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INTRODU<;AO 

A complexidade da divulgac;ao turistica reside, fundamentalmente, no fato de que ela 

deve, em suas varias formas, retratar os produtos de multiplos empreendedores e atingir uma 

demanda muito heterogenea. Nos ultimos anos na Europa, os estudos nao mais se concentram, 

exclusivamente, na analise das motivac;oes e direcionam-se para o processo de decisao em que as 

ac;oes publicitarias tern influencia fundamental. Em cada uma das destinac;oes (pais, regiao, 

local), o turista escolhe o que pretende ver, as atividades, e os servic;os de que utilizara durante 

sua estada. 

A intenc;ao, deste estudo, e de demonstrar a importancia e a necessidade de se realizarem 

ac;oes publicitarias e promocionais sistematicas e coordenadas- dentro de urn plano global de 

marketing turistico. Trata-se, entretanto, de urn estudo inicial que nao tern a pretensao de ter 

esgotado esse assunto tao vasto e complexo. 

Para isso os componentes de marketing devem ser desenvolvidos adequadamente, a fim 

de atrair o turista de mercados potenciais especificos e criar uma imagem positiva da destinac;ao. 



1 REVISAO DE LITERATURA MARKETING TURISTICO 

KOTLER (2000) definiu Marketing como urn processo social e gerencial pelo qual 

individuos e grupos obtem o que necessitam e desejam atraves da crias;ao, oferta e troca de 

produtos de valor com outros. 

Segundo KRIPPENDORF (1980), o marketing turistico e: 

A adapta<;ao sistematica e coordenada da politica das empresas de turismo, tanto 
privadas como do Estado; nos pianos locais, regionais, nacionais e 
intemacionais, visando a plena satisfa<;ao das necessidades de determinados 
grupos de consumidores, obtendo, com isso, um lucro apropriado. 

KRIPPENDORF (1980) considera as as;oes publicit<irias e promocionais urn dos 

instrumentos do marketing turistico, mas, ressalta a necessidade de pesquisas de mercado a fim 

de se obterem todas as informas;oes de que se precisa para a tomada de decisoes frente a demanda 

que se pretende atingir. 

0 produto turistico compoe-se de elementos e perceps;oes intangiveis e e sentido pelo 

consumidor como uma experiencia. 

Os pontos turisticos tern varios produtos para oferecer aos turistas. A Suis;a, por exemplo, 

tern suas montanhas e lagos que podem ser usados para esquiar, no invemo, e para passeios, 

caminhadas e escaladas no verao. 0 Brasil oferece, em toda sua costa, sol e mar, alem das 

cidades hist6ricas e passeios ecol6gicos. Na regiao Norte selvas inexplorada, cortada por 

fascinantes rios, e na regiao Centro-Oeste, o Pantanal, com fauna e flora iniguahiveis. 

Portanto a comunicas;ao dirigida a demanda turistica potencial e real e tarefa bastante 

complexa. 

No Brasil, alguns autores tratam do marketing turistico em artigos especificos, 

CASTELLI (1975) percebendo, independentemente do esforyo e dos trabalhos realizados por 

pessoas e entidades especializadas, constata urn enorme atraso no marketing turistico, se 

comparado aquele existente em outras areas da atividade economica, publicou seus estudos, 

tentando propor uma aplicas;ao do marketing a hotelaria. 

COBRA e ZWARG (1986) sugerem uma estrategia de Marketing para os servis;os da 

identificas;ao das necessidades e desejos dos diversos segmentos do mercado, e as formas mais 

eficazes de atingi-los. Consideram a venda de servis;os turisticos como urn desafio que exige, 

alem de metodos e criterios, alguma cientificidade. 
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Ja HUNZINGER apud RUSCHMANN (2000) ressalta que a comunica<;ao publicitaria e o 

marketing fazem parte da mesma familia na qual o marketing e visto como a mae, e a 

comunica<;ao publicitaria como filha, considerando-a de importancia vital para a existencia e a 

expansao do turismo. 

1.1 Historico do Turismo Internacional 

0 turismo organizado surge a partir de meados do seculo XIX, como consequencia do 

desenvolvimento tecnol6gico iniciado pela Revolu<;ao Industrial e da forma<;ao de parcelas da 

burguesia comercial e industrial com tempo, dinheiro e disponibilidade para viajar. 

A tecnologia do final do seculo XIX possibilitou novas constru<;oes em ferro fundido, 

como torres (Torre Eiffel, em Paris), esta<;oes ferroviarias grandes saloes com estruturas livres de 

ferro para sediar exposi<;oes ou realizar bailes, e grandes edificios, ou arranha-ceus, com 

estruturas em a<;o. Essas novas possibilidades da engenharia come<;aram a mudar a aparencia das 

grandes cidades do mundo, assim como os meios de transporte. 

Dois meios de transporte importantes sao desenvolvidos nessa fase industrial, ambos 

construidos em ferro e a<;o e dotados de motores a propulsao com base no vapor d'agua. Esses 

novos meios de transporte foram os navios de passageiros e os trens. Os imensos navios movidos 

a caldeiras de vapor e a helices substituiram os antigos navios a vela, construidos com grande 

sofistica<;ao e luxo, eram cada vez mais utilizados nas viagens intercontinentais, transportando os 

novos-ricos beneficiados pela industria, comercio e finan<;as mundiais. 

A partir de 1860 iniciou-se, em Monte Carlo, a epoca dos cassmos, instalados em 

luxuosos saloes de grandes hoteis. No final do seculo XVIII surgiram, na Europa, urn movimento 

turistico de verao com destino as montanhas, especialmente aos Alpes sui<;os. Essa modalidade 

recebeu o nome de paisagismo e provocou, ja em 1828, a chegada de 50 mil turistas estrangeiros 

a Genebra, na Sui<;a. Ao lado dos agradaveis descansos nas paisagens montanhosas, apareceu o 

desejo de aventura, marcado pelas escaladas esportivas dos cumes rochosos. 

Em 1857, e fundado o clube britanico de alpinismo; e, em 1874, o clube frances. 0 desejo 

de se estar proximo a natureza tambem aparece na America do Norte e em 1872, e criado o 

Parque Nacional de Yellowstone (Wyoming, Montana, Idaho) o primeiro do mundo. Em 1873, o 
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governo canadense cna o Parque Nacional de Banff, nas encostas orientais das Montanhas 

Rochosas, na provincia de Alberta. 

Em 1869, e fundada, na Suic;a, a Uniao Internacional dos Hoteleiros, e, em 1889, e 

inaugurado o teleferico de Monte Pilatos, tambem na Suic;a. 

Outra regiao natural importante para atrair turista e o mar. Desde 1845, a praia de San 

Sebastian, na Espanha, atrai visitantes importantes como a rainha Isabel II. Na Franc;a, na mesma 

epoca, a imperatriz Eugenia comec;a a freqiientar as praias de Biarritz. 0 primeiro Palace Hotel 

litoraneo foi construido em Nice, em 1883, e ate o final do seculo XIX, nas praias quentes do sui 

da Europa, a beira do Mediterraneo, surgem hoteis, cassinos e vilas de veraneio. 

0 crescimento do turismo na Europa e interrompido pela Primeira Guerra Mundial e 

retomado em 1919. 0 anode 1929 pode ser indicado como o auge do turismo europeu, quando a 

Suic;a recebeu 2.209.000 visitantes estrangeiros, contudo, a crise iniciada no mesmo ano com a 

queda da Bolsa de Valores de Nova York, reflete-se no mundo todo e atinge a Europa em 1932, 

causando uma segunda estagnac;ao do turismo em sua curta hist6ria. 

0 turismo de massa pode ter como marco inicial o ano de 1950, quando as tecnologias 

desenvolvidas durante a Segunda Guerra sao aproveitadas para fins pacificos, seu crescimento 

tern como causa a instituic;ao geral de ferias pagas aos trabalhadores, passa-se a ter direito ao 

lazer e ao turismo, e a mudanc;a dos habitos de consumo nas sociedades que, aos poucos, vao se 

transformando em "p6s-industrial", como crescimento do setor terciario ou de servic;os. 

As pessoas conquistam o direito ao tempo livre. 0 individualismo e a possibilidade de se 

ter prazer na vida deixam de ser algo negativo ou pecaminoso. Enfim, o turismo e as viagens 

tornam-se urn objeto de consumo do ser humano contemporaneo. 

1.2 Perspectivas do Turismo no limiar do Seculo XXI 

0 turismo ocupa hoje papel relevante na economia mundial, situando-se entre os tres 

maiores produtos geradores de riqueza - 6% do PIB global - s6 perdendo para a industria de 

armamentos e petr6leo. 

Uma projec;ao para a proxima decada, para a entrada do terceiro milenio, conduz a urn 

desenho de novos fluxos do turismo intemacional, urn novo mapa tambem neste setor, segundo 

as megatendencias que se delineiam e nas quais o turismo se insere. 
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Deixando de lado a esfera politico economica, podemos repensar a esfera tecnocientifica 

com a enorme importancia da ciencia, da tecnologia e da informa<;ao que vao definir novas 

desigualdades regionais, sendo de vital importancia para o estabelecimento de novas fluxos. 

A necessidade de informa<;ao e o acesso a cultura justificarao agressivas campanhas da 

midia enaltecendo o papel do desenvolvimento cultural proporcionado pelo turismo. 

Atualmente os principais fluxos de trafego intemacional estao altamente concentrados na 

Europa Ocidental e na America do Norte. Na Europa, particularmente, os fluxos se dirigem para 

o perimetro do prazer que engloba os paises da bacia do Mediterraneo. Porem observa-se nitida 

tendencia para o deslocamento do turismo intemacional para outras areas do Globo. A satura<;ao 

do turismo nas ilhas Baleares e nas Canarias esta acentuando urn deslocamento de fluxos para os 

paises do norte da Africa - Marrocos, Argelia e Tunisia, como extensao do Mediterraneo europeu. 

Notaveis transforma<;oes nos fluxos turisticos ocorrem na Asia, em particular na Asia Orientale 

na regiao do Pacifico. 0 crescimento economico dos chamados NICS, paises de industrializa<;ao 

recente, como Hong-Kong, Tailandia, Cingapura, Malasia, Indonesia, Coreia tern influenciado a 

eclosao de importantes mercados emissores e receptores do turismo intemacional. 

Recentemente constituiu-se a Asean (Associa<;ao das Na<;oes do Sudeste Asiatica), 

composta por Tailandia, Malasia, Indonesia, Brunei e Filipinas, que se lan<;aram no mercado com 

urn destino tmico, adotando olema- Paraiso Tropical: Seis em Urn- logrando notavel exito na 

capta<;ao da demanda no mercado intemacional. Outro organismo supranacional, a Eata 

(Associa<;ao de Viagens do SE Asiatica), formada por Filipinas, Tailandia, Coreia, Japao, 

Taiwan, Hong-Kong e Macau, persegue o mesmo objetivo. 

