
o aproveitamento 
de recursos e menos juros a 
serem pagos em forma de em-
préstimos.
 Para investir nesse tipo 
de negócio, como em qualquer 

outro, é preciso ter conhecimento 
de mercado, especialmente em 
relação ao público alvo, já que o 
perfil do campista pode variar mui-
to, havendo desde aqueles que se 
isolam em lugares ermos, em bus-
ca de maior contato com a natu-
reza, até os que reúnem a família 
em modernos veículos de recrea-

ção e atravessam o 
país em caravana.
 A co-funda-
dora do site FuiA-
campar, Luiza Cam-
pello, defende que 
muitas pessoas se 
enquadram em vá-
rios perfis, ou vão 
mudando ao longo 
do tempo, e isso leva 
a uma evolução na-
tural no decorrer de 

uma vida de acampamento. “Há 
quem acampe nas cidades ape-
nas como forma de hospedagem 
mais barata, há quem acampe 
para estar com a família, há quem 

acampe para se isolar do mun-
do. Há quem procure campings 
com uma ampla infraestrutura, 
com parque aquático, shows e 
dezenas de atrativos e há quem 
não queira mais do que silêncio, 
distância da cidade”, exemplifi-
ca.
 Na opinião dela, não 
compreender esse elemen-
to é um dos motivos que leva 
ao fechamento de campings, 
mas também há outros fatores. 
“Chega a ser assustador em 
alguns casos. Muitas vezes o 
camping é um terreno herdado 
e, querendo ter lucro, a pessoa 
abre o lugar sem nenhum co-
nhecimento e espírito empreen-
dedor. Não sabe como divulgar, 
atrair campistas”, afirma. “Claro 
que existem, em alguns locais, 
campings que são grandes em-
presas, muito preparados. Mas 
essa realidade fica restrita a al-
gumas partes do país.”
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 A legislação mais recen-
te é de 2008, quando o governo 
federal, percebendo o aumento 
da demanda e do número de em-
presas do ramo turístico, aprovou 
a Lei do Turismo (Lei nº 11.771), 
que tornou obrigatória para parte 
de pessoas físicas e jurídicas do 
setor a realização da inscrição no 
Ministério do Turismo conhecida 
como CADASTUR.
 Esse programa busca re-
gulamentar a atividade na cadeia 
produtiva do turismo e fez com 
que os campings entrassem em 

uma lista de sete modalidades tu-
rísticas obrigadas a fazer o cadas-
tro.
 Atualmente, de acordo 
com dados do Ministério do Turis-
mo (MTur), estão em situação re-
gular pouco mais de trinta acam-
pamentos turísticos, registrados 
oficialmente no CADASTUR. No 
Brasil, no entanto, existem mais 
de 2 mil campings, segundo o 
criador do Portal MaCamp (www.
macamp.com.br), Marcos Pivari, e 
a maioria deles não aderiu ao ca-
dastro, o que significa, na teoria, 
que operam na clandestinidade. 
“As diretrizes foram todas malfei-
tas e direcionadas ao caravanis-
mo, ao invés do campismo, onde 
a parte burocrática não se fez inte-
ressante aos campings”, explica.
 Além do CADASTUR ou-
tras tentativas foram feitas para 
regulamentar o setor do cam-

pismo. O Camping 
Clube do Brasil, em 
conjunto com órgãos 
governamentais e 
não-governamentais, 
tentou criar um pro-
jeto de formação de 
um “padrão” de cam-
pismo nacional, de 
acordo com o secre-
tário administrativo 
da entidade, Willian 
Tadeu. “Recentemen-
te demos início a um 
projeto que até hoje 
está estacionado, 
que consistia em ca-
talogar e normatizar 
as práticas de cam-
pismo e pousadas 
junto ao Ministério do 
Turismo. Entretanto, 
a burocracia, a infor-
malidade por parte 
dos empresários e o 
desinteresse do go-
verno fizeram com 
que as ações caís-
sem no esquecimen-
to”, diz.
 A formali-
zação de campin-
gs, como ocorre em 
quaisquer outras em-

Setor aguarda regulamentação
Falta de representação oficial ou de entidades real-
mente ativas no campismo brasileiro dificulta união 
de campings para lutar por estímulos à prática

presas, deve ser encorajada na 
opinião da co-fundadora do site 
FuiAcampar, Luiza Campello. Ela 
defende, no entanto, que haja diá-
logo e acordo antes de regulamen-
tar o setor. “Só se pode pensar em 
uma padronização de serviços 
se antes houver uma espécie de 
classificação dos diferentes tipos 
de campings que existem. Se for 
feita uma padronização sem o en-
tendimento do setor, os campin-
gs mais simples serão obrigados 
a fechar as portas”, afirma. “Há 
pessoas que não entendem que 
alguns campings são apenas uma 
área e um banheiro. Isso é o su-
ficiente, é o que esses campistas 
procuram. Algumas associações 
criaram tantos padrões que tor-
naram os campings todos ‘iguais’. 
Esse é um assunto bastante com-
plexo”, conclui.

Presidente Lula sancionou a Lei Geral do Turismo (lei nº11.771) em 2008

A inexistência de órgãos ofi-
ciais ou mesmo entidades 

realmente ativas no campismo 
brasileiro é um fator que dificul-
ta a organização para lutar pelos 
interesses do setor. Com isso, as 
tentativas de criar regulamenta-
ção específica para a atividade 
não saíram do papel.
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 A partir disso a produção 
de veículos recreativos começou 
a crescer e mais fábricas foram 
abertas, principalmente nas regi-
ões Sul e Sudeste, dando início 
à produção de motor homes, ou 
motor-casa. As famílias passaram 
a adquirir cada vez mais a cultura 
do acampamento e o campismo 
atingiu seu ápice entre as déca-
das 1970 e 1980, de forma que o 
Camping Clube do Brasil, fundado 
em 1966 por Ricardo Menescal 

e com sede na cidade do Rio de 
Janeiro, foi a primeira instituição 
do ramo. “Nesses quarenta e oito 
anos de atividades, o CCB procu-
rou estreitar laços entre governos, 
municípios e atividades afins na 
busca do desenvolvimento da pra-
tica saudável do campismo”, afir-

Ascensão, queda e ressurgimento marcam 
a história do campismo nacional
Transformações econômicas, mudanças culturais e na legislação 
de trânsito foram parte dos fatores que influenciaram modalidade

ma o secretário administrativo do 
Camping Clube do Brasil, Willian 
Tadeu.
 Os anos 90 marcaram o 
declínio da modalidade, sobre-
tudo a vertente do caravanismo, 
que enfrentou, entre outras difi-
culdades, o aumento dos preços 

Pedro Luiz Scheid (esq.), fundador da Turiscar, a primeira 
montadora de veículos de recreação do Brasil, e seus dois 
principais funcionários, Oscar (centro) e Osvaldo (dir.)

