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RESUMO 

 
 
Este estudo teve como objetivo detectar a imagem que os diversos públicos (turistas, agentes e 
imprensa) tem de Balneário Camboriú como destinação turística. Além disso, procurou 
levantar problemas intrínsecos a atividade turística e atributos valorizados pelos turistas e 
agentes que visitam e, ou vendem a destinação. Foram definidos três universos de pesquisa: 
turistas que estiveram em Balneário Camboriú em janeiro de 2003; as principais agencias do 
estado de São Paulo, capital e interior, e o clipping das matérias jornalísticas que foram 
veiculadas nos principais jornais, revistas e sites no Brasil e fora dele, exceto Santa Catarina. 
Os resultados alcançados permitem uma reflexão sobre alguns aspectos que precisam ser 
revistos em Balneário Camboriú, principalmente  em relação a formas de atuação do mix de 
marketing e de comunicação com seus públicos,  para  manter a imagem positiva alcançada ao 
longo dos anos. 
 
Palavras-chave: Turismo – Marketing - Imagem da destinação 
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ABSTRACT 

 
 
This study had as objective to detect the image that the diverse public (tourist, agents and the 
press) has of Camboriú Health-resort as tourist destination.  Moreover, it looked for to raise 
intrinsic problems the tourist activity and attributes valued for the tourists and agents who 
visit e, or vendem the destination.  Three universes of research had been defined:  tourists 
who had been in Camboriú Health-resort in January of 2003;  the main agencias of the state of 
São Paulo, capital and interior, and clipping of the journalistic substances that had been 
propagated in main periodicals, magazines and sites in Brazil and are of it, except Santa 
Catarina.  The reached results allow a reflection on some aspects that they need to be 
reviewed in Camboriú Health-resort, mainly in relation the forms of performance of the mix 
of marketing and communication with its public, to keep the reached positive image to the 
long one of the years.   
 
Word-key:  Tourism – Marketing - Image of the destination 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O turismo é uma atividade de lazer, que só é possível porque em outro momento 

existiu a atividade produtiva – trabalho. É sem dúvida uma das manifestações da sociedade 

moderna, pois surgiu a partir da revolução industrial.  Em suas várias conceituações, quase 

todas envolvem deslocamento, um período de viagem e permanência. Envolvem pessoas, 

recursos financeiros, escolhas, etc  (NAISBITT, 1994). 

Os lugares são escolhidos para serem contemplados porque existe uma expectativa, 

sobretudo através dos devaneios e da fantasia, em relação a prazeres intensos, seja em escala 

diferente, seja envolvendo sentidos diferentes daquele com que habitualmente o indivíduo se 

depara (URRY, 1996). 

O turismo no Brasil teve um dos seus marcos históricos em 1922, motivado pelas 

comemorações do Centenário da Independência, ocasionando o surgimento dos primeiros 

hotéis, no Rio de Janeiro, assim como a criação da Sociedade Brasileira de Turismo – Touring  

Club do Brasil. Posteriormente São Paulo e Rio Grande do Sul iniciaram o desenvolvimento 

de empreendimentos turísticos, este último pela proximidade com o Uruguai. 

Em Santa Catarina (figura 1) o turismo chegou pela região costeira, mais 

precisamente pelo litoral norte, tendo em Camboriú seu início. “Camboriú parecia um 

paraíso”, como relata o professor Enio Spaniol (2001) em seu trabalho de pesquisa. Até 1925, 

a praia permanecia quase deserta, emoldurada apenas por árvores e centenas de gaivotas que 

sobrevoavam e descansavam tranqüilamente.  

