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Introdução



Turismo - Introdução

“O turismo está estreitamente relacionado ao 
conceito de mercado e é governado pela 
lógica  da demanda e da oferta; se baseia 
nos recursos e atrativos que necessitam de 
serviços e complementos. Concluindo o 
turismo é: competitividade e concorrência”.

• “Crescer do ponto de vista turístico, é uma 
necessidade”.



1. Marketing
• Fazer um marketing eficaz, aquele que traz 

resultado para a agência e consegue satisfazer 
o cliente, Sobrepor um marketing inteligente a 
um marketing ineficaz 

• " O objetivo do marketing é aquele de tornar a 
venda supérflua, entender o cliente ao ponto 
que o produto o serviço se adaptem tão bem a 
ele que se vendem sozinho (DRUCKER, 1973)".

• Duomo de Milão símbolo da cidade, da arq. 
gótica etc, Quando se usa o espaço em frente a 
Catedral, a partir de um recurso se cria vários 
outros produtos.







1. Marketing

4P (Kotler) - (produto, preço, promoção e 
ponto de venda)

• No passado – Mercado de demanda
• Presente – Mercado de oferta
• Oferta – ex. Ryanair, empresas Low cost
• Ponto de venda – Armani, H&M
• Nova demanda, nova Cultura , novo 

marketing



- Mudanças

• Oferta: Vôos Low cost



-Mudanças
Ponto de venda:“fazer shopping” 
Concept store 



Marketing Inovativo 

Tradicional
• Racional
• Baseado na oferta
• Moldado nas 

necessidades 
• Opaco
• Falar para vender
• Brochuras

Inovativo
• Emotivo
• Centrado na demanda
• Voltado à criação dos 

desejos
• Transparente, 
• Escutar
• Interativo – web 2.0
(Tabela p.10)



Estratégia imaginativa
Adotar uma estratégia imaginativa tornou-se uma 

obrigação, para se atingir os objetivos, deve-se refletir:
• 1.Sobre quais clientes deverão ser focados os esforços?
• 2.Quais são as ideias criativas a serem desenvolvidas?
• 3.Quais os produtos que devem ser promovidos 

primeiro?
• 4.Quais os canais distributivos a serem escolhidos?

“As ações de marketing não podem ser nem 
genéricas, nem abstratas, devem ser centradas e 
conscientes, devem sempre terminar com um 
budget em uma lógica de Business Plan”(p.15).



Business Plan 
do destino turístico

• O plano de Marketing

• O plano Organizativo 

• O Budget



Performance - Marketing operativo

• A performance do destino turístico:
- Quantificar as previsões, medir os resultados e 

otimizar o uso dos recursos. 
ROI (retorno econômico)

• Marketing operativo :
- Novas formas de marketing: que unem eficácia e 

budget limitado - comunicação publicitária 
- Ex. Boca-orelha na forma globalizada.



2. O Cliente
• Onde vai em suas férias?(mar ou montanha)
• O que faz nas suas férias? 
• Era relativamente fácil dividir as tipologias 

em categorias simples 



4 gerações: 
demanda e tendência turística 

Mature                   baby                 X                      Y
Generation           boomer         Generation      Generation

Turismo rural                hotel clube              hotel funcion.          destino status
Symbol

Interesse histórico      destino Exótico         utiliz. avião              turismo volunt. 

Golf                         Turis. e descoberta    contato Natureza     viagens breves

Etc.
(Tabela p.25)



2. O Cliente

Segmentação do cliente segundo 
Freiter(1995): 

• Abordagem sócio-demográfica
• Localização geográfica
• Abordagem Psicológica
• Abordagem comportamental
• O estilo de vida



2. O Cliente
• Discurso metodológico - dificuldade - definir uma 

modalidade de segmentação que funcione, de otimizar o 
investimento; e que minimize as dispersões e maximize o 
retorno 

• Dupla operação:
>individuar segmentos homogêneos
>segmentos sejam muito claramente individuados e definidas 

suas diversidades. 
• Quem realmente é, e o que ele quer?
• O driver do comportamento turístico: vôos low cost, as 

novas tecnologias de internet 
• Prosumer (producer+consumer)
• 5i (inovativo, informado, impaciente, iludido, infiel)



O turista do futuro e as novas 
oportunidades



3. Produto turístico

“O não produto” as 95 mil igrejas monumentais



3. Produto turístico
4 Erros:
• A orientação do produto
• A falta de sucesso  
• Lógica que o trabalho é feito, que ignora a dinâmica 

do turismo 
• A igreja restaurada não é um produto, “se não se 

cria um produto, não se pode vender-lo” (p.63).
*Não se restaura somente pelo valor turístico. 