Ricardo Menescal, 
arquiteto e fundador do 

Camping Clube do Brasil
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Ocampismo foi introduzido no 
Brasil na década de 1910 

pela Marinha, que também trouxe 
o escotismo. Até o início da década 
de 1960 a modalidade era pratica-
da somente em barracas, de for-
ma selvagem, mas já em 1964 foi 
inaugurada por Pedro Luiz Scheid 
a primeira fábrica de trailers, a Tu-
riscar, que surgiu da necessidade 
de fabricar um equipamento que 
pudesse oferecer praticidade e 
rapidez na montagem e desmon-
tagem do acampamento.
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de combustíveis, diversos planos 
econômicos, pedágios e falta de 
incentivos.
 Outro fator que teria con-
tribuído para o enfraquecimento 
da atividade, segundo o secretário 
administrativo do CCB, foi um erro 
de adaptação e interpretação de 
quem redigiu o Código de Trânsi-
to Brasileiro (CTB) de 1997, o que 
acabou restringindo o transporte 
de trailers pelas rodovias a quem 
possuía Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH) categoria ‘E’, en-
tre 1997 e 2011.
 A promulgação da Lei 
12.452/11, que modificou o CTB, 
devolveu aos motoristas habili-
tados com CNH categoria ‘B’ (a 
mais comum) a permissão para 
dirigir o veículo classificado como 
motor home, cujo peso não exce-
da 6 mil quilos ou cuja lotação não 
passe de oito lugares. “Nos EUA a 
palavra ‘trailer’ se refere ao nosso 
motor home (motor casa). A inter-
pretação americana foi levada ao 
pé da letra e transportada para o 
CTB, o que fez com que milhares 
de proprietários de trailer ficassem 
sem poder rodar Brasil afora”, es-
clarece Tadeu. “Sem contar que 
esse motivo levou ao fechamento 
da maioria das poucas fábricas de 
trailers que até então existiam no 
País. Foram 15 anos de desenvol-
vimento perdidos”, acrescenta.

 Na opinião dele, a cultura 
dos brasileiros também teria co-
laborado para a decadência do 
campismo, pois ainda hoje a pra-
tica seria vista como uma subati-
vidade turística ou meio de hos-
pedagem para pessoas de baixa 
renda. “O que não é verdade. Aqui 
nós temos, atualmente, equipa-
mentos de ponta, que chegam a 
custar mais de 2 milhões de re-
ais”, explica.
 Entre outros motivos que 
contribuíram para que as pesso-
as deixassem de acampar estão 
o crescimento da malha aérea, 

o desenvolvimento da 
economia, o baratea-
mento de pacotes de 
viagens e a expansão 
de equipamentos tu-
rísticos. Esses fatores 
trouxeram facilidades e 
comodidades que não 
existiam na época em 
que o campismo atingiu 
seu auge, o que tam-
bém colaborou para 
mudar determinados 
aspectos culturais da 
população.
 A segunda dé-
cada do século 21, no 
entanto, traz os primei-
ros sinais da recupe-
ração da modalidade. 
Um dos indícios que 

comprovam essa teoria é o au-
mento dos preços de alguns ti-
pos de trailers, que praticamente 
dobraram após a publicação da 
Lei 12.452/11 e a elevação da de-
manda, aquecendo as vendas da 
indústria caravanista.
 Agora o campismo no Bra-
sil se encontra em um processo 
inicial de ressurgimento, que traz 
propostas para um perfil diferente 
de usuário. Este novo momento de 
crescimento, que vem junto com o 
ecoturismo e turismo de aventura, 
deve introduzir, aos poucos, no-
vas áreas de camping no país.

O trailer, na imagem acima, caracteriza-se por ser um reboque, já o 
motor home, ou motor-casa, (abaixo) é um veículo motorizado

Camping de inverno na cidade de Campos 
do Jordão/SP, em 1974, década em que o 

campismo atingiu seu ápice no Brasil

F
o

to
: 

H
al

le
y 

P
ac

h
ec

o
 d

e 
O

liv
ei

ra
w

w
w

.m
acam

p
.co

m
.b

r



FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

EDIÇÃO ESPECIAL / REVISTA DA FETHESP 11

Informação é 
fundamental 
nos primeiros 
acampamentos
Campista e co-fundadora 
do site FuiAcampar, Luiza 
Campello explica conceitos 
e equipamentos necessários 
para uma boa experiência

 Existem vários sites cria-
dos para esse propósito onde 
podem ser encontradas infor-
mações, como locais para prati-
car, equipamentos e acessórios, 
guias, serviços, conceitos, fóruns, 
entre outras coisas que podem 
auxiliar na iniciação ou no aperfei-
çoamento de campistas.
 “A coisa mais importante 
é informação. É preciso se infor-
mar tanto na internet como com 
amigos que já acampem, sobre os 
campings, equipamentos, saber o 
que levar e porque levar”, aconse-
lha a co-fundadora do site FuiA-
campar, Luiza Campello. “Nunca 
vá para um camping baseado em 
uma informação na internet que 
não tenha data e comentários, 
pois ele pode simplesmente estar 
fechado há anos. O FuiAcampar 
nasceu justamente com esse ob-
jetivo: informar.”
 Ela alerta, ainda, sobre os 
problemas decorrentes de falta 
de instrução. “Comprar a barraca 
mais barata, não saber nada, bus-
car um camping aleatório na inter-
net e ir acampar é a maior furada 
que pode acontecer. Pode ser pe-
rigoso inclusive”, diz. “Antes é pre-
ciso se informar para comprar um 
equipamento adequado, com bom 

custo benefício para suas neces-
sidades. Comprar os mais baratos 
apenas vai causar dor de cabeça.”
 O preço das barracas, 
equipamento mais utilizado, pode 
variar de 50 a 6 mil reais. O kit bá-
sico, com colchão de casal inflá-
vel, saco de dormir que vira edre-
dom, barraca, entre outros, custa, 
aproximadamente, 500 reais. Um 
repelente sempre é bem-vindo. 
Lanterna é essencial.
 Outros itens importantes: 
lona extra, para acampar por mais 
tempo; pratos e talheres, fogarei-
ro, se precisar cozinhar no cam-
ping e não houver cozinha comu-
nitária; mochila, caso o campista 
seja do tipo aventureiro; produtos 
de higiene pessoal, como papel 
higiênico, entre outros. Existem, 
ainda, os equipamentos de pon-
ta, que são mais caros, de todos 
os tipos. “Atualmente existe muita 
tecnologia envolvida e é preciso 

ter um pouco de conhecimento 
para entender porque um saco de 
dormir pode custar de 80 a 4 mil 
reais”, explica Luiza.
 Alguns motor homes tam-
bém podem ser supermodernos, 
tornando-se verdadeiras casas iti-
nerantes.
 Os veículos de recreação, 
no entanto, ainda são pouco uti-
lizados no Brasil, de forma que 
a ampla maioria de campistas é 
adepta das barracas, não apenas 
pelo preço mais acessível, mas 
também por opção.
 De carro ou barraca, o 
mais importante é que o campis-
ta tem a vantagem de ficar em 
contato constante com a natureza 
e buscar o que melhor convém. 
Praias, campos ou serras: Esco-
lha o seu melhor.