Desse bloco o Japao se apresenta como lider absoluto do turismo emissivo, tendo dobrado 

o numero e turistas nos ultimos cinco anos. No presente, juntamente com os paises mencionados, 

adota importantes estrategias de marketing para fomentar o turismo receptivo, com notaveis 

promo<;oes no Canada enos Estados Unidos. A China, com recente politica de abertura de suas 

fronteiras tern se aparelhado para atrair clientela no mercado intemacional, e tendencia 

semelhante se observa na India e no Nepal. A motiva<;ao turistica fundamentada no exotismo, no 

misticismo, na aventura, no contato com culturas milenares, muito em voga na atualidade, tern 

definido novas fluxos para a Asia. 

Com notavel estrutura turistica, em razao de grande racionalidade na explora<;ao dos seus 

recursos diversificados, o Estados Unidos promovem intensas campanhas para captar o mercado 
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potencial da Asia Oriental, pelo que tudo indica, volumosos fluxos privilegiarao o hemisferio 

setentrional, cruzando os ares do Pacifico Norte, competindo com os tradicionais fluxos do 

Atlantica Norte. 

Surgem os clusters como modelo de produyao de espayos turisticos totalmente 

desvinculados do entomo, a exemplo de Las Vegas, a maior concentra9ao de hoteis de luxo do 

mundo - urn espayo produzido artificialmente pelo turismo e para o turismo. Cancun, no Mexico, 

criado na prancheta, e urn dos projetos mais audaciosos, financiados por capitais transnacionais, 

completamente desvinculados da realidade regional. Las Lefias, na Argentina, guardadas as 

devidas propory5es, segue a mesma concepyao, representam a tendencia mais arrojada do turismo 

intemacional, com a instalayao de luxuosos resorts que se multiplicam. Aproveita-se dos recursos 

naturais locais, instalam-se megachains financiados por corporay5es transnacionais, produzem-se 

espayos totalmente artificializados. Elimina-se, dessa forma, o incomodo da pobreza local e o 

malefico choque cultural entre turistas e a populayao nativa, na concepyao de alguns. 

Outra tendencia muito recente do turismo na America Latina e o desenvolvimento dos 

paraisos fiscais em ilhas do Caribe, como as ilhas Virgens, as ilhas Caima, as ilhas Margarita, 

Aruba, Curayao, em grande parte financiadas pela lavagem de dinheiro do narcotnifico, recursos 

hoje praticamente institucionalizados, da sonegayao de impastos e da corrup9ao. 

As estatisticas quando se refere ao turismo na America Latina e no continente Africano 

apontam que seu movimento turistico participa ainda muito pouco do movimento receptivo 

mundial. Justificam-se como obst<iculos ao desenvolvimento do turismo as grandes distancias, as 

dificuldades economicas dos paises, a instabilidade politica, a insuficiencia da infra-estrutura de 

apoio, a ausencia de politicas agressivas de marketing nos grandes p6los emissores do turismo 

intemacional. Evidentemente que essas areas funcionam ate agora como espayos de reserva, mas 

tendem a atrair grandes fluxos num futuro bern proximo, promovidos pelas mega empresas. 

Nao e por acaso que em 1989 foi definido o ano do turismo africano e em 1992 o ano do 

turismo americana pela Organizayao Mundial do Turismo (OMT). Emjulho de 1991, promovida 

pela Aladi em Montevideu, deu-se uma reuniao dos representantes dos organismos oficiais de 

turismo da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, com a fina1idade de estabe1ecer ay5es 

conjuntas para incrementar o turismo da America do Sul, solicitando a inclusao de uma comissao 

de turismo no Mercosul. 
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Dentre as medidas sugeridas estao o incentivo ao setor privado para a adoc;:ao de politica 

integrada para o desenvolvimento do turismo inter-regional, procurando sensibilizar 

especialmente as companhias aereas para adotar passes turisticos promocionais entre os paises 

latino-americanos. Para isso estuda-se a realizac;:ao de urn pool entre as companhias aereas a fim 

de reduzir custos. 

Uma modalidade importante para a explorac;:ao futura e o ecoturismo, uma vez que a 

America Latina se apresenta com urn imenso potencial, indo de encontro as politicas 

conservacionistas e do desejo contato direto com a populac;:ao local. 

E interessante notar que as duas megatendencias do turismo do futuro sao absolutamente 

opostas - de urn lado a instalac;:ao de resorts, tipo Club Mediterranee, Costa do Sauipe e outros 

que isolam os turistas da realidade regional e, de outro lado, o ecoturismo que se baseia na 

convivencia e busca da integrac;:ao dos turistas com o entomo, proporcionando novas e ricas 

experiencias. 

Para o Brasil a politica da Embratur esta evidentemente privilegiando os mega projetos, 

Govemadores do Nordeste efetivaram varias reunioes com o objetivo de criar urn projeto 

integrado de turismo na Regiao Nordeste e contaram com financiamento de U$ 500 milhoes para 

a construc;:ao dos grandes resorts, em que a cadeia espanhola Melia projetou a construc;:ao de trinta 

tmidades hoteleiras, algumas ja prontas e outras em andamento, apostando na previsao de que o 

Nordeste brasileiro sera o novo Meditem1neo, segundo artigo publicado pela revista exame. 

1.3 Turismo no Brasil 

0 Brasil tern 8.547.403 Knl, abrangendo 47,9% da America do Sul; quinto pais do globo 

em extensao, sendo superado apenas pela Russia, Canada, China e Estados Unidos. 

Divide-se em 27 Estados, 17 litoraneas e 9 interioranos, alem do Distrito Federal 

(Brasilia, localizada no Brasil central). Seu litoral tern 7.400 km de extensao, com vastas praias 

de areias brancas; o Estado do Piaui tern o menor litoral e a Bahia o mais extenso, com 923 km. 

0 Brasil possui 34 parques nacionais, varios parques estaduais e reservas biol6gicas, 70 

cidades hist6ricas e 148 rodovias federais, varias delas em mau estado de conservac;:ao, isso se 

deve a opc;:ao feita em 1950, pelo desenvolvimento de sistema de transporte apoiado quase que 

exclusivamente em rodovias, causado grande deficiencia no transporte ferroviario e maritima. 
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Seu clima, predominantemente tropical, abriga florestas equatoriais e tropicais, 

n1anguezais, e Pantanal do Mato Grosso. Possui urn extenso litoral banhado por aguas mansas e 

cristalinas, sendo possivel freqiientar seu litoral doze meses por ano. 

0 Brasil e a maior economia da America Latina, possui 183.590.558 milhoes de 

habitantes, Produto lnterno Bruto de U$ 493 ,3 bilhoes, balanva comercial positiva de R$ 1,3 

trilhoes, 7,5% de desemprego, renda per capta de U$ 2.818, segundo dados do Banco Central 

2.005. 

Com todo esse potencial, como se explicam os numeros inexpressiveis do turismo? 

Comparando-se os dados referentes ao Brasil com os de alguns paises das Americas, pode-se 

perceber claramente que ha uma discrepancia entre o tamanho, a capacidade economica, o 

potencial natural do pais e o seu aproveitamento turistico e representatividade no turismo 

internacional. 

Alem do litoral pode-se visualizar no mapa abaixo as reservas naturais do Brasil 

Figura 1 - Mapa das Reservas N aturais do Brasil 

Area dos parques 
a Ate soo.ooo h.a 
0 De 300.001 a 1.000.000 ha 

Q A¢lma de 1 000 .000 h.a 
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A D~ :aoo.oo·t .., 50o.ooo h.a 

/:::.. Acima de 500.000 ha 

Area des flore$1:as 

+ Ate 200 .000 tta 

~ De 200 .001 a 1.000.000 h.a 

~, Acima de 1.000 .000 ha 
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Ill Reservas bio logioas 
il Reservas ecologlcas 
11@ Reservas florestais 
• R•sQIVas extr~htirlas 
II E£b~u eoologic.J$ 
• Florest;~s 
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0 Brasil recebeu em 2002 a vis ita de mais 3. 783.400 milhoes de turistas estrangeiros, urn 

numero que ainda representa queda em rela9ao a 2001 (4.773 milhoes) e a 2000 (cerca de 5.300 

n1ilhoes). 

A receita gerada pelo turismo internacional entre janeiro e abril de 2005 foi de US$ 1,303 

bilhao e superou 2004 em 15,41%, quando foi registrado US$ 1,129, de acordo com dados 

divulgados pelo Banco Central (BC). Esse resultado indica urn crescimento consistente do 

ingresso de d6lares por meio de gastos de turistas estrangeiros neste ano, chegando a superar o 

dese1npenho de 2004, o melhor ano da hist6ria do setor. Nos doze meses de 2004, entrou US$ 

3,222 bilhoes em gastos de visitantes internacionais, recorde atual. Em compara9ao com 2003 , 

quando entrou US$ 1,129 milhoes, o resultado do quadrimestre de 2005 chega a ser 68,34% 

superior. 0 calculo do BC inclui as trocas cambiais oficiais e os gastos em cartoes de credito 

internacional. 

Gnifico 1 -Entrada de d6lares no primeiro quadrimestre 2003-2005 
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Apesar dos resultados o turismo no Brasil nao consegue ainda manter urn equilibria, 

existe utna certa dificuldade em se tornar urn destino ·turistico de primeira linha, isto resulta de 

utn conjunto de equivocos no qual se misturam falta de rumo, falsas prioridades, amadorismo e 

uma enorme dispersao de esfon;os e recursos. Queixa-se muito da ausencia de uma politica para 

o turismo quando, na verdade, ele e vitima do excesso de politicas que o cercam. As verbas do 

governo sao pulverizadas para atender a interesses difusos de estados e municipios, sem falar na 

pnitica comum de pautar nomeav5es para preenchimento de cargos com base em interesses 

politicos momentaneos. "E hora de o turismo ser valorizado como urn setor estrategico da mesma 

forma como aconteceu nos ultimos tempos com a agricultura" , diz o professor Wilson Abrahao 

Rabahy, pesquisador da Fundavao Instituto de Pesquisas Economicas da Universidade de Sao 

Paulo e estudioso do setor. "Para isso, e fundamental coloca-lo no centro das decis5es". 

Analise de quais sao as melhores destinav5es, atrav5es, qual o saldo do turista emissor e o 

receptivo, quem sao e algumas de nossas deficiencias. 