No entanto, a partir de 1926, quando foi construída a primeira casa de veraneio 

alemã, trazida desmontada, mais famílias teuto-brasileiras, provenientes do Vale do Itajaí, 

principalmente de Blumenau, descobriram esta praia como excelente ponto de lazer e 

transformaram Camboriú num verdadeiro paraíso de férias.  Iniciava-se a vocação turística de 

Camboriú, determinando sua tendência econômica e seu futuro como uma das maiores 

destinações turísticas do Brasil. 
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Fig. 1 - Mapa de Santa Catarina e Principais Vias de Acesso 

Fonte: (SECTURBC, 2003) 
 

Balneário Camboriú torna-se município em 20 de julho de 1964. Com a emancipação 

política-administrativa definida, a cidade ganha impulso para iniciar uma eufórica 

implantação de negócios e empreendimentos no setor de turismo. A partir da década de 70 

uma verdadeira explosão ocorreu, proporcionando um crescimento desordenado, mas 

extremamente importante para  toda a região. Considerado um balneário bem situado, 

agradável, bonito e com boa balneabilidade, atraiu milhares de visitantes entre os anos de 60 e 

80. Nessa época possuir um imóvel em Balneário Camboriú era símbolo de “status” 

(MINELLA, 1998, p.24), entretanto sabe-se que a região litorânea é ocupada velozmente, 

num processo onde o turismo é um fator importante para sua ocupação.  

Pelas suas condições privilegiadas (figura 2); dois metros acima do nível do mar, 
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uma área de 50 km2, com águas claras e mornas na praia central e mais 06 praias agrestes ao 

sul; a partir de 1970 iniciou-se em Balneário Camboriú a invasão de turistas vindos 

principalmente dos estados vizinhos, Paraná e Rio Grande do Sul, e posteriormente de países 

da América do Sul como Argentina, Uruguai e Paraguai. 

 

 
Fig. 2 - Distâncias da Praia Central de Balneário Camboriú, com as demais praias de seu entorno 

Fonte: (EMBRATUR, 2003) 
 

Balneário Camboriú tem hoje uma completa infra-estrutura para receber os turistas, 

sendo considerado pelas pesquisas da Embratur (2003), o quinto destino turístico nacional e a 

cidade brasileira que mais recebe turistas, proporcionalmente, por ano. A atual população fixa 

chega a 80 mil habitantes e tem no turismo sua principal fonte de renda. Durante o verão sua 

população sobe para cerca de um milhão e quinhentos mil pessoas, sobretudo nos meses de 

janeiro e fevereiro (SECTURBC, 2003). 

O que se diz é que “Balneário Camboriú é uma destinação decadente. Esta imagem 

foi criada, principalmente, em função da divulgação dos dados de poluição das águas da praia 

que começou a ser feita em 1982” (MINELLA, 1998, p. 25), em conseqüência disso o público 

de maior poder aquisitivo deixou de freqüentar o balneário, os imóveis foram desvalorizados, 

originando um achatamento dos preços dos meios de hospedagem, a clientela massificou-se e 

a destinação  perdeu seu “status”. Mas muitas melhorais foram feitas na destinação Balneário 
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Camboriú nos últimos anos, a imagem de praia poluída que se instalou no balneário, foi em 

função do lixo jogado na cidade e os esgotos que desembocavam no mar, sendo esses diretos 

ou através do rio Camboriú. Segundo a Prefeitura de Balneário Camboriú, os órgãos 

responsáveis buscaram resolver a situação e atualmente apenas 15,4% dos esgotos da cidade 

não têm tratamento, os outros quase 80% são tratados pelo sistema de tratamento da 

CASAN1. Segundo a FATMA2 o maior poluidor do mar tem sido os rios, principalmente o rio 

Camboriú, que trazem os poluentes das cidades vizinhas. Supõe-se que a questão da poluição 

é um dos fatores mais sérios em relação a imagem da cidade, e ainda hoje trás conseqüências 

negativas para o turismo de Balneário Camboriú, pois apesar de todo o trabalho desenvolvido 

para erradicar a poluição, acredita-se que a destinação ainda têm a imagem de praia poluída. 

Apesar disso, e em função do que tem sido feito, Balneário Camboriú recebeu recentemente o 

título de cidade com melhor qualidade de vida de Santa Catarina, através da pesquisa 

realizada pelo Governo do Estado através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente, onde os dados foram recolhidos do Censo de  2000 junto a 17 itens relacionados ao 

rendimento mensal, nível de alfabetização da comunidade de 5 a 60 anos, abastecimento de 

água, banheiros, destino final do lixo e esgoto sanitário (OMT, 1998 e 1999).  