O acampamento com barracas 
é ampla maioria na preferência 

dos campistas brasileiros. O 
equipamento mais tradicional 
e característico do campismo 

pode custar de 50 a 6 mil reais
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A premissa mais básica para 
quem tem interesse em prati-

car campismo é respeitar e gostar 
da natureza. É igualmente impor-
tante procurar se inteirar sobre a 
atividade, inclusive para perder 
preconceitos.
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Resumo do guia de iniciação MaCamp
O primeiro acampamento (www.macamp.com.br)

Por Marcos Pivari

ara diversas pessoas que 
nunca acamparam é comum P

dois tipos de conceitos: os que so-
nham em fazer um turismo mais 
selvagem ou rústico e os que que-
rem distância do desconforto. Em 
ambos os casos a experiência do 
primeiro acampamento poderá ser 
bem diferente da primeira ideia 
que se foi idealizada. 
 Aos que garantiam que o 
campismo é desconfortável, serão 
surpreendidos por um conforto fe-
nomenal de alto grau de contato 
com a natureza, além da comodi-
dade dos equipamentos cada vez 
mais modernos. Por outro lado, 
aos que esperavam maravilhas, 
poderão ser vítimas de imprevis-
tos se não houver um bom plane-
jamento da viagem.

Primeiros passos

 É comum entre os “mari-
nheiros de primeira viagem”, na 
hora da aquisição dos equipa-
mentos, a preocupação com ob-
jetos clássicos. São esses, além 
da barraca, os cantis, canivetes 
suíços, lanternas, sacos de dor-
mir e alguns outros. Realmente 
esses equipamentos são bastan-
te importantes, porém há de se 
pensar em outros objetos também 
indispensáveis em um acampa-
mento. Lembre-se que você irá 
precisar de produtos de higiene 
pessoal, primeiros socorros, pra-
tos, talheres, panelas, sal, açúcar 
e etc. Imagine-se em um paraíso 
natural, mas não se esqueça das 
coisas que fazem parte do seu dia 
a dia e que não serão tão diferen-
tes assim em seus dias de acam-
pamento. Faça um inventário de 
tudo o que for precisar, o que vai 
fazer e como será a sua rotina nos 
dias de lazer e diversão.

Aquisição

 Ao adquirir seus apetre-
chos, saiba avaliar a necessida-
de além do custo e da estética. 
Hoje em dia, há muita tecnologia 
envolvida e há diversos tipos e 
modelos, um para cada tipo de 
pessoa, tamanho, temperatura e 
relação durabilidade/praticidade. 
Ao escolher uma barraca, aten-
te para cada um dos três tipos 
principais. Dentre cada um deles, 
avalie o material, e principalmente 
o número de pessoas que estes 
comportam. Leve em conta que 
as fábricas colocam o número 
de pessoas por área mínima, ou 
seja, as pessoas teoricamente se 
dispõem apertadas e sem espa-
ço para outros pertences, como 
bolsas e mochilas. Lembre-se de 
que você possui roupas, e outros 
acessórios que não poderão ficar 
de fora.
 Da mesma forma, ava-
lie as relações custo, benefício e 
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Resumo do guia de iniciação MaCamp
O primeiro acampamento (www.macamp.com.br)

uso dos outros acessórios: Sacos 
de dormir possuem modelos para 
cada tipo de temperatura e região; 
fogareiros podem ser grandes e 
confortáveis ou pequenos e fá-
ceis de carregar; Colchonetes são 
baratos e volumosos e colchões 
infláveis mais caros e compactos 
em viagem. O mesmo acontece 
com todos os demais equipamen-
tos.
 Não se esqueça de levar 
em conta o tipo de transporte que 
será utilizado na primeira viagem: 
Carro, ônibus, moto, bicicleta, tri-
lha, etc. Em qualquer um deles é 
possível fazer um acampamento 
de sucesso. Depois de adquirir to-
dos os equipamentos adequados 
com suas necessidades, é hora 
de testá-los e escolher o destino 
de sua primeira viagem.
 É importante testar todos 
os seus equipamentos no seu do-
micílio, começando pela barraca. 
Monte-a em sua casa, mesmo que 
seja no meio da sala.

 Verifique se está comple-
ta, se não faltam algumas varetas 
(estrutura), amarras e principal-
mente espeques. Verifique tam-
bém se todas as coberturas estão 
presentes. Faça o mesmo com o 
restante dos equipamentos. Se 
você tem dúvidas quanto ao seu 
equipamento, ou de qual adquirir, 
consulte as dicas de acessórios 
no MaCamp (www.macamp.com.
br).
 Para sua primeira viagem 
escolha uma localidade próxima. 
Previna-se com a previsão do 
tempo. As grandes chuvas cos-
tumam ser o grande terror dos 
principiantes, tornando-se muitas 
vezes verdadeiros traumas, ape-
sar de serem apenas um contra-
tempo. Procure um camping com 
boa infraestrutura. Você não pre-
cisa se aventurar no meio do mato 
de primeira. Aproxime-se de cam-
pistas experientes, pois estes lhe 
darão dicas valiosas para um bom 
acampamento.

Acampando

 No camping, estenda uma 
lona no chão para proteger o piso 
da barraca contra pedras, raízes e 
objetos cortantes. Não deixe que 
partes da lona sobrem para fora 
do piso da barraca, pois em caso 
de chuva a água escorrerá para a 
parte inferior do piso, obrigando 
você a secá-lo na hora de ir embo-
ra. Se for acampar em locais frios, 
coloque uma camada de jornal ou 
papelão no chão, isso irá isolar o 
colchonete do frio e impedirá que 
a umidade da terra passe para 
dentro da barraca. E acredite, mo-
lha mesmo! Comece a montar a 
barraca estendendo o piso sobre 
a lona e prenda as quatro extre-
midades com os espeques corres-
pondentes. Estique bem. Prepare 
as varetas e prenda-as ao dormi-
tório como for receitado em cada 
uma das diferentes barracas. De-
pois é a vez de prender a cober-
tura. É importante colocar todos 
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os espeques e prender todas as 
amarras que a barraca possui, 
pois apesar de às vezes não pa-
recerem necessárias, em caso de 
ventania o equipamento poderá 
rasgar. É importantíssimo que o 
pano externo nunca se encoste ao 
interno, pois a água passará para 
dentro causando um enorme incô-
modo. Para terminar, estenda, se 
for possível, uma lona de cor clara 
por cima. Isto irá aumentar a vida 
útil da barraca, principalmente se 
esta for do tipo iglu. Para amarrar 
lonas ou outras coberturas, você 
poderá utilizar cordas do tipo sisal, 
que são baratas e, se deixadas na 
natureza, são decompostas rapi-
damente e sem agredi-la.
 Escolha o local sempre 
com boas sombras. Analise a na-
tureza a sua volta e seus com-
ponentes mais próximos. Estude 
o caminho do Sol para maior co-
modidade. Em campings, procure 
evitar locais muito próximos dos 
banheiros, entrada/saída e pavi-
lhões de lazer. Leve sempre pa-
nos para limpeza e cordas. Certa-
mente serão úteis.

Comportamento

 Um “som” é muito bom, 
mas procure entender que seu 
vizinho pode não ter o mesmo 
gosto musical que o seu ou então 
procura silêncio e tranquilidade. 
Dose bem o volume e os horários 
desses “barulhos”. Em locais de 
preservação de fauna e muito re-
tirados, em datas comemorativas, 
evite fogos de artifícios. Os ani-
mais locais se assustam por não 
estarem acostumados, levando o 
ecossistema a um impacto muito 
forte.
 Acomode seus pertences 
dentro da sua barraca e monte os 
equipamentos como melhor lhe 
convier. Deixe sempre fogareiro e 
botijão longe das lonas. São mate-
riais facilmente inflamáveis. Evite 
também lonas pretas, pois absor-
vem muita luz solar, convertendo-
-a em calor na parte abrigada, 
além de apresentar um péssimo 
aspecto ao ambiente campista.