Tabela 1 - Os campe5es de turistas por ano (em milh5es) 

Fonte: HVS com dados da Organiza9ao Mundial de Turismo (OMT) referentes a 2002 
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Tabela 2 - Capitais e atra<;oes turisticas que receberam mais visitantes estrangeiros do que 

to do o Brasil em 2003 (em milh5es de turistas) 

Paris 25 

Londres 12 

Catedral de N otr~ E?aine 12 
·,, /' 

Torre Eiffel 8 

Museu do Louvre ·•·•.· 7 
r 

Nova York 5 

Madri 4 

Fonte: Maison de Ia France, Office for National Statistics/International Passenger Survey e 
NYC & Company 

Os gastos dos visitantes estrangeiros no Brasil atingiram 2,1 bilhoes de d6lares de janeiro 

a agosto de 2004, urn aumento de 36% em rela<;ao ao mesmo periodo de 2003. Com isso, o 

resultado da conta turismo a diferen<;a entre o que os visitantes gastam aqui e o que os turistas 

brasileiros consomem la fora quadruplicou, chegando a 355 milhoes de d6lares 

Tabela 3 - Gastos de Turistas Estrangeiros no Brasil versus Gastos de Turistas Brasileiros 

do Exterior, em bilhoes de d6lares, de 1994 a 2004 

Quanto OS estrC;Iv.geiros 

deixaram no Brasil 
;;·',)'' 

:'. 

1994 1,0 

1995 l ,O 
.. •: 
?! : 

1996 0,8 

1997 1,0 
..... ,.,, .,/.' ,, . ''\i'' ·"' 

1998 1,6 

1999 1,6 
\ ,, 

2000 1,8 

2001 1,4 
' 

2002 2,0 

2003 }} 2,5 
.,.,, .,.} }' 

,,,, 

2004(1) 2,1 

( 1) Nos primeiros 01to meses do ano 

Fonte: Banco Central 

Quanto OS brasileiros Sal do 

deixaram no exterior 

2,2 -1 ,2 

3,4 -2,4 

4,4 -3 ,6 

5,4 -4,4 

5,7 -4,1 

3,1 -1 ,5 

3,9 -2,1 

3,2 -1 ,8 

2,4 -0,4 

2;3 '"'' ./'•' ·•': 0,2 

1,7 0,4 
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0 que diz pesquisa feita pela Embratur a respeito do perfil dos estrangeiros que vern ao 

Tabela 4 - Perfil do turista estrangeiro que visita o Brasil 

Perfil do tutista 
., > 

• 49°/o dos turistas estrangeiros tern de 28 a 45 anos 

• Mais de 70°/o tern educac;ao superior 

• A renda media dos turistas e 30 600 dolares por ano 

• 0 lazer foi o principal motivo da viagem para 54o/o deles 

• A permanencia media dos turistas foi de 13 dias, com gasto diario per 

capita de 88 dolares 

• 66°/o deles vieram ao Brasil influenciados por amigos e parentes 

• 67°/o ja conheciam o pais 

• S6 23 °/o dos turistas usaram agencias para organizar a viagem 

• 97°/o pretendem visitar o Brasil novamente 

Fonte: Embratur 

Tabela 5 - ltens apontados como "ruins" pelos visitantes no Brasil 

Pontos fracas 

10 Sinalizac;ao turistica 10,3 

20 Limpeza publica 
< ,,, ,)~! ,:, 

' 10,1 

30 Seguranc;a publica 9,3 

40 C&i\if1nicac;oes }} !}! Ai ' 
:';i 8,6 

,,,., 

.. ,.,., .. , :., ... ,.,.,.,,, ...... , ··;1 
so Transporte urbana 7,9 

60 Taxi ' ''" 5,0 

70 Divers6es noturnas 3,4 

Fonte: Embratur 

I 

I 

! 

I 

Botsuana, pequeno pais no sul da Africa, especializou-se na oferta de safaris de luxo para 

se diferenciar de seus vizinhos Quenia e Africa do Sul. Os dois exemplos abaixo, que comparam 
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duas atrac;oes de selva, na Amazonia e na savana africana, mostram como Botsuana conseguiu, 

mais do que o Brasil, converter riquezas naturais em produtos turisticos rentaveis. 

Tabela 6- Comparac;ao de resultados entre duas atrac;5es turisticas- Botsuana e Brasil 

Poderiamos ganhar mais 

Safari em Botsuana: luxo na selva 

Pesca do tucunare no rio N~gro: 

adrenalina 

Fonte: Embratur 

9000 do lares por pessoa 

Este e o pacote mais caro por sete 

dias de safari em Botsuana 

1000 do lares por. pessoa 

Este e o pacote mais caro .... por cinco 

dias de pescaria no rio Negro 

I 



2 PROJETOS TURiSTICOS CONCEITUA<;AO 

Conforme afirma KOTLER (2000), toda empresa tern que assurnu o papel de 

comunicadora e promotora. Segundo o autor, o mix de comunica9ao de marketing e composto por 

cinco formas essenciais de comunica9ao: 

Propaganda: qualquer forma paga de apresenta9ao e promo9ao nao-pessoais de ideias, 

mercadorias ou servi9os por urn anunciante identificado; 

Promo~ao de vendas: urna variedade de incentivos de curta prazo para encoraJar a 

experimenta9ao ou a compra de urn produto ou servi9o; 

Rela~oes publicas e publicidade: urna variedade de programas elaborados para 

promover ou proteger a imagem de urna empresa e seus produtos; 

Vendas pessoais, pela Internet e campanhas de Marketing direto: utiliza9ao de 

correio, telefone, fax, e-mail ou Internet com clientes potenciais; 

Comercio eletronico: cria9ao de urn site para informa9oes e a9oes de reserva e compras. 

COBRA (2000, p. 234) afirma que a venda em turismo depende da atra9ao que uma 

mensagem exerce sabre o consumidor, podendo ter tres caracteristicas: 

~Casual- quando algum fato sabre urn evento turistico e noticiado, sem nenhuma 

interferencia por parte da organiza9ao de turismo; 

~ Informativa- quando por algurna razao e feito urn comunicado ao publico; e 

~ Persuasiva- quando o objetivo do anunciante e efetivamente convencer as pessoas a 

comprarem urn determinado produto ou servi9o. 

Ele cita tambem que todo Marketing objetiva a venda, e a comunica9ao dirigida converte 

o interesse do comprador inicial de turismo em inten9ao de compra e compra efetiva. Em 
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mercados de turismo concorrencias os consumidores tendem a responder mais prontamente a 

anuncios que incorporem proposis:oes de vendas tangiveis, do que aqueles meramente 

persuasivos. Ou seja, a comunicas:ao de conteudo factual e informativo e bem recebida. A 

comunicas:ao e mais poderosa quando descreve com clareza a oferta e os beneficios. 

Apesar de o produto ou destino turistico ser diferenciado por sua caracteristica de 

intangibilidade, conforme apontado por KRIPPENDORF apud RUSCHMANN (2000), percebe

se que o marketing turistico acaba por nao se diferir dos conceitos empregados ao usados para no 

trato de outro tipo de mercadoria. Para definir o conceito de marketing turistico, RUSCHMANN 

recorre a KRIPPENDORF: 

A adaptas;ao sistematica e coordenada da polftica das empresas de turismo, tanto 
privadas como do Estado; nos pianos locais, regionais, nacionais e 
intemacionais, visando a plena satisfas;ao das necessidades de determinados 
grupos de consumidores, obtendo, com isso urn lucro apropriado. 

J a o produto, diz RUSCHMANN (2000), e senti do pelo consumidor como uma 

experiencia, por isso, destaca-se a importancia de uma estrategia adequada de comunicas:ao para 

promove-lo. Para definir o termo "produto turistico", a autora cita MEDLIK e MIDDLETON 

(1998), "A amalgama de elementos tangiveis e intangiveis, centralizados numa atividade 

especifica e numa determinada destinas:ao, as facilidades e as formas de acesso, das quais o 

turista compra a combinas:ao de atividades e arranjos". 

COOPER (1988, p.68) afirma que a imagem do destino, criado atraves de varios canais de 

comunicas:ao, influenciara a motivas:ao e, num segundo momento, pode tambem afetar o tipo de 

viagem escolhida. Sustenta que o conceito de motivas:ao inclui outras duas dimensoes: a ideia de 

que o desejo da viagem esta relacionado as necessidades do individuo (remetendo aos modelos de 

hierarquia de necessidades estabelecidos por diversos autores, incluindo Maslow); e que a 

motivas:ao segue um padrao comportamental adquirido que levaria ao desejo individualizado. No 

entanto, o autor observa que, mesmo que a motivas:ao possa ser estimulada, reconhece que as 

necessidades atribuidas ao desejo de viajar, por sua vez, nao podem ser criadas. 

Ao analisar os canais de comunicas:ao nao-pessoais, KOTLER (2000, p. 581) afirma que a 

comunicas:ao de massa age sobre o publico receptor num processo de duas etapas: "As ideias 

geralmente fluem do radio, da televisao e da imprensa escrita para os lideres de opiniao e destes 

para os grupos da populas:ao menos envolvida na midia". 
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0 autor observa que o poder de influencia dos meios de comunica<;ao sobre a opiniao 

publicae medido pelos lideres de opiniao: "As pessoas interagem primeiramente dentro do seu 

proprio grupo social e adotam ideias dos lideres de opiniao de seu grupo". 

Por isso, KOTLER sugere que ao tra<;ar uma estrategia de comunica<;ao, esta esteja 

direcionada tambem aos formadores de opiniao, para que estes entao se encarreguem de difundi

la, acredita que os meios de comunica<;ao, em especial a midia audiovisual, representam o 

material basico dos processos de comunica<;ao de nossa cultura, afirma que o homem vive em urn 

ambiente de midia e que a maior parte de seus estimulos simb6licos vern dos meios de 

comunica<;ao. 

RUSCHMANN (2000) estabelece que a comunica<;ao e considerada eficaz quando o 

emissor consegue identificar os gostos e as preferencias dos receptores, criando imagens que as 

motivem a viajar para urn determinado destino. Para que a estrategia de comunica<;ao seja bern 

sucedida a autora destaca a importancia de se saber escolher os canais de comunica<;ao a serem 

utilizados. Eles devem ser adequados para falar ao publico que se quer atingir. A autora 

recomenda que se opte pelos canais mais influentes e os meios de comunica<;ao mais efetivos do 

mercado (RUSCHMANN, 2000, p. 43-44). 0 resultado da estrategia de comunica<;ao -

acrescenta - pode ser medido pelas pesquisas de mercado, quando se tera o feedback. 

Dependendo de seus resultados, pode-se chegar ate a uma reformula<;ao de equipamentos para 

que o produto /destino esteja adequado as necessidades e as expectativas do consumidor. 