Balneário Camboriú é considerada uma “pérola dos mares do sul”. Conforme 

descreve Junker (2002), sua majestosa orla de águas tranqüilas proporciona aos turistas 

momentos verdadeiramente inesquecíveis. Está entre as 50 cidades brasileiras que detém os 

melhores índices de desenvolvimento, segundo pesquisas da ONU3. Sua posição geográfica 

privilegiada – posição central de um dos mais importantes eixos turísticos do Estado, como 

pode ser visualizado na figura 3 e tabela 1 – com a duplicação da BR 101 e a 

internacionalização do aeroporto de Navegantes (distante 16km) Balneário Camboriú se 

coloca de maneira competitiva como destino turístico nacional e internacionalmente. 

 

                                                           
1 CASAN – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – criada em 1970, tem como objetivo coordenar o planejamento 
e executar, operar e explorar os serviços públicos de esgoto e abastecimento de água potável, bem como realizar obras de 
saneamento básico nos municípios do estado de SC. 
2 FATMA – Fundação do Meio Ambiente – é órgão ambiental na esfera estadual de SC. Criada em 1975, tem como missão 
garantir a preservação dos recursos naturais do estado. Tem como uma de suas funções a pesquisa de balneabilidade das 
praias do litoral catarinense (semanalmente na temporada de verão e mensalmente no restante do ano). 
3 ONU- Organização das Nações Unidas – criada em outubro de 1945 (na época composta por 51 países, atualmente 191), 
possui entre seus objetivos manter a paz e as relações amigáveis entre as nações, além de ajudar as nações a obterem melhor 
qualidade de vida. Para alcançar este terceiro objetivo diversas pesquisas sobre a qualidade de vida das nações são 
desenvolvidos. 
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Fig. 3 - Localização de Balneário Camboriú.  

Fonte: (BCONLINE, 2003) 
 

Camboriú 3 km 

Itapema 10 km 

Itajaí 12 km 

Navegantes 17 km 

Porto Belo 28 km 

Penha 30 km 

Bombinhas 35 km 

Brusque 45 km 

Blumenau 62 km 

Florianópolis 80 km 

Curitiba 220 km 

Porto Alegre 560 km 

São Paulo 625 km 

Rio de Janeiro 1.066 km 

Campo Grande 1.210 km 

Belo Horizonte 1.216 km 

Brasilia 1.637 km 
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Cuiabá 1.998 km 

Assunção 1.256 km 

Montevidéo 1.459 km 

Buenos Aires 2.200 km 

Santiago 3.883 km 
Tabela 1 - Principais Distâncias de Balneário Camboriú.  

Fonte: (BCONLINE, 2003) 
 

Além das belezas naturais, oferece aos turistas muitas atrações e entretenimento, 

durante todo o ano a cidade é pólo de muita diversão  diurna ou noturna. Considerada a 

melhor vida noturna do Estado, cervejarias, danceterias, bares com música ao vivo, shows e 

eventos marcam as noites de Balneário Camboriú atraindo jovens de todas as partes de Santa 

Catarina e de outros Estados.  O banho de sol ou mar na praia central ou nas praias mais 

agrestes, caminhadas, prática de esportes ou simplesmente apreciar a Ilha das Cabras na 

Avenida Atlântica é um bom programa para turistas de todas as idades.  

 

 
1.1 Questões de pesquisa 

 

 

 Até que ponto é positiva a imagem de Balneário camboriu junto a demanda turistica? 

 E para as agências de viagem, que promovem a destinação, qual é a imagem de 

Balneário Camboriú, positiva? 

 E na mídia, o que se veícula sobre Balneário Camboriú, favorece sua imagem?   

 Quais os atributos que compoêm a imagem de Balneário Camboriú junto aos seus 

diversos públicos (demanda, agências e mídia)?  
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 

 Análise dos atributos que compõem a imagem da destinação turística Balneário 

Camboriú.  