BARRACA: Sem dúvida a pri-
meira aquisição de equipamento 
para se ingressar no campismo é 
mesmo a barraca. São muitos os 
tipos, modelos e marcas. É exata-
mente aí que será muito impor-
tante o processo de escolha. Assim 
como todo tipo de equipamento 
de hobby/lazer, barraca boa não 
custa baratinho. Dica: Pegue uma 

barraca bacana emprestada com alguém. Dê preferência para um modelo pe-
queno, de boa qualidade e aproveite as dicas de quem está emprestando. Pro-
cure acampar com pessoas já experientes e cuide muito bem do equipamento. 
No futuro você verá que a barraca é um verdadeiro “xodó” do campista.

COLCHONETE: Os colchonetes 
são sem dúvida o mais caricato e 
charmoso item deste quesito, que 
é guardado enrolado e oferece 
certo conforto ao dormir. Ele pode 
servir de base para o saco de dor-
mir ou usado com ou sem roupa 
de cama. A grande desvantagem dele é o volume que ocupa no transporte, 
tanto a pé quanto veicular. O colchonete é a opção mais barata para quem 
deseja começar.

EQUIPAMENTOS BÁSICOS

COLCHÃO INFLÁVEL: Item 
mais luxuoso e compacto da tra-
lha, também se configura o mais 
caro. Modelos baratinhos com-
prados em supermercados serão 
ótimos itens de teste, mas em sua 
maioria não possuem uma grande 

durabilidade. Há modelos de solteiro, viúva ou de casal e até queen-size. Alguns 
de solteiro possuem botões para união. Há modelos com inflador incorporado, 
manual e até elétrico. OBS: Não conte com encher o colchão na boca.... Caso 
opte por este item, garanta também um inflador mesmo que bem simples.

LONAS/TENDAS: As lonas e 
tendas já são equipamentos que 
farão parte de seus primeiros pro-
gressos no campismo e a neces-
sidade deles dependerá das suas 
próprias adequações no campismo 
e dos espaços que você pessoal-
mente preferirá proteger. Para a 
primeira acampada aconselhamos 
a levar um pedaço de lona para 
construção (aquelas bem finas e 
baratinhas). Depois com calma você irá adquirir uma lona melhor. Há várias 
cores e a mais barata é a preta. Procure escolher uma azul, amarela ou mesmo 
transparente. Tendo geralmente 4m de largura no rolo, adquira ao menos 3 
metros. Ela servirá para alguma URGÊNCIA como fortes chuvas, por exemplo.
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 Tenha completo asseio aos 
banheiros coletivos. Deixe sempre 
limpo o espaço por você utilizado 
pensando no uso do próximo e 
de crianças. Acesse os banheiros 
sempre calçando chinelos, pois 
são locais de grande concentra-
ção de bactérias. Faça bom uso 
dos lava-pratos e recolha todos os 
resíduos sólidos do ralo, jogando-
-os no lixo.
 Isso e muito mais você irá 
aprender ao longo dos seus ma-
ravilhosos dias de campista. Com 
certeza estas primeiras dicas aju-
darão em seus feriados e férias. 
Algumas pessoas têm o campis-
mo como dias de terror uma vez 
passados, exatamente pela falta 
de programação e organização. 
O campismo é muito confortá-
vel, mas bem diferente de férias 
em hotéis ou casas de veraneio. 
Quando o campismo é adorado 
pelas pessoas, se torna muito me-
lhor. Questão de opinião... Faça a 
sua avaliação e boa viagem...

Escolhendo o Camping

 Escolha o tipo de acampa-
mento desejado ou então a cidade 
ou região pretendida. Inteire-se de 
todos os campings existentes e 
faça o possível contato para que 
não se surpreenda com seu fecha-
mento ou regime diferente do que 
havia sido divulgado. Tome cuida-
do com guias antigos ou da inter-
net, se a mesma não apresentar 
data de atualização. Na internet 
nunca se sabe a data de publica-
ção do site do camping ou infor-
mação do guia. No Guia MaCamp 
(www.macamp.com.br) você pode 
conferir a data de atualização de 
cada camping constado. Ao es-
colher campings da rede nacional 
do CCB, procure saber a exata 
situação do referido camping por 
meio de telefonemas diretamente 
ao estabelecimento ou arredores 
e nunca pela administração nacio-
nal ou regional. Informe-se tam-
bém do preço de diárias ou per-
noites e, em períodos de férias ou 
feriados, da capacidade restante 
de vagas.

EQUIPAMENTOS BÁSICOS
SACO DE DORMIR: O saco de 
dormir poderá ser utilizado jun-
tamente com os itens abaixo, mas 
também é usado sozinho. Este se 
faz muito prático, pois dispensa o 
uso de roupa de cama e, às vezes, 
até qualquer colchão.

ISOLANTE TÉRMICO: Algumas 
pessoas utilizam o isolante térmico 
como base para o saco de dormir, 
principalmente alguns modelos in-
fláveis que possuem um conforto a 
mais, porém ainda são itens menos 
macios e de igual desvantagem no 

quesito “volume” no transporte. Cuidado. Algumas marcas propagam que seus 
isolantes infláveis se tratam de colchões, mas não se engane. Não se trata da 
mesma coisa.

LANTERNA: Hoje em dia há lan-
ternas dos mais diferentes tipos e 
preços. As mais acessíveis e moder-
nas são as de iluminação de LED. 
Lembre-se que aquelas muito ba-
ratas e com opção de recarrega-
mento na tomada costumam ter 
uma bateria interna que dura pouco. Caso vá viajar para locais sem energia 
elétrica, prefira as que utilizam pilhas.

LAMPIÃO: Cada vez menos usados ainda 
são a opção mais romântica de iluminar um 
acampamento. Tirando este quesito, o lam-
pião ainda é o equipamento mais econô-
mico quando falamos de uma iluminação 
mais forte e ampla. Hoje em dia, por utilizar 
cartucho de gás e ser mais volumoso na ba-

gagem ele foi trocado pelas lanternas - algumas que inclusive imitam os velhos 
lampiões com iluminação menos focada e mais espalhada.

FOGAREIRO: Este item poderá 
ser dispensado do primeiro acam-
pamento caso haja opções de ali-
mentação no local. De qualquer 
forma, o equipamento é um dos 
mais tradicionais do campismo 
dispostos em vários tipos. O mais 
portátil é mesmo o mini fogareiro 
que é rosqueado em um cartucho 
de gás butano bastante leve. Há 
modelos que inclusive dispensam o 
uso de fósforos.
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“O Estado precisa incentivar 
com benefícios o campismo”

Pesquisador e autor de guia online de campings, Marcos Pivari expõe em entrevista 
à FETHESP como essa atividade pode contribuir com o desenvolvimento do turismo 
e gerar emprego e renda no Brasil