Sustenta que uma estrategia de comunica<;ao que nao tenha tal acompanhamento corre o risco de 

ser desperdi<;ada, ja que se torna dificil de ser controlada. Segundo a autora, os objetivos da 

comunica<;ao no turismo devem ser estabelecidos conforme a natureza do produto. 

0 aumento no fluxo de turistas e tido como sua principal meta e, para alcan<;a-la, a autora 

recorre as estrategias listadas pela Organiza<;ao Mundial do Turismo (OMT): 

..,... A<;oes promocionais e publicitarias como instrumentos para persuasao do turista em 

potencial na escolha do destino; 

..... Conseguir ·a fidelidade dos turistas atuais - o turista precisa estar convencido de que fez 

uma boa escolha, e isso acontece quando o destino consegue zelar por sua imagem; 

..... Aumentar o tempo de permanencia do visitante, oferecendo diversidade de atra<;oes, 

aumentando o tempo de sua estadia; 

..... Estimular o fluxo de visitantes por temporadas; 
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~ Estimular o direcionamento da demanda para determinados locais. 

COBRA (2000) sustenta que uma destinas;ao que queira ocupar lugar de destaque entre as 

mais visitadas, deve saber se promover, atraves de urn calendario consciente e de uma acess6ria 

de imprensa atuante, capaz de faze-la ocupar lugar de destaque nao s6 na midia especializada em 

turismo, mas tambem na midia de circulas;ao geral. 



3 ANALISE COMPARATIVA 

Segundo informa96es disponiveis no site do Ministerio do Turismo a Empresa Brasileira 

de Turismo (EMBRATUR) responsavel pelo turismo no Brasil, sera agora responsavel pela 

promo9ao, marketing e apoio a comercializa9ao dos produtos brasileiros no exterior. 

Cabera a EMBRATUR executar, nos pr6ximos quatro anos: 

~ a elabora9ao e implanta9ao do plano de marketing para o turismo brasileiro; 

~ a defini9ao e execu9ao da politica de a96es promocionais e apoio a 
comercializa9ao dos produtos turisticos; 

~ a formata9ao e organiza9ao de novos produtos e roteiros turisticos integrados e; 

~ a elabora9ao de estudos e pesquisas que orientem os processos de tomada de 

decisao e avaliem o impacto da atividade turistica na economia nacional. 

A promo9ao do turismo brasileiro no mercado internacional tera como conceito 

estrategico a diversifica9ao da imagem do pais. 0 trabalho de marketing ira orientar a constru9ao 

do Brasil como destino turistico moderno, com credibilidade, alegre, jovem, hospitaleiro, capaz 

de proporcionar lazer de qualidade, novas experiencias aos visitantes, realizar neg6cios, eventos e 

incentivos e ser competitivo internacionalmente. Sera integrada ao programa de promo9ao e 

marketing a essencia da cultura brasileira, sua diversidade etnica, social e natural. 

Sera criado tambem urn programa de gera9ao e dissemina9ao de informa96es sobre o 

turismo brasileiro como objetivo de conhecer os mercados nacional e internacional, o impacto do 

turismo na economia do pais, orientar os investimentos em turismo e promover a comunica9ao 

dos resultados obtidos ao mercado, imprensa e 6rgaos oficiais de turismo, assim como orientar as 

politicas publicas e privadas. 

Assim a EMBRATUR tentara buscar urn equilibria para o turismo brasileiro, pois, ja que 

o Brasil perde urn espa9o imenso no turismo do continente. As estatisticas comparativas tambem 

indicam que o pais apresenta varios problemas no turismo receptivo internacional: 

~ Recebe pouco turista em termos absolutos e relativos; 

~A entrada de turistas estrangeiros diminuiu no final da decada de 80; 

~ Apresenta o menor indice de crescimento do turismo internacional entre os dez 

maiores destinos das Americas. 
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Ha dois niveis principais de analise da situa<;:ao em que se encontra o turismo brasileiro: o 

nivel estrutural e o nivel conjuntural. 

No nivel estrutural, a analise refere-se aos problemas economicos do Brasil, 

especialmente a rna distribui<;:ao de riquezas e a injusti<;:a social, causadas pelo achatamento 

hist6rico dos salarios, que acaba prejudicando os mais pobres, pela violencia social e 

criminalidade resultantes dessa situa<;:ao. 

As conseqiiencias negativas para a sociedade em geral e para o turismo em particular nao 

demoraram a surgir. A problematica economica foi acentuada pelas crises politicas, ambientais e 

sociais. Em termos conjunturais, a crise explodiu no final da decada de 1980 e se refletiu 

diretamente na imagem intemacional do paise no turismo. 

No contexto indica que o Brasil, apesar dos graves problemas estruturais e conjunturais, 

adentra a decada de 1990 tentando superar suas dificuldades hist6ricas. Houve, de positivo, a 

gradual abertura do mercado para o comercio e investimento intemacionais a partir de 1992, e as 

tentativas de se formar urn Mercado Comum do Sui (Mercosul) com a participa<;:ao do Brasil, 

Argentina, Uruguai e Paraguai, seguindo assim as tendencias intemacionais de forma<;:ao de 

blocos economicos e uniao de interesses comuns entre paises, para ajudar a superar os grandes 

problemas intemacionais. A desejada "estabilidade" pressup5e queda da infla<;:ao, ajustes na 

economia e nos gastos do govemo, inser<;:ao do pais nos grandes blocos economicos do mundo e 

desenvolvimento de novas tecnologias. Porem nao se pode esquecer da miseria e das injusti<;:as 

sociais mantidas durante seculos no Brasil. 

Sendo portador de urn quadro politico-economico e social delicado, o Brasil sofre 

prejuizos em sua imagem perante a comunidade intemacional, pois o turismo desenvolve-se 

melhor onde ha estabilidade nessas areas. As instabilidades economicas e sociais, aliadas ao fato 

de o Brasil estar geograficamente mais distante dos grandes emissores de turistas do mundo, 

provoca nas autoridades e empresarios brasileiros a necessidade de reorganizar o turismo em 

varios niveis. 

Finalmente, e prec1so reconhecer que os problemas de criminalidade e violencia nao 

atingem o pais em sua totalidade. Outro ponto de desgaste e a burocracia diplomatica brasileira 

no exterior, que dificulta a emissao de vistos de turistas. 



22 

Gras;as a criminalidade e a rna imagem do Brasil no exterior, varios Estados estiio 

investindo em publicidade, mas desvinculando-a da imagem tradicional, ligada a antiga "cidade 

maravilhosa". 

Na atividade turistica o individuo compra uma experiencia- intangivel e impossivel de ser 

avaliada antes de efetivamente vivida. Portanto, a credibilidade das mensagens enviadas por meio 

da propaganda e das promos;oes e urn aspecto fundamental da sua comercializas;ao. 

Ao vender o pacote turistico, o operador /agente de viagem depende, para a prestas;ao dos 

servis;os oferecidos, de uma serie de empreendedores ( companhias transportadoras, hoteis, 

restaurantes, locadoras de autom6veis, etc.) e a falha e de urn deles pode comprometer toda a 

programas;ao- gerando a insatisfas;ao dos clientes. 

Estudos realizados no exterior apontam quatro categorias de queixas de turistas, dentre as 

quais, uma refere-se a falha nas informas;oes de alteras;ao de data /hora de partida e /ou chegada, 

ou no tipo de alojamento. As outras tres referem-se diretamente a propaganda e tratam: 

~ Da diferens;a entre o que foi prometido e o que efetivamente e oferecido durante a 

v1agem; 

~ Da omissiio de dados importantes nos impressos, como por exemplo, a citas;ao de 

pres;os globais, que servis;os estiio incluidos no pres;o etc.; 

~ Da limitas;ao, omissiio ou elegibilidade das responsabilidades da operadora /agencia de 

viagem, quando houver alteras;ao no roteiro ou nos equipamentos. 

No Brasil, encontramos problemas similares, deparamo-nos com varios exemplos de 

propaganda enganosa que, apesar de nao muito freqUentes, comprometem a credibilidade do setor 

turistico. Encontramos tambem casos de agencias que, ao divulgarem seus produtos, alertam os 

turistas para que se certifiquem da veracidade das ofertas dos concorrentes. 

A maior parte das queixas registradas no Brasil se relaciona aos operadores /agentes de viagem e, 

muitas vezes ultrapassam os balcoes das empresas e dos 6rgaos responsaveis, e chegam aos 

jornais e ses;oes especificos de revistas. 

Analisando a atitude dos operadores /agentes de viagem com relas;ao a sua clientela, 

existe o desinteresse por pesquisas de mercado, tanto da demanda, como da oferta, que, em parte, 

as queixas dos turistas tern fundamento, e vern ocorrendo com maior freqUencias nos ultimos 

anos por dois motivos: em primeiro lugar, a evolus;ao do turista brasileiro, que se tornou mais 

exigente - valorizando mais seu tempo livre e o dinheiro gasto na viagem - e, consciente dos seus 
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direitos, nao aceita mms, com passividade, as altera<;oes nos programas, na qualidade dos 

alojamentos, da alimenta<;ao etc. 

Em segundo lugar, o investimento relativamente baixo de marketing de uma operadora 

/agencia de viagem, conduz a cria<;ao de a<;oes inexperientes e nao capacitadas para a atividade e 

que, planejando e executando mal os pacotes que comercializam, comprometem a reputa<;ao 

daqueles que conduzem o seu neg6cio de forma idonea e responsavel. 

Para diminuir esses problemas, acredito que o cumprimento de urn c6digo de etica e urn eficaz 

programa de marketing se faz necessaria, a fim de proteger os interesses dos turistas, a imagem 

dos operadores /agentes de viagem, alem de estimular o desenvolvimento criativo e inovador da 

atividade. 

A EMBRA TUR exerce uma fiscaliza<;ao sobre a qualidade dos servi<;os prestados pelos 

operadores /agentes de viagem e, se forem constatadas irregularidades, penaliza os responsaveis 

com multa, e pode chegar ate a interdi<;ao da empresa. Tratam-se, entretanto, de interven<;oes 

esporadicas e nem sempre eficazes. 0 c6digo de auto-regulamenta<;ao publicitaria, instituido pelo 

CONAR (Conselho Nacional de Auto-Regulamenta<;ao Publicitaria), em 1980, contem urn 

capitulo especifico para a propaganda turistica, estabelecendo urna serie de principios a seguir 

que, segundo os profissionais da area, sao raramente observados na sua totalidade. 

Os principios de urn c6digo que regulamente a conduta e a etica profissional do setor em 

nivel nacional vern sendo debatidos em varios congressos da ABA V (Associa<;ao Brasileira de 

Agentes de Viagem), porem, nao ha perspectivas de que sejam implantados num futuro proximo. 