No entanto, o turismo pode ser o grande propulsor 
econômico de uma região, promovendo  a 
valorização e a manutenção dos Bens Culturais e 
Ambientais. 



Definição

• “É o conjunto de atrativos, que podem ser 
tangíveis ou menos, e que constituem o 
motivo para o qual o turista se desloque 
da sua residência para o destino. 

• Que não se compõe só de atrativos 
(matéria- prima) mas também dos 
serviços que permitem ao viajante de 
usufruir segundo suas próprias 
experiências” (p.63). 



Níveis de atratividade

• Atrações do 1º nível
• Atrações do 2º nível
• Atrações do 3º nível



Novo turismo 

• “O novo turismo não esquece da 
população, com as suas características e 
hábitos, ao contrário procura valorizá-los.

• O novo turismo procura o contato com a 
realidade do lugar, quer entendê-lo. E 
deste modo incentiva uma relação positiva 
com a população local que se torna ela 
mesmo uma razão para a viagem e traz 
com isso um motivo de orgulho” (p.66). 



Manifestações sociais, religiosas, 
culturais



Como se cria um 
produto de venda

• Se parte de uma correta ótica de 
marketing 

• É necessário definir o mercado e o 
segmento 

• Desenvolver os produtos 
• Fazer a gestão do mix marketing



Diferença entre turismo tradicional e 
turismo experiencial (Tabela p.85)

Área analisada Turismo Tradicional Turismo Experiencial

Finalidade 
estratégicas

Construção de uma vantagem 
competitiva baseada em custo e 
diferenciação.

Construção de uma vantagem competitiva 
fundada no desenvolvimento de mitos e de 
produtos baseados no conhecimento. 

Limite competitivo Recurso tangível. Recurso intangível.

Foco Contexto, infra-estrutura e serviços
Baseados na adoção de recursos.

Conteúdo: agregar valores ao tempo 
passado e a experiência vivida. 

Inovação Melhora e modificação da infra-
estrutura e serviços, sobretudo para 
reduzir os custos. 

Renovação dos velhos mitos e invenção de 
novos. 

Interação com os 
turistas 

Comunidades temporárias de férias. 
Transição através de internet. 

Necessidade de flexibilidade. Identidade 
inter-conexa da comunidade local. 
Comunidade de internautas. 

Estratégia ICT Espaços eletrônicos: troca de 
informações, preços e faturamentos 

Espaços eletrônicos: divisão de 
informações, comunicações entre turistas e 
com o destino, fornecimento de materiais 
suplementares antes e depois da visita.

Nichos de mercado Determinado pelo preço. Determinado pelo tema da experiência.

Papel para o 
destino 

Competição pela alocação de cotas de 
mercado da parte dos intermediários. 

Teatro de interação. Participação na 
produção dos temas de experiência. 



Competitividade do Produto
Livraria-Igreja em Maastricht, na Holanda, 

http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI150020-17180,00-
ARQUITETOS+HOLANDESES+TRANSFORMAM+IGREJA+EM+LIVRARIA.html

http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI150020-17180,00-�
http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI150020-17180,00-�
http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI150020-17180,00-�
http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI150020-17180,00-�


4. MARKETING DE DESTINO:
DESTINATION MARKETING:

• “Atrair novos visitantes e manter os 
antigos é um fator estratégico de sucesso 
em turismo. O marketing é uma das 
tarefas mais essenciais em qualquer 
negócio que dependa de turismo” 
(KELLER1, 1999).

1KELLER, P. Marketing de destino: Questões estratégicas. 
Turismo - Visão e Ação - ano 2 - n.3 - p.41-50 abr/set -1999.



4. MARKETING DE DESTINO:
DESTINATION MARKETING:



DMO 

• Do anacrônico inglês (Destination Management Organization)
• “O marketing de destino se ocupa de todas as atividades e 

dos processos para colocar em contato compradores e 
vendedores, 

• com o foco nas respostas às questões dos consumidores de 
modo a obter um posicionamento competitivo 

• o marketing de destino compreende decisões e ações 
relativas aos produtos, necessidades, preços, segmentação 
dos mercados, promoção e distribuição“(UNWTO – OMT).