Ocampismo é uma modalidade de turismo e lazer que possui milhões de adeptos no mundo todo e con-
siste em viajar transportando o próprio abrigo para suprir a necessidade de proteção, proporcionando 

ao praticante, entre outras coisas, proximidade com a natureza. Ao mesmo tempo em que fornece uma 
alternativa para a sociedade cada dia mais urbana, essa atividade também atrai praticantes por atender a 
anseios inerentes do ser humano, como a liberdade, a recreação e o distanciamento da agitação.
 Em países da Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, o campismo faz parte da cultura da popu-
lação e conta com ampla infraestrutura, o que contribui para a movimentação do turismo entre as cidades. 
No Brasil, apesar de essa importante ferramenta turística não ser tão comum, há quem faça dela um estilo 
de vida. É o caso do arquiteto Marcos Pivari, 35, criador do Portal MaCamp (www.macamp.com.br), um guia 
online de campings do Brasil com informações diversas sobre a prática do campismo.
 Barracas, trailers e natureza são elementos presentes e inseparáveis em sua vida desde a infância, 
tendo sido criado pelos pais no ambiente aberto proporcionado pelos acampamentos. No decorrer dos anos 
tomou cada vez mais gosto pela atividade e passou a acampar por conta própria, guardando todo tipo de 
material informativo sobre o assunto, como guias, revistas e catálogos. Foi então que decidiu abrir sua co-
leção para todas as pessoas na internet, e assim surgiu a ideia do MaCamp, ainda na época da faculdade, 
nos anos 2000.
 Por amor e dedicação ao campismo, ele trabalha todos os dias no site em seu tempo livre, buscando 
acompanhar a rapidez com que ocorrem as mudanças no mundo dos campings que existem de norte a sul 
do País. A partir do conhecimento que acumulou ao longo de anos em sua experiência como campista, Pivari 
analisa, a seguir, a importância dessa modalidade turística que, apesar das dificuldades cresce aos poucos 
no Brasil, e como pode ser incentivada para expandir o turismo e o mercado de trabalho.

Mapeamento dos 
campings existentes no 

território nacional revela 
maior concentração 
nas regiões Sul e no 

Sudeste do país
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FETHESP – Como você mantém 
seu guia atualizado?

Marcos Pivari: Trabalho diaria-
mente no meu guia de campings, 
buscando informações de todos 
os modos. Hoje as fontes que 
mais ajudam são as redes sociais, 
a participação de campistas le-
vando informações, porque não 
se pode ir a todos, e a internet, 
porque alguns campings têm seus 
próprios sites. Trabalho no meu 
site apenas com os campings do 
Brasil, onde há aqueles que estão 
abertos, ou em situação incerta, 
que são campings que já existi-
ram, mas não podemos falar que 
estão fechados por não sabermos 
a atual condição. Às vezes, já está 
fechado, e, às vezes, uma pessoa 
vai lá acampar e está tudo bem. 
E tem ainda um meio termo nes-
se quesito, porque a maioria dos 
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campings fica meio vazia durante 
a semana, então, às vezes, a pes-
soa chega para acampar e o dono 
foi viajar, ou saiu para fazer com-
pras, e o lugar está fechado. Um 
dia depois outro campista vai lá e 
fala que está tudo ótimo. Por isso 
um guia de campings é bem com-
plicado de atualizar. Assim como 
eu, todos que trabalham com isso 
estão sujeitos a ficar com informa-
ções desatualizadas. Com isso 
consegui fazer o maior acervo de 
campings do Brasil atualmente, 
que tem muitas informações de-
satualizadas, sim, mas mesmo 
se estivessem todas atualizadas 
hoje, daqui uma semana já não 
estariam mais. Nosso trabalho é 
oferecer condições de proporcio-
nar esta atualização ao máximo.

FETHESP – É tão rápido assim?

Pivari: É muito rápido, os cam-
pings abrem e fecham. Um tem-
po atrás, a edição do Guia da 
Revista Quatro Rodas, de 1990, 
por exemplo, fechava em novem-
bro de 1989. Quando chegava 
novembro de 1990, você via que 
estava desatualizado e não podia 
reclamar, porque alguém poderia 
alegar que a edição foi concluída 
em novembro do ano passado e, 
nesse período, alguns campings 
tinham fechado. Na internet, hoje, 
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alguém fala para mim que existe 
um camping e me manda todos 
os dados, mas daqui uma sema-
na ele fecha e uma pessoa aca-
ba indo acampar lá. Ela vai ficar 
nervosa porque a informação está 
desatualizada. É para evitar isso 
que no meu guia todo está escri-
to para “entrar em contato com o 
camping antes de ir.”

FETHESP – Quais informações 
no seu site podem ajudar os in-
teressados em acampar?

Pivari: A primeira coisa para 
quem começa a acampar é o Guia 

de Iniciação, que desde o começo 
do MaCamp disponibiliza informa-
ções sobre o que é campismo, bar-
racas, acessórios e como usá-los. 
Este ano nós implementamos um 
ainda mais completo. Ele fala tudo 
sobre o primeiro acampamento e 
com que coisas você precisa se 
preocupar. Muita gente acha que 
acampar é ir para o meio do mato, 
onde não tem chuveiro quente e 
tem que tomar banho de rio. Não é 
assim. Isso só faz quem tem gos-
to por este tipo de aventura. É fol-
clórico ver uma pessoa, antes de 
acampar pela primeira vez, com-
prar uma barraca, um cantil, uma 
panelinha, um saquinho de Miojo 
e um saco de dormir. Ela não se 
lembra que é necessário levar pa-
pel higiênico, porque geralmente 
não tem em banheiro de camping, 
que é preciso levar sal, açúcar, 
uma lona para jogar em cima da 
grama. É aí que dá tudo errado, 
a pessoa volta para casa e nunca 
mais quer acampar.

FETHESP – Para acampar não 
basta apenas gostar de nature-
za, tem que se informar...

Pivari: Exatamente. Eu costumo 
fazer uma analogia assim: Al-
guém que vai pela primeira vez a 
um jogo de futebol e escolhe ir a 
uma final entre Palmeiras e Co-

Barraca tipo iglu montada em área plana 
sobre a lona, com auxílio de tenda e de 

carretinha para o armazenamento de objetos

Barraca bangalô: Geralmente têm dois 
quartos ou mais ambientes internos que 
servem também de abrigo contra a chuva
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Mar de barracas: Pavilhão do Anhembi 
durante a feira de tecnologia Campus 

Party 2013, realizada em São Paulo/SP

rinthians. A pessoa é palmeiren-
se, passa na frente da torcida do 
Corinthians vestindo a camisa do 
Palmeiras, é hostilizada e depois 
fala “nunca mais vou a um jogo de 
futebol”. Ninguém vai fazer isso, 
porque todo mundo já viu pela te-
levisão, pelos jornais e amigos o 
que pode acontecer. No campis-
mo é a mesma coisa, só que não 
existe essa informação. E quando 
há é malfeita.

FETHESP – Como importante 
ferramenta de turismo, o cam-
pismo pode contribuir com ge-
ração de empregos no Brasil?

Pivari: Com certeza pode gerar 
empregos se você pensar na má-
quina geral, em levar mais turismo 
para as cidades. Por exemplo, se 
a cidade de Campos do Jordão/
SP triplicasse a quantidade de ho-
téis que possui atualmente para 
receber as pessoas no ápice da 
temporada de inverno, todos fi-
cariam lotados. Mas não se pode 
construir o triplo de hotéis, porque 
eles vão passar o resto do ano às 
moscas e vão acabar decaindo. 
Com os campings isso é possível, 
porque se você tem, por exemplo, 
um terreno muito grande, com ba-
terias de banheiro e infraestrutura, 
o custo daquilo sem uso é muito 
pequeno. Então você pode dei-
xar a grama crescer pelo resto do 
ano, cortando só em uma peque-
na parte e, quando chegar a alta 

temporada, cortar tudo, fazer uma 
manutenção geral na estrutura 
de luz, banheiro e pronto. Aí sim 
você conseguiria ter, por exemplo, 
3 milhões de turistas, ao invés de 
1 milhão, em Campos do Jordão. 
Pensando por esse lado, você 
consegue gerar muito emprego 
com o dinheiro que o turista vai le-
var para a cidade.