No exterior, a ASTA (American Society of Travel Agents) possui urn c6digo de etica e de 

conduta profissional rigoroso, e a entidade condiciona a filia<;ao dos associados a adesao ao 

"espirito das melhores tradi<;oes da atividade comercial, a fim de conduzir os neg6cios de viagem 

de forma competente e honesta". 

Os aspectos da propaganda turistica sao abordados com enfase no c6digo de etica da 

USTOA (United States Tour Operators Association) que, com apenas cinco artigos, e 

considerado o mais severo dos EUA. Nele, a clareza na reda<;ao das informa<;oes dos pre<;os e das 

vantagens dos pacotes, alem da especifica<;ao dos equipamentos e servi<;os incluidos no 

programa, sao elementos obrigat6rios na divulga<;ao dos produtos das empresas filiadas. Ressalta, 

tambem, o compromisso de comunicar, antecipadamente aos clientes, a s modifica<;oes ou 

substitui<;oes que eventualmente te ocorreram. 
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Segundo reportagem da revista Exame a EMBRATUR, que planeja elevar esse total para 

9 milhoes de visitantes em quatro anos e triplicar os 3 bilhoes de d6lares gastos por estrangeiros 

no pais, fez urn estudo para mapear quem sao esses turistas que vencem tantos obstaculos e 

insistem em conhecer o Brasil. Descobriu dados interessantes. S6 urna minoria vern ao pais como 

resultado de urna politica consistente de marketing no exterior. Quase 70% dos visitantes 

recebidos no ano passado ja haviam estado aqui anteriormente. Mais de 50% fizeram a primeira 

visita por influencia de relatos de amigos que ja tinham vindo ao pais. Perto de 15% recorreram a 
Internet para colher informa<;oes basicas antes da viagem. A desinforma<;ao sobre o Brasil e tanta 

que muitos se surpreendem quando chegam aqui. 

No seu melhor momerito, o pais arrecadou 1,5% das receitas embolsadas pelo setor. 

Atualmente, recebe apenas 0,5% do total. Como o turismo mundial movimenta meio trilhao de 

d6lares por ano, cada ponto percentual equivale a 5 bilhoes de d6lares, para cima ou - no caso 

brasileiro- para baixo. 0 desafio agora e tentar recuperar urna parte desse dinheiro. E, em 

seguida, brigar por mais espa<;o na agenda dos turistas, convencendo-os a sair de casa e 

experimentar o Brasil. Para entrar nessa batalha convem conhecer urn pouco mais as armas dos 

nossos principais adversarios, entre os quais se destacam os seguintes paises. 

Africa do Sui 

Numero de turistas estrangeiros: 6,5 milhoes. 

Divisas: 7,2 bilhoes de do lares. 

Desafio: Convencer o turista a visitar urn pais de alta criminalidade. 

Li~ao para o Brasil: As autoridades locais evitam o contato do estrangeiro com a dura realidade 

local. 

Comenhirio: Na epoca do regime racista, a Africa do Sui aparecia como urn tra<;o nas estatisticas 

internacionais do turismo. No prazo de uma decada, conseguiu transformar-se no destino que 

mais cresce no mundo. Eo fez num ambiente adverso. Calcula-se que 11% da popula<;ao esteja 

infectada como virus da Aids. Para completar, o pais apresenta o maior indice de criminalidade 

do mundo fora de regioes conflagradas, a frente de Colombia, Jamaica e Brasil. 0 estimu1o ao 

turista e a promessa - invariavelmente curnprida - de que ele ficara distante das mazelas locais. 

Nas areas mais visitadas, o policiamento e ostensivo. 



Australia 

Ntimero de turistas estrangeiros: 4,9 rnilhoes. 

Divisas: 12 bilhoes de d6lares. 

Desafio: Atrair pessoas para urn pais distante, de propor<;oes continentais. 

Lic;ao para o Brasil: A adrninistra<;ao do turisrno nao esta entregue aos politicos. E gerida de 

forma empresarial, como deve ser. 
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Comentario: Tal como o Brasil, a Australia oferece dezenas de op<;oes a quem a visita. Do 

cardapio, fazern parte o surfe, o esqui nas rnontanhas pr6xirnas a Sydney, os passeios pelas 

regioes vinicolas, as trilhas nos desertos, o mergulho na magnifica barreira de corais ern 

Queensland e a pratica de esportes radicais na ilha de Sumatra. Parte fundamental do sucesso da 

Australia como destino turistico deriva da maneira empresarial como o neg6cio e gerido. 0 

Tourism Australia, organismo responsavel pelo setor, atua como se fosse urn franqueador master. 

As a<;oes de marketing de cada estado ou municipio sao subordinadas a entidade, que e a dona do 

nome e da irnagern do pais. 

Cingapura 

Ntimero de turistas estrangeiros: 6,1 milhoes. 

Divisas: 9 bilhoes de d6lares. 

Desafio: Elevar a taxa de ocupa<;ao de seus hoteis, planejados principalrnente para o turisrno de 

neg6cios. 

Lic;ao para o Brasil: Os empresarios lan<;ararn uma campanha de marketing intemacional 

agressiva, anunciando uma serie de descontos atraentes. 

Comentario: Sern praias paradisiacas, cachoeiras, canions ou qualquer outra paisagern 

espetacular, Cingapura, uma ilha-Estado rnenor do que a rnetade da cidade de Sao Paulo, atraiu 

no ano passado 6,1 rnilhoes de turistas estrangeiros, quase 2 milhoes a rnais do que a popula<;ao 

inteira do pais. Ha apenas cinco anos, a rede hoteleira local estavajogada as tra<;as depois de 

passar por intenso boom irnobiliario. A partir dai, govemo e empresarios lan<;ararn uma agressiva 

carnpanha de marketing e negociararn urna serie de descontos no pre<;o de bebidas, alirnentos, 

diarias de hoteis e tarifas da Singapore Airlines. Ern pouco tempo, Cingapura firmou-se como um 

centro de neg6cios de prirneira linha corn seus hoteis irnponentes, shopping centers forrados de 

grifes de luxo, teatros e centros de conven<;oes. 



Dubai 

Ntimero de turistas estrangeiros: 4, 7 milhoes. 

Divisas: 1,7 bilhao de d6lares. 

Desafio: Atrair pessoas para uma das regioes mais in6spitas do planeta. 

Lic;ao para o Brasil: Ruas limpas e bons investimentos em serviyo e em seguranya podem 

contornar a maior parte das limitay5es naturais. 
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Comentario: Urn dos emirados arabes produtores de petr6leo no explosive Golfo Persico, Dubai 

e urn dos endereyOS mais quentes do turismo mundial. Em 2002, as vesperas da invasao do Iraque 

pelos Estados Unidos, esse minuscule territ6rio, com uma populayao fixa de pouco mais de 1 

milhao de habitantes, recebeu 4,7 milhoes de turistas, urn aumento de 31% sobre os 

desembarques ocorridos no ano anterior. Transformado em centro financeiro internacional, Dubai 

oferece serviyos de primeira linha, sol o ano inteiro, ruas bern cuidadas e policiadas, compras em 

shopping centers reluzentes e uma hotelaria cinematografica, na qual se incluem resorts erguidos 

em ilhas artificiais ao largo da costa. 

Mexico 

Ntimero de turistas estrangeiros: 19,7 milhoes. 

Divisas: 8,9 bilhoes de d6lares. 

Desafio: Fazer com que os americanos, a populayao mais rica do mundo, se disponham a visitar 

suas atray5es, a maioria delas localizada em praias. 

Lic;ao para o Brasil: Sem imposiy5es governamentais, autoridades e iniciativa privada 

desenvolveram parcerias eficientes para incentivar o turismo. 

Comentario: Tres decadas ap6s a criayao de Cancun, o primeiro centro integrado de 

planejamento implantado na Peninsula de Yucatan, o turismo firmou-se como urn neg6cio 

bilionario para o Mexico. Onde havia apenas urn amontoado de casas de pescadores surgiu urn 

conjunto de hoteis, clubes, campos de golfe e condominios residenciais visitados por 3,5 milhoes 

de turistas por ano, quase a soma do que o Brasil conseguiu atrair em 2003. Repetindo: Cancun, 

isoladamente, e mais importante para o turismo mundial do que todo o Brasil. A regiao esta 

sendo revitalizada com a construyao de hoteis-butiques, uma primeira marina e tres novos 

campos de golfe. Entre 1974 e 1984, governo e empresarios investiram 44 bilhoes de d6lares para 

criar outros tres enclaves hoteleiros semelhantes: Ixtapa, Los Cabos e Huatulco. 0 governo 



encarregou-se da implanta<;ao de rodovias, aeroportos, eletricidade, comunica<;ao e saneamento 

basico. Em seguida, construtoras e redes hoteleiras arrendaram o terreno e fizeram o restante. 

TaiHindia 

Numero de turistas estrangeiros: 9,7 milhoes. 

Divisas: 7 bilhoes de d6lares. 

Desafio: Contornar a burocracia de entrada no pais, responsavel por uma pessima fama 

internacional. 

Li~ao para o Brasil: As autoridades abrandaram as exigencias com visto para os visitantes, 

estimulando a visita<;ao. 
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Comentario: Os tailandeses fizeram de seus modos gentis uma marca registrada do pais que atrai 

levas de turistas para seus resorts e spas paradisiacos. Ali, encontram sessoes de medita<;ao, 

terapias corporais e ate aulas de culinaria. Para azeitar o fluxo de turistas, o governo abrandou as 

leis de imigra<;ao. Desde 1993, aboliu a exigencia de vistos de entrada para 56 paises e duplicou o 

prazo de permanencia de 15 para 30 dias. 0 turismo, principal fonte de divisas da TaiHlndia, foi 

crucial para a rap ida recupera<;ao do pais ap6s a crise financeira do Sudeste Asiatica em 1997. A 

redu<;ao da burocracia poderia ser copiada pelo Brasil. 

Segundo a agencia de noticias BBC o turismo p6s-tsunami se define assim: inicialmente, 

os governos dos paises com regioes turisticas afetadas pelo tsunami previam uma recupera<;ao 

lenta, com o governo da Tailandia, por exemplo, esperando que a industria do turismo voltasse a 

funcionar normalmente somente daqui a urn ano. 

No entanto, apesar de a agencia da ONU nao fornecer uma data precisa, seu secretario

geral, Francesco Frangialli, acredita que a regiao retomara suas atividades turisticas da mesma 

maneira como fez ap6s a crise financeira de 1997 e 1998, os ataques terroristas de 11 de setembro 

de 2001 e a Sars em 2003. 

No ano passado, os 12 paises afetados pelo maremoto receberam, juntos, 31 milhoes de 

turistas estrangeiros, movimentando US$ 23 bilhoes ( 4% do mercado mundial de turismo ). 