• possui dois principais objetivos estratégicos: competitividade 
e atratividade 



Gestão do marketing de destino 
Não é tarefa fácil....
• Fragmentação do próprio destino, 
• tendo em vista o número de produtos 
• número de atores(privado e administração)
• a WTTC desenhou um índice de competitividade 

turística dos países, os critérios a nível macroeconômico: 
-Competitividade de preço, 
-nível de formação de pessoal dedicado ao turismo, 
-infra-estrutura, 
-macro-ambiente, 
-grau de utilização da tecnologia, 
-ambiente social, 
-abertura da população verso o turismo. 



A visão estratégica

• Visão ou mission – “se não sabes o que és o que 
deseja ser não existe” (p.106).

• Imagem: “entende-se como a representação 
mental da opinião, dos sentimentos e da 
impressão global que o mercado tem do destino 
turístico”(p.114)

• A imagem não deve ser confundida com marca. 
Um erro freqüente é fabricar a imagem antes da 
identidade. 

• Identidade: Benefícios, Personalidade, Cultura, 
Elementos físicos 

• Posicionamento



A visão estratégica

• “O Posicionamento competitivo não é uma 
batalha de produto ou serviços, mas uma 
batalha de percepção na mente do cliente” 
(JACK TROUT,1996).



Identidade - Personalidade

• Museu Guggenheim - Bilbao



Branding Destino

http://www.brandwa.com/en/What+is+Destination+Branding/default.htm



5. A Promo-comercialização
• Fruto da união das palavras: promoção e 

comercialização 
• se baseia na integração das políticas 

promocionais e comerciais dos agentes públicos e 
privados que operam no setor turístico local 

• um objetivo comum e uma estratégia única
• não é só uma questão de mudança do método, 

mas implica em um novo entendimento da 
proposta, da organização, dos instrumentos e 
ações de marketing. 

• auxilia tanto a demanda como a oferta 



Funções e tarefas da 
promo-comercialização 

• Análise e observação do mercado
• construção da imagem do destino(posicionamento), 
• construção de produtos cluster,
• promoção da imagem produto-destino, 
• promoção de vendas, 
• visitas de apresentação e venda destinos/produtos, 
• coordenação do produto, 
• integração e reengenharia de produto.
“Para colocar em atuação uma estratégia de promo-
comercialização um destino deve organizar sua 
oferta e operatividade, criar alianças, sinergia e 
cumplicidade entre empresas”(p.155).  



Para fazer promo-comercialização

• Conhecer os mercados, 
• conhecer o turista/cliente,
• instaurar a relação entre publico e privado(na 

cooperação e no co-Marketing), 
• obter uma massa crítica necessária para 

introduzir-se no mercado, 
• constantemente procurar novos mercados, 
• evitar a liquidação do produto ou da oferta,
• inovar os processos e as fórmulas de 

comunicação e promoção. 



Novos instrumentos

• Le card 
• Clube de produtos
• Alianças e partnership, aliança e 

publicidade 
• Incentivos
• Cartões de fidelidade, produtos 3x2, 

bônus,  voucher hotel, cartão degustação 
etc.



Product placement
(Distribuição)
• De comunicação direta
• De comunicação indireta  



6. O novo marketing turístico

• Nuovo per Forza – Inevitavelmente!!!
• Marketing turístico para ser eficaz deve 

reinventar-se
• Usa instrumentos novos - marketing não 

convencional 
• Principal vantagem - performance: 

custo/resultado



Marketing de Guerrilha

• Canon



Marketing de Guerrilha



7. Quanto custa?
• Preço
• Confiança
• Correspondência da proposta e as 

necessidades de mercado 

Destino

Notoriedade

Serviços

Acessibilidade

Custo



A DMO como vendedora e suporte 
aos operadores

• Coloca no mercado pacotes “all inclusive” “Tutto compreso”, 
• diárias com 50% de desconto fora de temporada, descontos 

para reservas antecipadas, etc vantagens de redução para 
crianças, famílias,

• pode realizar catálogos no qual concentra as ofertas das 
estruturas e das empresas

• pode assumir o papel de agregador de ofertas e de 
promoção para incrementar o turismo de grupo

• É importante o acordo com os operadores e a definição 
preventiva das condições e preços etc. 