FETHESP – A capacitação de 
trabalhadores de camping pode 
tornar o campismo mais atrati-
vo?

Pivari: Para um camping ser legal 
precisa ter estrutura boa e bem 
cuidada, e isso, dentro do turismo, 

qualquer hotel e pousada neces-
sita. Ter um funcionário para cor-
tar a grama, fazer a jardinagem, a 
pintura. No camping, uma das coi-
sas mais importantes que existem 
antes disso é a limpeza dos ba-
nheiros e a recepção ao público. 
Acho que não precisa de capaci-
tação específica de campismo, é a 
mesma formação profissional dos 
outros equipamentos de turismo, 
como restaurantes e hotéis. São 
necessários funcionários que cui-
dem e zelem pela área em si, pela 
estética e funcionamento.

FETHESP – Você vê nos gran-
des eventos que o Brasil sediou 
recentemente, como a Copa do 
Mundo e a Campus Party, algu-
ma influência positiva no cam-
pismo?

Pivari: A gente classifica dois ti-
pos de campismo: De aventura, 
que é aquele praticado no meio da 
natureza, como base para esca-
lada, numa trilha, onde a pessoa 
queira fazer o passeio em si e usa 
o campismo como pouso. E existe 
o campismo familiar, que é aque-
le no qual se vai, por exemplo, 
para Ilha Grande passar o feria-
do com a família na barraca. Não 
vejo muito a Campus Party como 
campismo. É legal a pessoa falar 
que vai acampar, porque está dor-
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Parque Nacional Yellowstone, nos 

EUA, onde essa prática é permitida 
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mindo em barraca, dentro de um 
pavilhão com um monte de barra-
cas, mas para o campismo em si, 
do jeito que está hoje, acho que 
não influenciou muito. Já a Copa 
do Mundo influiu muito, porque é 
exatamente por causa da falta de 
infraestrutura que existe em todas 
as cidades brasileiras que apare-
ceu essa coisa toda.

FETHESP – Os turistas sul ame-
ricanos fizeram grande utiliza-
ção de veículos de recreação...

Pivari: Falou-se muito mal dos ar-
gentinos que vieram com os trai-
lers e fizeram churrasco na rua, 
primeiro porque o argentino é tido 
como inimigo natural do brasileiro 
e aqui se fala mal deles gratuita-
mente. O problema foi a falta de 
estrutura e qualquer pessoa faria 
o mesmo se fosse a um lugar com 
as mesmas condições. Então, por 
exemplo, no Rio de Janeiro exis-
te o Camping Clube do Brasil no 
Recreio dos Bandeirantes, que é 
afastado da cidade e, embora seja 
uma área muito boa e grande de 
camping, não deu conta dos cam-
pistas. Acredito que lá ficaram um 
acampamento belga e um de ou-
tra nacionalidade. Eles saíram re-
clamando para todo mundo e en-
traram com representação em um 
órgão de consumidor. O que acon-

teceu é que o Camping Clube do 
Brasil fez com eles o que faz com 
qualquer campista, inclusive asso-
ciados: Deu um clube sem infraes-
trutura suficiente, com baterias de 
banheiro quebradas, solo que não 
estava sendo bem drenado, e jo-
gou todo mundo lá. Isso repercutiu 
muito mal no exterior.

FETHESP – Será que ninguém 
imaginou que poderiam vir tan-
tos caravanistas?

Pivari: Muita gente não só imagi-
nou como já sabia. Eu passei três 
ou quatro anos respondendo e-
-mails, de muitos interessados em 

1- Trailer; 2- Camper; 3- Carreta-barraca; 
4- Motor home; 5- Truck home; 6- Mini-trailer (teardrop)
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empreender ou em preparar para a 
Copa do Mundo. Houve empresas 
da Alemanha querendo fabricar 
motor homes aqui para vender e 
alugar durante a Copa, mas nada 
acabou acontecendo. Saber todos 
sabem, só que mal fizeram está-
dios para uma Copa do Mundo. 
Eles ficaram prontos um dia an-
tes. Aqui, em São Paulo, na última 
hora arrumaram o Anhembi [para 
acomodar os turistas]. A Copa do 
Mundo estava prevista há anos, 
todo mundo sabia que a Argentina 
poderia chegar a uma certa fase e 
nada fizeram a respeito. Não tem 
o que falar. A repercussão foi mui-
to ruim por causa disso.

FETHESP – Por que o campis-
mo e o caravanismo na Europa, 
nos EUA, Argentina são mais 
fortes do que no Brasil?

Pivari: Cultura e infraestrutu-
ra. Em Portugal, por exemplo, a 
maioria das cidades tem, no míni-
mo, um camping para barracas e 
em muitas existe também um pa-
rking trailer, um estacionamento 
de RVs (veículos de recreação). 
Eles sabem que isso é importante 
para o turismo. Nos EUA, na dé-
cada de 1990, existiam mais de 11 
milhões de veículos de recreação. 
Se, ao invés disso, essas pesso-
as tivessem casas de veraneio 
ou estrutura de hotel, imagine o 
desmatamento que precisaria ser 

Veículos de recreação (RVs)

Torcida argentina usou o sambódromo, no 
Anhembi, para estacionar seus veículos de 

recreação, como os motor homes
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feito para acomodar todo mundo. 
Fora todas as questões de liber-
dade do turista. Ninguém defende 
que só deveriam existir campings, 
mas o campismo é muito impor-
tante para o cenário turístico. O 
europeu, americano, canadense 
sabem disso. Não é só por uma 
questão de cultura, é porque eles 
sabem da importância daquilo e 
que é importante incentivar. Na 
América do Sul também tem muito 
campismo e caravanismo, e o ar-
gentino é um dos mais fortes. Eles 
têm trailers e motor homes velhos, 
mas não se importam com equipa-
mento, só querem curtir a viagem 
e, por isso, vieram naquelas jabi-
racas na Copa.

FETHESP – Como fazer para 
incentivar o campismo em um 
país que não tem essa identida-
de cultural?

Pivari: Primeiro eu acho que pre-
cisa haver um incentivo do Esta-
do. Na hora que for interessante 
para a iniciativa privada querer fo-
mentar, investir, fazer o campismo 
acontecer, isso vai ocorrer. Só que 
isso não se escolhe, eu acredito 
que é preciso alavancar e o Esta-
do precisa incentivar com benefí-
cios o campismo.

FETHESP – Por exemplo esta-
belecer uma linha de crédito 
para abrir campings?