A divulga<;ao de informa<;oes precisas sobre a extensao dos danos causados pelo 

maremoto e apontada como urn fator importante para limitar o impacto na industria de turismo, 

protegendo receitas e postos de trabalho. 
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"E necessaria compreender que as areas afetadas representam apenas uma parte limitada 

da costa maritima dos paises envolvidos", comentou Frangialli. 

Ele cita, por exemplo, Bali, famoso destino turistico na Indonesia, que esta localizada a 

centenas de quilometros de distancia da parte arrasada pelas ondas gigantes. 

A OMT argumenta ainda que, ate mesmo nas areas atingidas, apenas parte da infra

estrutura turistica foi danificada. Nas Ilhas Maldivas, 64 dos 87 resorts estao operando 

normalmente. 

"Embora a praia tailandesa de Phuket tenha sido severamente atingida, a impressao de que 

'Phuket acabou' e errada", diz a OMT. De acordo com a Autoridade de Turismo da Tailandia, a 

maioria dos hoteis nao foi afetada pelas ondas. 

3.1 Elabora~ao de urn plano de divulga~ao de produtos turisticos 

3.1.1 Definic;ao do produto (estudo da demanda) 

Pesquisa de percepc;ao de que o mercado necessita, o que busca, onde se possam avaliar 

qualidades, facilidades e acessos, para definir se o produto esta de acordo com a expectativa do 

publico-alva. 

~ Atrac;oes; 

•Turismo de Neg6cios 

• Turismo Hist6rico 

• Turismo de A ventura 

• Turismo Rural 

• Ecoturismo 

• Turismo de Lazer 

•Turismo GLS 

• Turismo T erceira I dade 

•Turismo Esportivo 

• Turismo em Resorts 



~ Facilidades; 

~ Acessos; 

•Guias turfsticos 

•Ingressos 

• Programa<;5es 

• Hospedagens 

•Transportes 

• Equipamentos 

• Alimenta<;ao 

•Maritima 

•Ferroviario 

•Condi<;5es das estradas 

• Horarios de permanencia 

•Taxas de preserva<;ao 

3 .1.2 Defini<;ao do mercado ( estudo da demanda) 
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Estudo de mercado, quem faz parte, o que consome, quais objetivos, quem participa da 

compra, como compra, quando compra e onde compra, fazendo uma segmenta<;ao entre mercado 

consumidor, empresarial, global e govemamental. 

~ Demografica; 

• ldade 

•Sexo 

• Instru<;ao 

•Ocupa<;ao 

•Social 

~ Geografica; 

•Regiao 



•Rural 

•Urbana 

•Clima 

~ Psicognifica; 

• Estilo de vida 

•Atitudes 

• Envolvimento 

~ S6cio Cultural; 

•Valores 

• Ra<;a /Etnia 

•Cicio de vida 

•Classe Social 

~ Incentivos (estimulos); 

•Conveniencia 

•Economia 

• Confiabilidade 

~ Estatisticas I Restri<;oes; 

Fazer o cruzamento de todas as informa<;oes, para elabora<;ao de pacotes e ofertas. 

3 .1.3 Analise da concorrencia 
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Identificar as estrategias, os objetivos, as for<;as, as fraquezas e os padroes de rea<;ao dos 

concorrentes, projetando urn sistema eficaz de inteligencia competitiva para saber quais 

concorrentes atacar e quais evitar. 

~Quem sao os concorrentes; 

•Quais sao os concorrentes diretos, quais atributos desenvolvem e como se 

diferenciam. 



~Qual o tipo de campanhas publicitarias e promocionais realizadas; 

•Midia, Vituais e Comerciais. 

~Resultados; 

•Analise da estrategia de comunica<;ao e promo<;ao. 

3 .1.4 Decisoes de marketing 
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Identificar os diferentes tipos de demanda: demanda negativa, inexistente, latente, 

demanda em declinio, irregular, plena demanda, excessiva e indesejada. Procurando influenciar o 

nivel, a velocidade e a composi<;ao da demanda, para alcan<;ar os objetivos de cada ponto 

turistico. 

~Rever campanhas ·passadas; 

• V eri:ficar respostas, cognitivas, afetivas e comportamentais. 

~ Estabelecer a estrategia de: 

~ Produto; 

•Conjunto de atributos, beneficios ofertado e diferencia<;ao. 

~ Pre<;o; 

•Processo da informa<;ao, sele<;ao e avalia<;ao. 

~Ponto de distribui<;ao; 

•Concentra<;ao e distancias. 

~ Promo<;ao /publicidade /rela<;oes publicas ( divulga<;ao) 

•Gerar uma clara percep<;ao do produto turismo; 

•Esclarecer e proporcionar todo tipo de conhecimento necessaria; 

•Criar preferencias para o produto ou servi<;o; 

•Estabelecer uma liga<;ao do cliente como produto ou servi<;o; 

• Dar ao consumidor a convic<;ao de que esta sendo realizada a melhor compra; 

• Ajudar o cliente a efetivar a compra, esclarecendo duvidas e proporcionando 

facilidades para fechar o neg6cio. 
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3.1.5 Divulga<;ao 

Propaganda, promo<;ao de vendas, rela<;oes publicas, vendas pessoais, marketing direto e 

Internet. 

a) Tipo de divulga<;ao a ser empreendida 

~ Dentro do pais (interna); 

~Em outros paises (externa); 

~ Prazos dos pianos promocionais; 

~Para uma esta<;ao; 

~Umano; 

~ Dois anos; 

~Cinco anos. 

b) Categoria do plano 

Elabora<;ao do publico-alvo que se deseja atingir, ou trabalhar determinados nichos de 

mercados. 

~ internacional (geral); 

~internacional especifico (ca<;a, pesca, esporte, recrea<;ao, etc.); 

~ nacional (geral ou especifico ); 

~regional (geral ou especifico ); 

c) Esquemas cooperatives 

Criar calendario anua:l de patrocinio com hoteis, locadora de veiculos, companhias aereas, 

agencias de viagens, e outros prestadores de servi<;os de turismo, ganhando espa<;o permanente na 

midi a. 

~com agentes de viagem; 

~com transportadores; 

~ organiza<;oes turisticas regionais; 

~outros (bancos, seguradoras, etc.). 
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d) Organiza<;ao promocional 

Defini<;ao do canal de comunica<;ao a ser empregado: propaganda, promo<;ao de vendas, 

rela<;oes publicas e acessoria de imprensa . 

...,... centralizado em escritorio central; 

...,... descentralizado; 

.,... departamento promocional proprio; 

...,... atua<;ao em parceria total ou parcial. 

e) Produ<;ao do material de divulga<;ao pela empresa /orgao 

...,... integral ou parcial; 

...,... centralizada ou em locais diversos. 

f) Distribui<;ao do material de divulga<;ao 

...,.material proprio; 

...,... material de terceiros; 

...,... escritorios de representa<;ao. 

3 .1.6 Atividades 

a) Propaganda 

Apresenta<;oes publicas, impessoais (midia, jomais, revistas), expressivas (face a face, 

lideres de opiniao, por telefone, correio, palestras) e representativas ( eventos e feiras ), comercio 

eletronico (sites para informa<;oes e a<;oes de reserva e compara), apresenta<;oes multimidia para 

orgaos govemamentais . 

...,... Imprensa; 

...,... Material impresso; 

...,... Poster; 

...,... Mala-direta; 

...,... Audiovisual, Internet. 
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b) Promo<_;ao e Rela<;oes publicas 

Como deve ser a promo<_;ao de vendas, informativa, incentivadora ou convidativa. 

Rela<_;oes publicas a<_;oes junto a comunidade precisa ter credibilidade, habilidade e ser 

relativamente dramarizante, uma abordagem direta ao cliente e a possibilidade de pegar o 

consumidor que nao se fixa a outros apelos de comunica<_;ao. 

~ Informa<_;oes para imprensa; 

~ Agentes de viagem dos nucleos emissores; 

~ Transportadores; 

~Publico. 

c) A<_;oes promocionais especificas 

Os Fam-tours, uma forma bastante usada para atrair a aten<_;ao da imprensa especializada 

gerando conteudos jomalistico favoniveis ao destino, que passa a ter a oportunidade de vivenciar 

a experiencia que o destino proporciona. 

~ Cortesias para agentes de viagem; 

~ Feiras, exposi<_;oes, eventos culturais; 

.,. Competi<_;oes esportivas. 

3 .1. 7 Controle da efid.cia 

~ Realiza<_;ao de pre-teste; 

~ Pesquisas de avalia<_;ao; 

~ Medir o impacto da divulga<_;ao e a Evolu<_;ao da Imagem do nucleo /produto 

divulgado; 

~ Pesquisas sobre rea<_;ao dos turistas reais diante da atra<_;ao e servi<_;os do nucleo 

/produto; 

~ Adequar o nucleo /produto de acordo com as indica<_;oes da demanda real. 



35 

3 .1. 8 A valia<;ao geral da campanha 

~ Altera<;5es /corre<;5es. 

Em face do acelerado crescimento da oferta de servi<;os de turismo e ainda do impacto 

globalizador e do aumento da concorrencia, e preciso estimular as vendas de turismo por 

meio da diferencia<;ao de servi<;os. As pessoas nao compram uma viagem, compram a 

realiza<;ao de emo<;5es ... 

Segundo KOTLER (2000) segmentar a comunica<;ao significa utilizar veiculos e 

formas de comunica<;ao dirigida ao tipo de publico-alva, permitindo chegar ao maior numero 

de pessoas interessadas. 



4 CONCLUSAO 

Analisando os dados do turismo no Brasil, chega-se a conclusao de que seu 1menso 

potencial nao e adequadamente aproveitado. 

No Brasil onde ainda existem importantes reservas ecol6gicas, os mega projetos sao 

justificados com base no chamado "desenvolvimento sustentavel" - nova utopia deste final de 

seculo - que pretende respeitar o ambiente (na sua concep<;ao abrangente ), atenuar os 

desequilibrios regionais, assegurar a melhor distribui<;ao da renda e a melhoria da qualidade de 

vida das popula<;oes locais, sempre esquecida nos projetos turisticos, s6 invocadas como 

mercados de trabalho potencial ou real. 

0 turismo introduz novos c6digos culturais e propoe novos sistemas de simbolos baseados 

em imagens que substituem a realidade e conduzem a julgamentos segundo c6digos impostos 

pela midia. Assim a publicidade nao se limita a designar urn produto particular a vender, porem, 

mediante a utiliza<;ao de linguagem e de meios de informa<;ao cuidadosamente elaborados, 

difunde-se uma imagem de urn modo de vida e de uma ideologia inspirados por grupos lideres da 

popula<;ao, os quais convem imitar pelos seus comportamentos e habitos de consumo. 