• estabelecer e agenciar as relações entre empresas, 
consórcios e operadores de turismo. 



O destino e o turismo Low cost

• “O turismo Low cost, constitui hoje um 
modo de ser consolidado. São muitos os 
setores turísticos que estão se adequando 
a esta filosofia: hotéis, Rent-a-car, o setor 
aéreo, inevitavelmente os destinos: que 
devem preparar seus operadores a seguir 
esta lógica de mercado e aprender a 
pensar como o mercado pensa”(p.260). 



O destino e o turismo Low cost



8. Internet
• A internet hoje é imprescindível 
• A marca - um nome
• Linguagem clara
• Facilmente acessível, fácil de ser visitado
• Organização
1. Viajar
2. Organizar a viagem 
3. Coisas para fazer ou ver 
4. Acomodação 
5. Vários 



DMO

• Abordagem informativa 
• Abordagem promo-comercial indireta 
• Abordagem promo-comercial total 



Portal 
• it - de - eng - ru - cz - pl
• Cerca
• Le Dolomiti

– Natura e paesaggio
– Patrimonio naturale UNESCO
– Storia e cultura
– Ospitalità

• 12 zone sciistiche
– Dolomiti Superski
– Cortina d'Ampezzo
– Plan de Corones
– Alta Badia
– Val Gardena/Alpe di Siusi
– Val di Fassa/Carezza
– Arabba/Marmolada
– Sextner Dolomiten - Alta Pusteria
– Val di Fiemme/Obereggen
– San Martino di Castrozza / Passo Rolle
– Valle Isarco
– Trevalli
– Civetta

• Vacanza neve
– Sci & co
– Freestyle & Snow
– Altri sport invernali
– Manifestazioni
– Après Ski
– Gourmet
– Cultura
– Shopping
– Wellness
– Sciare di sera

• Info
– Novità
– Eventi
– Come arrivare
– Informazioni utili
– Stampa-TV
– Scarica depliant

• Contattaci
– Consorzi Turistici/Apt

http://www.dolomitisuperski.com/

http://www.dolomitisuperski.com/it-IT/vacanze-sci-11IT.html�
http://www.dolomitisuperski.com/de-DE/skiurlaub-11DE.html�
http://www.dolomitisuperski.com/en-US/ski-holidays-11EN.html�
http://www.dolomitisuperski.com/ru-RU/ski-holidays-11RU.html�
http://www.dolomitisuperski.com/cs-CS/ski-holidays-11CS.html�
http://www.dolomitisuperski.com/pl-PL/ski-holidays-11PL.html�
http://www.dolomitisuperski.com/it-IT/search-4IT.html�
http://www.dolomitisuperski.com/it-IT/dolomiti-superski-45IT.html�
http://www.dolomitisuperski.com/it-IT/dolomiti-natura-paesaggio-63IT.html�
http://www.dolomitisuperski.com/it-IT/dolomiti-62IT.html�
http://www.dolomitisuperski.com/it-IT/dolomiti-storia-tradizioni-cultura-64IT.html�
http://www.dolomitisuperski.com/it-IT/dolomiti-ospitalita-66IT.html�
http://www.dolomitisuperski.com/it-IT/12_zone_sciisticheit.html�
http://www.dolomitisuperski.com/it-IT/dolomiti_superskiit.html�
http://www.dolomitisuperski.com/cortina/default.aspx?ccode=it-IT�
http://www.dolomitisuperski.com/kronplatz/home.athx?ccode=it-IT�
http://www.dolomitisuperski.com/altabadia/home.athx?ccode=it-IT�
http://www.dolomitisuperski.com/it-IT/ValGardena_AlpediSiusiIT.html�
http://www.dolomitisuperski.com/it-IT/ValDiFassa_CarezzaIT.html�
http://www.dolomitisuperski.com/it-IT/Arabba_MarmoladaIT.html�
http://www.dolomitisuperski.com/hochpust/home.athx?ccode=it-IT�
http://www.dolomitisuperski.com/it-IT/Fiemme_ObereggenIT.html�
http://www.dolomitisuperski.com/smartino/home.athx?ccode=it-IT�
http://www.dolomitisuperski.com/eisack/home.athx?ccode=it-IT�
http://www.dolomitisuperski.com/trevalli/home.athx?ccode=it-IT�
http://www.dolomitisuperski.com/civetta/home.athx?ccode=it-IT�
http://www.dolomitisuperski.com/it-IT/attivita-82IT.html�
http://www.dolomitisuperski.com/it-IT/sci__coit.html�
http://www.dolomitisuperski.com/2228.athx?ccode=it-IT�
http://www.dolomitisuperski.com/it-IT/altri_sport_invernaliit.html�
http://www.dolomitisuperski.com/it-IT/manifestazioni-310IT.html�
http://www.dolomitisuperski.com/it-IT/divertimenti-apres-ski-294IT.html�
http://www.dolomitisuperski.com/it-IT/cucina-ristoranti-68IT.html�
http://www.dolomitisuperski.com/it-IT/arte-musei-298IT.html�
http://www.dolomitisuperski.com/it-IT/shopping-297IT.html�
http://www.dolomitisuperski.com/it-IT/benessere-wellness-69IT.html�
http://www.dolomitisuperski.com/it-IT/sciare-sera-1797IT.html�
http://www.dolomitisuperski.com/it-IT/infoit.html�
http://www.dolomitisuperski.com/it-IT/novita-106IT.html�
http://www.dolomitisuperski.com/it-IT/eventi-feste-1805IT.html�
http://www.dolomitisuperski.com/it-IT/come-arrivare-311IT.html�
http://www.dolomitisuperski.com/it-IT/117IT.html�
http://www.dolomitisuperski.com/it-IT/stampa.html�
http://www.nxtbook.fr/newpress/dolomitisuperski/ita/2010_2011/index.php?ccode=it-IT�
http://www.dolomitisuperski.com/it-IT/contatti-289IT.html�
http://www.dolomitisuperski.com/it-IT/2018IT.html�
http://www.dolomitisuperski.com/it-IT/vacanze-sci-11IT.html�


DMS
(Destination Management System)

• combinar oferta múltipla e variada dos 
operadores e dos destinos com informações 
turísticas 

• um marketplace, permite encontrar informação 
turística ou comercial inseridas pelas empresas e 
por produtores de serviços, 

• responder as solicitações dos turistas 
• apoiar o trabalho promo-comercial dos 

operadores 
• desenvolvendo tecnologicamente o destino 
• instrumento de marketing para o destino como 

um instrumento para gerenciar a receptividade 
turística  



Exemplo de DMS

http://www.visitbritain.com/pt/BR/



Portal do Ministério do Turismo do Brasil

http://www.turismobrasil.gov.br/promocional/index.html?utm_source=Institucional&utm_mediu
m= BannerHeader&utm_campaign=feriasjunho2010

http://www.turismobrasil.gov.br/promocional/index.html?utm_source=Institucional&utm_medium=BannerHeader&utm_�
http://www.turismobrasil.gov.br/promocional/index.html?utm_source=Institucional&utm_medium=BannerHeader&utm_�


9. E-Marketing
• “E é só o início”, As transformações: 

comportamento, sociabilização e comunicação
• Vantagens da internet são infinitas: tecnologia e 

informação para: analisar, planificar, controlar, 
alimentar...

• Estratégia de E-marketing:
1. Análise oferta/demanda on line, 
2. Planificação das ações, 
3. Melhoramento do site, 
4. Atração e manutenção do usuário - programa 
de fidelização, 
5. Avaliação/controle



Web marketing 
8 conceitos básicos 
1. Visibilidade e disponibilidade - acessibilidade
2. Preferência 
3. Conversação
4. Popularidade e autoridade
5. Relação e comunicação 
6. Distribuição 
7. Medição, avaliação 
8. Tecnologia 



E-Marketing 
de sucesso

http://aha.elliance.com/wp-
content/uploads/2010/09/casting-a-wider-net-with-
social-media1.gif



E-Marketing

• Co-Branding e a telefonia
• Canais web 2.0:
1. Entender o que é  mídia social
2. Entender que coisas não devem ser 

feitas por mídia social
3. Determinar - onde e quando o lugar para 

a conversação
4. Selecionar o mais adequado



Podcast 

• http://www.visitdublin.com/multimedia/DublinPodcast.aspx?id=275

http://www.visitdublin.com/multimedia/DublinPodcast.aspx?id=275�


Milão - Itália
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