 

 
2.2 Objetivos específicos 

 

 

Os objetivos específicos do estudo são: 

 Avaliar a imagem de Balneário Camboriú em relação à demanda. 

 Avaliar a imagem de Balneário Camboriú em relação às agências de viagem. 

 Avaliar a imagem de Balneário Camboriú em relação à mídia. 

 

 
2.3 Objeto de estudo e justificativa 

 

 
2.3.1 Camboriú e Balneário Camboriú: história e desenvolvimento 

 

 

Os primeiros habitantes, assim como em todo o litoral brasileiro, foram os índios que 

aqui encontraram lugar ideal para a moradia, especialmente no local onde hoje é a praia de 

Laranjeiras. Relatos contam da colonização desde 1758, com famílias que habitavam à 

margem esquerda do rio. No entanto só em 1826 o Governo da Província de Santa Catarina 

doou uma área de terra para cultivo e moradia ao colono Baltazar Pinto Corrêa na localidade 

que hoje se chama Bairro dos Pioneiros. Logo depois dá-se a colonização da barra, conforme 

relata o texto extraído do Histórico do município: por volta de 1840 foi autorizada pela 

Arquidiocese de Florianópolis a construção de uma Igreja (tombada pelo Patrimônio Histórico 
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Municipal) e, assim criou-se o arraial do Bom Sucesso. Paralelamente o Governo elevou o 

local a Distrito do Arraial do Bom Sucesso na localidade da Barra do Rio Camboriú e em 

1884 criou-se o município de Camboriú (BCONLINE, 2003). 

O município de Camboriú tinha sua economia voltada para a agricultura, 

principalmente do café. Além do café, na exploração das jazidas de mármore, granito e 

calcário. Nesse tempo a sede do município foi transferida para o Arraial dos Garcias , atual 

cidade de Camboriú.  

Com a implantação de um novo modelo desenvolvimentista na segunda metade do 

século passado no Brasil, ganha impulso o desenvolvimento econômico de algumas cidades 

do Vale do Itajaí, principalmente Blumenau e Brusque. Camboriú tinha sua economia 

totalmente agrícola, e com o mau uso  do solo, e a industrialização da economia, começou a 

sentir os efeitos: terras esgotadas e uma grande faixa litorânea imprópria para o cultivo. 

Iniciava-se a ocupação da faixa litorânea de Camboriú pelos veranistas, famílias de mais 

posses que passaram a construir suas segundas residências na praia. A grande  maioria vindas 

de Blumenau e Brusque (figura 4 e tabela 2). 

 

 
Fig. 4 - Avenida Central, verão em Camboriú, década de 40 

Fonte: (CAMBORIU, 2003) 
 

No Álbum Fotográfico Descritivo de 1952, elaborado por Silveira Júnior, é possível 
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constatar o crescimento da Praia de Camboriú. 

 

Ano base Número de Residências 

1948 41 

1949 59 

1950 62 

1951 71 

1952 620 
Tabela 2 - Construções Requeridas na Praia de Camboriú - Período: 1948 a 1952 

Fonte: (SILVEIRA, 1952). 
 

O desenvolvimento da orla marítima é crescente e a construção cada vez maior de 

casas de veraneio dá origem a um novo povoado. Com o crescimento, inicia-se as 

manifestações para a emancipação. A praia de Camboriú passa a ser município em 20 de julho 

de 1964, tendo como prefeito o senhor Ewaldo Schaefer. 

Nas décadas seguintes, o processo de crescimento se acentua, fazendo de Balneário 

Camboriú um dos principais municípios em densidade populacional do estado de Santa 

Catarina e um dos destinos turísticos mais importantes do país. 

Percebe-se que na primeira fase histórica da Balneário Camboriú a faixa litorânea era 

desprezada. Não demorou muito para o turismo começar a despontar como atividade 

econômica, e no final da década de 1920, tem início o seu processo de desenvolvimento. Em 

1928 surge o primeiro hotel e, seis anos após, o segundo empreendimento hoteleiro. 