0 papel da comunica<;ao em turismo deveria ser mais amplo do que a simples divulga<;ao 

de oferta de servi<;os. Ou seja, as empresas precisam ser mais conhecidas. E para isso e preciso 

que releases (informa<;oes) sobre equipamentos, eventos etc. estejam sempre no noticiario local 

ou nacional. 

Os crescentes fluxos turisticos mundiais elevaram o grau de competitividade entre as 

varias destina<;oes; por isso, a estrategia de comunica<;ao das organiza<;oes turisticas deve 

considerar a concorrencia de mercado e posicionar-se. Conseqi.ientemente, devera haver a 

conscientiza<;ao, dentro de uma politica mercadol6gica, de que a demanda determina a oferta e 

nao 0 inverso. 

Ao abordar os aspectos tecnicos da comercializa<;ao do produto turistico, nao devemos 

deixar de considerar que, ao vende-lo, o profissional estara tratando com pessoas que 

acalantaram, durante o ano inteiro, o sonho das suas ferias. 

Para melhor desenvolver o marketing turistico, e utilizar seus instrumentos de forma 

adequada, sao preciso que os empreendedores turisticos conhe<;am os estimulos que influenciam 

sua clientela na decisao por sua viagem. 
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ESTATISTICAS BASICAS DO TURISMO 

EMBRATUR 

Atualizado em: abril de 2005 

I - TURISMO NO MUNDO 

1. Fluxo receptivo intemacional 

· Chegada de turistas intemacionais no mundo por regiao - 2000/2003 

· Chegada de turistas no mundo, America do Sul e Brasil - 1994/2003 

· Participa<;ao (%) da chegada de turistas na America do Sul em rela<;ao ao mundo, no 

Brasil em rela<;ao a America do Sul e ao mundo - 1994/2003 

· Principais paises receptores de turistas - 2000/2003 

2. Receita cambial geracia pelo turismo 

· Receita cambial gerada pelo turismo intemacional, por regiao - 2000/2003 

· Receita cambial gerada pelo turismo no mundo, America do Sul e Brasil - 1994/2003 

· Participa<;ao (%) da receita cambial da America do Sul em rela<;ao ao mundo, do Brasil 

em 

rela<;ao a America do Sul e do Brasil em rela<;ao ao total do mundo - 1994/2003 

· Receita cambial turistica dos principais paises receptores de turistas - 2000/2003 
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II - TURISMO NO BRASIL 

1. Receita e despesa cambial turistica do Brasil 

· V arias;ao (%) da receita e despesa cambial turistica - 2003/2004 

2. Perfil do turista estrangeiro 

· Principais cidades visitadas pelo turista estrangeiro - 1994/2003 

· Renda, gasto e permanencia do turista estrangeiro - 1994/2003 

3. Movimento nos aeroportos 

· Desembarque de passageiros de voos internacionais - 1994/2004 

· Varias;ao (%)de desembarque de passageiros de voos internacionais 2003/2004 

· Voos charter internacionais -1999/2003 

· Desembarque de passageiros de voos nacionais - 1994/2004 

· V arias;ao (%) de desembarque de passageiros de voos nacionais - 2003/2004 
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I- TURISMO NO MUNDO 

1. Fluxo receptivo internacional 

Chegada de turistas internacionais no mundo por regiao - 2000/2003 

R.eg:i:i)es 2000 2002 2003 

392,7 390,8 399,8 40~1 ,5 

Americas •'!28,0 "120,2 '114,9 '1'12A 

Africa 27,4 28,3 29,'1 30,5 

Asia Oriental/ Pacifico 107,5 't '12.£~ 122 4 
' 

'! '12,3 

Asia r· . .~1erJdional 7,7 8,3 8,8 6,8 

Oriente fVl ecHo 24,0 23Ji 27,f3 30,5 

Total 687,3 684,1 702,6 694,0 

Fonte:: orvlT 
Nota: (JS dados cle 2000 a 200.2 foram rev!sados 
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Chegada de turistas no mundo, America do Sui e Brasill994/2003 

Chegada de turistas 

A no ihlo rnundo Incremento 
Na ArT1erica 

Incremento No BrasH lncrernento 
(EtTl rnilhoes) (Oi(,) do Sui ('!:b) (Em mH) (q-h) 

(Ern milhoes) 

1'994 550,5 10,8 '1853,3 

'1995 5£35,5 2,72 1'!,8 9,26 '1.99!,4 7,45 

l99f3 5fJ6,5 5,48 '12,9 9,32 2.1365,5 33,85 

'!997 6'10,8 2,40 n,5 4,65 2.84H,8 6,91 

H1fl8 626,6 2,59 '15,5 '14,81 4.8'18,'1 69,07 

HH;Jg 650,2 3,77 '15, 1 (2,58) 5.'107,2 \3,00 

2000 687,3 5,71 '15,2 0,!3Ei 5.3l3,5 4,04 

200'1 684,'1 (0,47) 14,4 (5,26) 4.772,6 ('10' '!fl) 

2002 702,6 2,70 12,5 ('13, Hl) 3.783,4 (20,73) 

2003 694,0 ('1 ,22) '14,2 13,Ei0 4.090,6 8,'12 

Fonte: OMT, DPF e EMBRATIJR 
Nota: Os daclos de 2000 a 2002 foram revisaaos 
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Participa~ao (%) das Chegadas de Turistas na America do Sui no Mundo, do Brasil 

na America do Sui e no Mundo - 1994/2003 

Chegada de T uristas 

Ano NaAmerica Participa~ao (%) Participa~ao (%} Partidpa~ao No Mundo No Brasil 
(Em m~lh5es) do Sui (Em da Ameri'ca do (Em mil) do Brasil na (

0/o) do Brasil 
mil hOes) Sui no Mundo America do Sui no Mundo 

'1994 5~0 5 ~ .... ) '108 l 
'i 96 
' 

'!.853,3 f7 '16 0,34 
I=J'~ 5 ·t '1 8 2,09 'I q!J1 1 

'lf!95 ,JlJJ,.~. 
' 

.~'!.: '~q 
l6 °8 0')/: . ,u ,J,J 

JOCj(" 
f"!41l ~ '12 g 2,'16 2.665,5 

,_~,_,.) 
.J.:: J',,_l 

l 20,66 0,45 
lfl[l7 f1·'108 '13,5 2'1'1 2.849,8 - ' ~,.L. 

2"1 ''I '1 0,47 
' 

'l£198 626 6 
' 

'15,5 2,47 4.8Hl,1 
31,08 0}7 

,·jogq 650,2 '15 '1 2,32 5.'107,2 
"':..l "-' ' 33,82 0}9 

2000 687,3 '15,2 22'1 
' 

f-:JJ31=: .).,. ,.J 
')H!6 0}7 .,J-li~ .... 

200'1 
fi.84 .,, '144 2,10 4.772,6 -~ i..< ~ . 

' 33 '14 0}0 
' 2002 702!3 

' 
"12,5 '178 I 3.783,4 30,27 0,54 

'J'Q[Jj 
,;:_. '-' ··- 694,0 '14,2 ·~ o~:. .._, ;) 4.000,6 28,8'1 0.59 

Fonte: OMT, DPf e EMBHATUR 
Nola: Os daclos cle 2000 a 2002 imam revisados 
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Principais paises receptores de turistas 2000/2003 

(Ern miU16es} 

Parses 2000 200'1 2002 2003 

Franr:a - .; 75,£3 76,5 77 0 
' 

75,0 

•· . Espantla 47,9 49,5 52,:3 52,5 

Estados Unidos soq ,ow 45,5 4•'1,9 40,4 

ltf1Ha 4'1,2 39,1 :39,8 39,6 

China 31 ,2 33,2 36,8 33,0 

Rei no Llnido 2i0::: ") ,J,L 22,8 24,2 24,8 

Austr-ia "18,0 '18,2 <l8,6 19,1 

f\11exico 20,6 '19,8 H),7 18,7 

.. A.Ierr1anha 19,0 •'17,9 '18,0 18,4 

Canada. 1i9J •'19 7 
' 

20J '17,5 

BrasH r :1 !] 01~- 4,8 3,8 4, '1 

Outms 332,7 '337 'I ,_)'-:. r ' 350,4 350,9 

Total! 687,3 684,'i 702,6 i394,0 

Fonte: OMT, DPF e B.M3RATUR 
Nota: os dados de 2000 a 2002 foram revisados 
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2. Receita cambial gerada pelo turismo 

Receita Cambial Gerada pelo Turismo Internacional, por RegHio 2000/2003 

(em US$ bllhoes) 

Regi5es 2000 200'1 2002 2003 

Europa 232} 2284 1 240,5 2819 1 

Americas '13'1 fl ,- 12'1A '1'14 ') ;~.) 1'1h R ·''.J.,t: 

Africa 10,7 '116 1 '1'18 
' 

'14,0 

Asia Oriental/ Pacifico 8'1,4 81,5 89,5 8:i,2 

Asia Meridional 4,6 5,0 I= '1 ~.J, 5,4 

Oriente Medio 12 'I 1 '1'17 ., PO ,J, '14 'l 1 

Total 4734 . 1 459,6 474,2 514,4 
'' Fome: organ1zacao Muncllal do Tunsmo (OMT} 
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Receita Cambial Gerada pelo Turismo no Mundo, America do Sui e Brasil 

1994-2003 

A no No Mundo Incremento 
(US$ milhoes) ~~a 

Na America do Incremento 
.. S~l " , 0; 0 \Em rmllloes} · 

No Brasil :Incremento 
(Em m!O '}b 

'1904 354,0 8,3 1.924,8 

1995 405,1 '14,44 9,3 '12,[ 2.097;! 8,95 
5 

!1996 435,6 7,53 10,7 'l!5,C 2.469,'! "17,74 
5 

1997 
436,0 0,09 1:1,4 t5,5 2.594,9 5,09 

4 

'19£18 
442,5 '1,49 'l'l,8 3,~ 3.678,0 4'1,74 

'1' 

455,0 2,82 '11,6 {'1,6 3.994,1 8,59 
91 

2000 473,4 4,02 t2,2 5,'! 4.227,5 5,85 
7 

200'1 

2002 

459,fi (2,89 "1'1,3 (7,3 3.700,9 (12,46) 
8 

474,2 3;18 ~l,2 oa·] 3.·120,'! ('15,69) 
8 

2003 
514,4 8,48 "10,5 'l4,1 3.386,0 8,52 

3 
Fonte: Or£1aniza;;;ao M'undial do Turis.mo- OMT 

Nota: Dados dos anos de 2000 a 2002 foram revisadas 



47 

Receita cambial turistica dos principais paises receptores 2000/2003 

(Em US$ bilhOes} 

Pa1ses 2000 200"1 2002 2003 

Estados U nidos 82,0 72,3 66,5 65,1 

Espanha 3'1,5 32,9 33,6 4•1,7 

Frar;t;a 30,8 30,0 32,3 36,6 

ltal'ia 27,5 25,8 26,~J 3•'1,3 

Al,ernanha 18,5 17,2 19,2 23,0 

Rei no Unido '19,5 '113,3 17,6 19,4 

Cl1ina 1:6,2 178 
' 