Pivari: Isso seria legal. No mun-
do campista se ouve falar muito 
em linha de crédito para comprar 
um RV (veículo de recreação). Eu 
acho que para você montar um 
camping, sim. Segundo, acho que 
é preciso dar benefícios fiscais 
para quem gerencia um camping, 
porque, afinal de contas, ele pode 
estar contribuindo com o meio am-
biente. É preciso mudar a legisla-
ção no sentido de regulamentar 
em parques nacionais e estaduais 
a instalação de campings. A lei diz 
que você não pode ter camping em 
um parque nacional, por exemplo, 
apesar de existirem alguns que eu 
não sei como funcionam. É claro 

que você não pode ir a um parque 
nacional, em um lugar no meio do 
mato, montar uma barraca, dormir 
lá e fazer fogueira, mas todos eles 
poderiam ter uma sede de cam-
ping, pelo menos para barraca, 
com uma área plana, certa segu-
rança, um cercado visual para de-
limitar a área e uma bateria de ba-
nheiros. Se for estender um pouco 
mais, seria legal ter uma cozinha 
comunitária e um lugar coberto 
para auxiliar o campista. Também 
poderia ser feito algum plano para 
parques municipais, pois antiga-
mente existiam muitos e hoje em 
dia há poucos. Estes campings 
municipais são mais comuns no 
Rio Grande do Sul, porque é inte-
ressante para eles. Antigamente 
era de graça, mas não precisa ser, 
pode ser cobrado um preço sim-
bólico, relativamente baixo e ter 
uma estrutura.

FETHESP – Mas para isso tem 
de haver uma regulamentação...

Pivari: Claro. Essa seria a parte 
governamental para incentivar. 
Outra coisa é o que nós fazemos, 
que é o trabalho de fomento, di-
vulgação. Tudo isso eu acho que 
seria primordial. É preciso pensar 
também nos incentivos de equipa-
mentos, porque na parte de barra-
cas há muitas coisas importadas. 
O equipamento de caravanismo 

está relacionado à questão fiscal 
de automóvel e veículo automotor. 
Na Europa, os preços de um RV 
são muito mais baixos. Aqui se 
paga cinco vezes mais caro por 
um carro por causa de impostos 
e o mesmo carro na Europa cus-
ta cinco vezes menos. No Brasil, 
para se fazer um motor home (mo-
tor-casa), por exemplo, é preciso 
comprar o veículo, van, caminhão 
ou chassi de ônibus, colocar na 
empresa e ela vai fazer só aque-
le. Na Europa, a demanda é muito 
maior, o preço é mais baixo e uma 
empresa para fabricar, por exem-
plo, 400 veículos, busca o melhor 
fornecedor e compra 400 veícu-
los, coloca na linha de montagem 
e faz um atrás do outro. Isso baixa 
muito o custo. Aqui também preci-
saria existir algum tipo de incen-
tivo para a indústria caravanista 
também. Outra forma seria benefi-
ciar o campista em si, baixando o 
custo de equipamentos.

FETHESP – Campanhas pode-
riam colaborar?

Pivari: Acho que a cultura se de-
senvolve, se for facilitada. Não 
precisa fazer campanha. Preci-
sariam haver campanhas de edu-
cação em veículos próprios. Uma 
coisa que acaba com o campismo 
hoje em dia, por exemplo, são os 
aparelhos de som de carro e a 

Camping na comuna de Kippel, no 
Cantão Valais, Suíça, localidade 
com cerca de 400 habitantes 
e dominada pela natureza
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ideia de “vamos acampar porque 
lá nós somos livres, não precisa-
mos dar satisfação a ninguém e 
vamos gastar pouco”. Então o su-
jeito vai ao camping, abre o porta-
-malas com caixas de som enor-
mes ligadas no último volume e 
coloca uma carne na churrasquei-
ra. Isso destrói o campismo mes-
mo, é um dos piores venenos da 
modalidade familiar hoje em dia.

FETHESP – Qual a diferença en-
tre campismo e caravanismo?

Pivari: O campismo é a forma de 
turismo de contato com a natureza 
em que você leva seu próprio abri-
go aonde for. Dentro disso existe o 
campismo nômade, o mais tradi-
cional, que é o de barraca. E exis-
te, dentro do campismo, a verten-
te do caravanismo, que engloba 
veículos de recreação: Carreta, 
carreta-barraca, motor home, trai-
ler e camper.

FETHESP - Você concorda com 
a afirmação de que a restrição 
ao transporte de trailers aos ha-
bilitados com Carteira Nacional 
de Habilitação categoria E, en-
tre 1997 e 2011, foi determinan-
te para o enfraquecimento do 
campismo?

Pivari: Não. Concordo em partes. 
Eu acho que é errado dizer que 
esse fator foi preponderante para 
a queda do campismo. Acho que 
isso colaborou para a queda do 
caravanismo no Brasil. Esse foi 
um dos fatores, mas vários outros 
contribuíram. O que comprova 
isso é que o trailismo voltou com 
força exatamente no momento em 
que o transporte para a categoria 
B foi liberado novamente em 2011 
(Lei nº 12.452). Até os preços dos 
trailers pequenos, que são mais 
fáceis de serem rebocados por 
carros de passeio, mais que do-
braram de preço de 2011 para cá. 
Junto com isso houve ainda, des-
de a década de 1980, a questão 
do preço do petróleo, condições 
das estradas, pedágios e também 
o número de equipamentos de 

hospedagem fixa: hotéis e pousa-
das, que vieram com preços mui-
to mais baixos. O caminho que 
tomou o turismo, com agências 
possibilitando pacotes e preços 
menores, também favoreceu o 
fato de as pessoas não quererem 
acampar. Sem dúvida nas déca-
das de 1960 e 1970 muita gente 
acampava porque não tinha outra 
opção de se fazer turismo. Não ti-
nham tantos aviões, voos baratos 
e as estradas não eram tão aces-
síveis como agora. É uma ques-
tão cultural e nós perdemos muito 
isso.

FETHESP – Prejudicar o carava-
nismo teve reflexo sobre o cam-
pismo?

Pivari: Muita gente que está no 
caravanismo começou no campis-
mo, principalmente antigamente, 
porque na década de 1960 e 1970 
começaram a ser fabricados os 
primeiros RVs, que são todos os 
veículos de recreação: trailer, mo-
tor home, camper, etc. Fazia parte 
de etapas a pessoa começar na 
barraca, depois ir para o trailer e 
motor home. Prejudicar o carava-
nismo também prejudicou esse ci-
clo. De qualquer forma é preciso 
deixar claro que o campismo de 
barraca ainda representa a ampla 
maioria, podendo eu “chutar” uma 

relação de 90% barraquista contra 
10% caravanista.

FETHESP – Como é esse ciclo?

Pivari: Você começou na barraca, 
depois trailer, motor home. Um dos 
seus filhos vai pra barraca, depois 
trailer, motor home. No momento 
em que cessou sua liberdade de 
viajar de trailer com seus filhos, 
talvez eles não quisessem mais 
a barraca. Tanto é que os trailers 
na época, em 1997, ficaram pre-
sos nos campings, fixos, e vira-
ram chalés. Os próprios campings 
perderam espaço no campismo e 
se tornaram villages, condomínios 
de chalés. Hoje, alguns campings, 
principalmente os mais conheci-
dos no Estado de São Paulo, da 
região de Itu e Cabreúva, têm 
muito mais mensalistas de chalés 
e trailers do que campistas. Ago-
ra é que está crescendo de novo. 
Este ciclo também acontece só na 
barraca. Família criada na barra-
ca, os filhos depois de crescidos 
seguem acampando sozinhos.

FETHESP – Como está o merca-
do de RVs no Brasil?