20,4 '17,4 

Austria 9,9 '10,1 'l'l,2 '13,6 

Turquia 7,6 8,9 1 'I ,9 '13,2 

Grecia 9,.2 ra,7 '!0,7 

Brasil 4,2 3,7 3,1 34 
' 

Outros 2'16,5 224,6 22'1,8 239,0 

Total 473,4 459,6 474,2 5~14,4 

Fonte: OMT, DPF e Bv1BRATUR 
Nota: Os clados de 2000 a 2002 foram rev!saclos 
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II- TURISMO NO BRASIL 

1 . Receita e despesa cambial turistica do Brasil 

Varia~ao (%) da receita e des pes a cambial turistica 2003/2004 

' " -· A.nc 
2003 2004 

Varia(;ao ~~(. Variat;;ao% 
Receita Despesa 

fvles Receita Despesa Receita Despesa 2004/2003 2004!2003 

.Jan "!!;J4 i3~l 296 '1H6 52,58 41 ,0"1 

Fev 1!38 122 275 H~-t !33,69 48,36 

f'illar 173 157 308 2"1'1 78,03 34,39 

Abr 239 230 250 240 4 60 
' 

4,35 

Mat 16!=l 181 255 l80 50,89 (0,55) 

.Jun '169 2H 241 248 42,60 14,29 

.Jul 203 218 222 246 9,313 12,84 

,A.1JO 229 193 257 248 '12,23 28,50 

Set 204 19'1 220 227 7,84 18,85 

Out 217 229 269 289 23,96 26,20 

Nov Zit3 178 294 292 24,58 64,04 

Ctez 279 207 335 3'13 20,07 5'1,21 

Total 2.480 2.262 3.222 2.871 29,92 26,92 
,-, . ronte: Banco l~erHral do Brasil 
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2. Perfil do turista estrangeiro 

Principais cidades visitadas pelo turista estrangeiro 1994/2003 

iEm'+a) 

Ciclacles '1994 1995 '!996 '1997 '1998 '1999 2000 2001 2002 2003 

Rio de Janeiro 39,50 4'1,80 30,50 37,40 30,20 32,50 34,'10 28,80 38,58 3!3,90 

Sao Paulo 2'1,30 !9,90 22,40 23,50 '18,40 '13,70 '19,70 17,00 20,84 '18,53 

Sa!vador 9,30 8,80 7,70 '12,20 10,90 12,70 13,50 1'!,10 12,76 15,76 

Fo1taleza 2,30 4,1'0 3,20 3,40 4,60 4,70 5,39 5,6'! 7,'16 8,50 

Redfe 4,80 5,70 4,70 !),70 7,20 6,40 5,80 7,30 8,24 7,51 

Foz do lgum;u 12,70 '!6,00 16,60 '1'!,80 8,90 1'!,80 '12,90 '1'!,50 9,28 7,40 

B(Jzios 3,50 3,40 2,70 2,80 5,40 4,£t6 4,00 3,137 3,56 6,00 

Porto Alegre 7,80 ~1,70 10,10 7,90 7,90 6,0'1 5,90 7,'10 7,93 5,87 

Florian6po!is 15,30 1'1,40 17,00 l3,90 '14,00 '17,70 '18,70 15,80 6,42 5,28 

Be!o Horizonte 2,60 2,80 1,70 3,00 - 2~35 6,60 4,90 3,70 5,10 

Ba!nearro de CmTJbori:C! 6,60 6,20 5,4( 3,70 5,1C 4,90 6,6C 4,90 4 q( ,J 3,37 

.~· r-onte. EfvlBRATUR 



Renda, gasto e permanencia media do turista estrangeiro 1994/2003 

Ano 

'1994 

'1995 

'19913 

'1998 

'1999 

2000 

2002 

2003 

Fonte: EMBRATUR 

Renda Inedia per 
capita ano individual 

lUS$'j 

38A62 

3~U376 

45.705 

3EL440 

37.506 

33.736 

34..727 

32.042 

Gastomedio 
per capita dia 

(US$'! 

!30,53 

77,'10 

70,39 

72,80 

67,57 

79,08 

84,38 

8'1,2'1 

86,17 

87,99 

Perman?mcia 
media ~~loba! 

Jclias) 

'l3,8f3 

'13,'10 

t2,90 

'13,00 

14,00 

'12,0:6 

'12,20 

'14,00 

'13,55 

50 



3. Movimento nos aeroportos 

Desembarque de passageiros em voos internacionais 1994/2004 

Ana 

"1994 

'i~J:;l5 

2000 

2CHJ'I 

2002 

2003 

F;::mte: EfvlBRATUR 

Renda media per 
capita ano individual 

(US$1 

38.462 

39.676 

4'l.463 

45_705 

38.440 

37 .. 506 

33736 

34]27 

32_042 

30_5!59 

Gastomedio 
per capita dia 

(US$} 

60,53 

71,'W 

70,39 

72,80 

!37,57 

79,08 

84,38 

8'1,2'1 

86,'i7 

87,99 

Pennanencia 
media global 

tdias) 

''13,86 

'13,'!0 

·J3,H\ 

"12,90 

13,00 

'14,00 

'!2,06 

12,20 

'14,00 

'!3,55 

51 
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Variac;ao (%) de desembarque de passageiros em voos internacionais 2003/2004 

Ana 2003 2004 
,;aria~ao% 

Regular Nao regular Total Regular Nao regular Total 
2004/2003 

Mes 

Jan 43'1.624 16.796 44H4?C ·-'· '·L. 478:165 36.986 5'1'5.'15'! 14,88 

Fev 3fl6.'107 n.766 409.872 464.030 38.154 502.l84 22,52 

Mar 414.'140 '1'!.429 425.56£ 4513.857 25.966 482.82. 13,45 

Abr 368.590 1'L789 3<'30.37£ 424.290 24.759 449.04P 18,05 

Mai 36fl.489 4.60'1: 374.00C 474.333 1'1.2'12 485.545 29,79 

.Jun 411.093 6.740 4'17.832 447.087 !4.459 461.5411 '10,46 

Ju! 488.602 '15.<'399 504.50'1 508.255 27.245 535.500 i3,'!4 

/\~JO 459.580 '16.330 475.9'1'( 49L91t 34.03e 525.954 '10,52 

Set 4]8.98;2 '1'1.993 430.976 465.597 23.30£ 488.90L '13,44 

Out 470.831 13.945 484.77t 525.88t 22.161 548.048 13,05 

Nov 480.0'14 23.191 503.20~ 530.9'12 3'L677 5ei2.59a '11,30 

Dez 494.138 2!5.671 5i9.809 543.6'14 37.307 580.fJ2'! 11,76 

Total 5.203.'19:' H2.150 4.352.329 5.810.944 327.273 6.'1:38.2'17 '14,19 

~ Fonte: lfJ;-R.AERt.J 



Ano 

2000 

2001 

2002 

2003 

Fonte: DAC 

Voos charter internacionais - 1999/2003 

N(mmm de voos 

•1081 

"l775 

2'105 

387 

668 

53 
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Desembarque de passageiros em voos nacionais 1994/2004 

Voos Incrementa Voos nao incremento Incremento ,1\no regula res (i:J"®} 
regulares 

(%) Total (%) (0') /'{l. 

!994 13.036.259 "!54.230 ·t3. "190.489 

!995 
15."140.666 'l6,'l4 'U322.748 952,16 1fL763.414 27,09 

'!996 18.097.975 "l9 53 1.434.1327 ("11 ,59 19.532.602 '16,52 
' 

"!997 1£18!30.172 9,74 "'! .4"15.072 ("l ,36' 21.275.244 8J12 

"!998 24.8U.036 24,96 ·r .587.599 19,26 26.504.635 24,58 

Wfm 24.~166.8'12 0,60 '1.7139.558 4,86 26.73f.3.370 0,87 

2000 
2fi.453.570 5,95 2.068.:375 "1:6,89 28.521 .. 945 flr68· 

200'1 30.064.573 H,65 2.539.'!22 22,76 32.603.695 14,31 

2002 30.320.829 0,85 2.6fl4.476. 6,'12 33.0'15.305 1,26 

2003 28.534.658 (,5,89: 2.207..3n ('18,08' 30.742.037 (f3,89) 

2004 ?;") yc:. 1 C.&)] ·-· J. -~l _;):;) '!8,28 2.8'15.028 27,53 36.566.585 18,95 

Fou!e: !~JFRAERO 
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Variac;ao (%)de desembarque de passageiros em voos nacionais- 2003/2004 

2003 2004 
Anc V£uia1;:;ao% 

fVles Regular N.Reg. Total Regular N.Reg. Total 2003/2004 

.Jan 2.325.523 262.394 2.587.9ll 2.528.808 313.1315 2.842.423 9,8 
3 

Fev 2.056.568 188.583 2.245.151 2A00.77"l 22U45 2.62H,l'1f "16,7 
8 

fvlar 2.322:188 150.590 2.472.77!: 2.597.034 '!94.927 2.7{t'l .961 '12,9 
l 

Alx 2.448.022 150.916 2.598.9312 2.625.9B4 '!83.498 2.809.492 8;1 
0 

rv•iai 2.255.767 1:35.!70 2.390.£<3t 2.829.927 !76.808 3.006.735 25,7 
6 

,Jun 2.224.a59 '134.081 2.358..74C 2.667.615 '!82.378 2.849Ji93 20,8 . ., 
J 

,lui 2.63'!.202 227.05'1 2.858.252 3.164.078 306.035 3.470.113 2'!,4 
l 

1\,go 2.437.482 '!69.044 2.6013.52L 2.885.841 2'14.08'! :3.099JJ22 18,9 
3 

Set 2.373.438 '155.63'1 2.529 . .069 2.798.721 202.542 3.00'l.263 '18,!3 
7 

Out 2.492.284 W8.797 2.~391.081 3.088.035 276.843 3.364.878 25,04 

Nov 2.434.073 Hl9.646 2.1323.7-H: 3.000.333 237809 3.238 .. 142 23,42 

Dez 2.533.452 245.476 2.77892E 3.'164.400 305.347 3.4139.747 24,86 

Total 28.534658 2.207.379 30.742.031 27..586.824 2 . .8'l5.023 "6 '-'£6 rar:: ·J 1 .. )_t .. :) .:1 "18,95 

Fonte: INFRAERO 