Pivari: Está crescendo demais 
agora. Acho que cresceu algo em 
torno de 30% no ano passado. Há 
muitas fábricas de motor home, 

Interior de um motor home. Mais comuns 
nos EUA, estima-se que na década de 
1990 existiam mais de 11 milhões de RVs 
em território norte-americano
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principalmente. As de trailer estão 
começando de novo. Hoje já exis-
tem pelo menos cinco fabricantes 
e isso está se expandindo.

FETHESP – Em sua opinião, o 
que precisa saber uma pessoa 
que quer abrir um camping?

Pivari: É preciso ter uma boa área 
com algum atrativo, seja natural 
ou não. Por exemplo, você pode 
ter um camping à beira da praia, 
longe da cidade, é um atrativo 
legal estar ali do lado. Ou então 
perto de uma montanha, uma 
escalada, um rio. Pode ser um 
camping inserido dentro de uma 
cidade, como o Rio de Janeiro, 
por exemplo, onde o atrativo não 
seria a praia, mas sim estar dentro 
da cidade. Há campings também 
com atrativos internos de um clu-
be. Hoje, do jeito que a situação 
está, o proprietário precisa ter um 
terreno plano, gramado, onde haja 
certa segurança, um cercado, com 
bons banheiros.

FETHESP – Qual a preparação 
que o proprietário deve ter?

Pivari: Acho que é muito seme-
lhante à preparação de outros 
equipamentos de turismo. Os fa-
tores empreendedores, estudar o 
mercado, as questões financeiras, 
se preparar para gerir o fluxo de 
caixa. São as questões relativas 
ao turismo em geral, como acon-
tece com alguém que abre uma 
pousada, por exemplo. Mas ge-
renciar um camping, se você for 
comparar com outros, é mais fá-
cil, é preciso administrar poucas 
coisas. Em um camping, basica-
mente, se você tiver uma bateria 
de banheiros e uma área grama-
da sempre bem cuidada, é o su-
ficiente. Ter também uma cozinha 
comunitária, recepção, estaciona-
mento, luz elétrica e água.

FETHESP – Você tem conheci-
mento sobre quanto o campis-
mo movimenta em outros paí-
ses?

Pivari: Em termos estatísticos, 
não. Na verdade, pesquiso mui-
to o campismo brasileiro, mas os 
dados internacionais são impres-
sionantes. Como eu disse, um 
país como Portugal, por exemplo, 
possui em quase todas as cidades 
um camping ou um parking trailer, 
pelo menos. As pessoas que ge-
ralmente viajam para os Estados 
Unidos e Europa ficam espanta-
das, porque em qualquer estrada 
você cruza com motor homes e 
trailers aos montes. Sei que o se-
tor é muito forte nesses países. 
Existem informações não oficiais, 
por assim dizer, de que há regiões 
europeias e dos EUA onde, a cada 
dez famílias, de uma a quatro tem 
um RV em casa. Também já li 
sobre o fato que, depois da crise 
americana, os veículos de recrea-
ção teriam salvado a vida de mui-
ta gente, porque, culturalmente, 
o americano trabalha muito com 
crédito, então lá é difícil alguém 
ter uma casa própria quitada e não 
pendurada. O americano compra 
a casa e, depois que terminou de 
pagar, ele a hipoteca para pegar 

dinheiro. Em função disso, muitas 
pessoas perderam as casas e os 
veículos de recreação salvaram 
muita gente. Até hoje há pessoas 
morando em campings nos EUA.

FETHESP – É muito bom que 
exista essa opção...

Pivari: Sim, é legal que existam 
esses lugares. Tem muitos filmes 
e programas de televisão ameri-
canos que mostram essa questão 
cultural do americano. Existia um 
seriado chamado “Chips”, sobre 
dois patrulheiros rodoviários que 
andavam de moto e um deles 
morava em um motor home, em 
um parking trailer. Lá isso é nor-
mal. Era sensação nas décadas 
de 1970, nos EUA, e 1980 aqui. 
No Brasil, por exemplo, há muitas 
pessoas que moram no camping 
do Recreio dos Bandeirantes, in-
clusive famosas. Se não me enga-
no, o baterista ou baixista de uma 
banda conhecida morou por mui-
tos anos lá em uma carreta-barra-
ca. Então aqui também existe um 
pouco disso.

Nos EUA, veículos de recreação, como os trailers, 
ajudam até hoje a abrigar pessoas que perderam 
suas casas após a crise financeira de 2008
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O QUE É A FETHESP?

 A FETHESP é a Federação dos Emprega-
dos em Turismo e Hospitalidade do Estado de 
São Paulo. Com sede na capital paulista e aos 
56 anos de luta sindical, a entidade representa 
legalmente nove categorias profissionais no Es-
tado de São Paulo:

 Empregados em Casas de Diversões; Em-
pregados em Empresas de Compra, Venda, Lo-
cação e Administração de Imóveis Residenciais e 
Comerciais; Empregados em Empresas de Con-
servação de Elevadores; Empregados em Em-
presas de Turismo; Empregados em Instituições 
Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas; Empre-
gados em Institutos de Beleza e Cabeleireiros de 
Senhoras; Empregados em Lavanderias e Simi-
lares; Lustradores de Calçados; Oficiais Barbei-
ros e Similares (Inclusive Aprendizes, Ajudantes, 
Manicures e Empregados nos Salões de Cabelei-
reiros para Homens).

 Junto de seus 35 sindicatos filiados, o ob-
jetivo da FETHESP é defender os interesses dos 
trabalhadores que ela representa,  garantindo 
lhes melhores condições de trabalho. Isso inclui 
a luta por salários mais dignos, benefícios cada 
vez melhores, ambiente de trabalho saudável, 
carga horária compatível com sua capacidade 
(jornada de trabalho de 40 horas semanais), 
Medicina e Segurança no Trabalho.

 É do nosso interesse atuarmos junto com 
as empresas para que as transformações no setor 
do trabalho sejam sustentáveis também para 
elas. Oferecemos para as organizações e para os 
trabalhadores associados: atendimento jurídi-
co, consulta e orientação trabalhista, convênios 
com Colônia de Férias, homologações, direcio-
namos as empresas para o sindicato mais pró-
ximo a elas (de sua base territorial correspon-
dente), firmamos Acordos, Termos e Convenções 
Coletivas de Trabalho em conformidade com a 
Legislação brasileira, entre outros serviços.

COLÔNIA DE FÉRIAS

 Localizada na Vila Mirim, Praia Grande, 
a Colônia de Férias da FETHESP abriga até 115 
pessoas. Possui, em sua extensão, o máximo de 
conforto para seus hóspedes, como ventiladores 
no teto,, refeitório, lanchonete, salão para even-
tos, rede com acesso à internet, piscina adulto e 
infantil, churrasqueira, sala de jogos com flipe-
rama, pebolim, ping-pong e sinuca.

 Para hospedar-se é necessário fazer a 
reserva por meio do seu sindicato ou entidade 
conveniada. Para mais informações entre em 
contato com a Colônia de Férias - Tel.: (13) 3494-
2579 ou e-mail: coloniadeferias@fethesp.org.br



Sindicalismo é coisa séria

Rua Tangará, 220 - Vila Clementino - São Paulo/SP
CEP 04019-030 - Tel.: 11 5549-7799 - Fax: 11 5549-8228

www.fethesp.org.br
fethesp@fethesp.org.br

EXPLORE O TURISMO
NÃO O TURISTA