Conforme os Arquivo Histórico do Município:  
[...] os alemães do Vale do Itajaí trouxeram para a cidade o hábito de ir à praia como 
lazer pois, até então só era conhecido o banho de mar como tratamento medicinal ou 
pesca, os colonos achavam que mandar alguém para a praia era uma ofensa. 
 

Porém durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) os alemães mantiveram-se 

afastados da praia para não serem hostilizados, já que o exército brasileiro usou os hotéis e as 

moradias da praia como observatório da costa brasileira. Com o fim do conflito, reiniciou-se o 

fluxo turístico em todo o mundo, inclusive em Balneário Camboriú. 

Após sua emancipação política em 1964, a cidade voltou-se para o turismo, passando 

este a ser a principal atividade econômica. A partir daí, Balneário Camboriú cresceu 

vertiginosamente em infra-estrutura para atender ao turista (hotéis, restaurantes, comércio). 

Com isso, atraiu moradores fixos, sendo esses na maioria turistas que viram na cidade um 

ótimo lugar para viver. Atualmente são 3.894 empresas cadastradas exercendo suas 
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atividades, sendo que 99,21% compõem o setor terciário da economia. Entre esse total 

destaca-se a existência de 115 hotéis em toda cidade, conforme dados fornecidos pela 

Secretária de Turismo de Balneário Camboriú. 

Em 1970 a população de Balneário Camboriú era de 10.180 habitantes. Hoje, a 

população fixa é de 73.266 habitantes, conforme pesquisa do IBGE de 2001 (IBGE, 2003), 

espalhados em 14 áreas. São elas: Centro, Bairro Ariribá, Bairro da Barra, Bairro dos Estados, 

Bairro Jardim Iate Clube, Bairro dos Municípios, Bairro das Nações, Bairro Nova Esperança, 

Bairro dos Pioneiros, Bairro Praia dos Amores, Bairro São Judas Tadeu, Várzea do 

Ranchinho e Bairro Vila Real. A figura 5 identifica as principais vias de acesso e bairros no 

município de Balneário Camboriú. 

 

 
Fig. 5 - Mapa das Ruas de Balneário Camboriú 

Fonte: (BCONLINE, 2003) 
 
 

2.3.2 Crescimento X Desenvolvimento. E a imagem que fica? 

 

No entanto, todo esse crescimento populacional, mesmo com uma forte infra-

estrutura, acarretou alguns problemas principalmente no que diz respeito ao saneamento 

básico, além, é claro, de outros inerentes a uma cidade em desenvolvimento. Quando se 

 



23 

analisa a demanda turística, especialmente a temporada 2001/2002 em relação aos anos 

anteriores, pode-se verificar uma queda no número de turistas e, consequentemente uma 

diminuição na renda gerada por eles. Essa informação pode ser comprovada pelos números 

obtidos através de pesquisa realizada pelo setor de planejamento da Secretaria de Turismo de 

Balneário Camboriú. Enquanto na temporada4 1999/2000 o número de turistas que entraram 

na cidade foi de 1.583.479, em 2000/2001 foi de 1.659.049 e em 2001/2002 caiu para apenas 

1.083.711 turistas. 

Esta queda deu-se principalmente pela redução significativa de turistas argentinos, já 

que dos 489.918 estrangeiros que vieram para cidade na temporada 2000/2001, em 2001/2002 

apenas foram registrados 116.607. Uma das causas mais explícitas para essa redução 

encontra-se na crise econômica que se instalou na Argentina e que culminou no segundo 

semestre de 2001, comprometendo a temporada de uma das principais destinações de 

recepção de turistas argentinos do país.  

É preciso deixar claro que durante mais de 20 anos, o turismo argentino representou 

para Balneário Camboriú uma das suas maiores fontes de renda, e que isso desenvolveu 

negócios e investimentos na cidade e na região. Até a última temporada (2001/2002), toda a 

cidade estava centrada no turismo argentino, pois esse era mais lucrativo em vista de se ter o 

dólar como moeda. Outro fator agravante é que a cidade valorizava excessivamente o turista 

argentino e desprezava o turista nacional. Gaúchos, paranaenses, paulistas e turistas de outras 

partes do país que vinham durante este período, tinham em Balneário Camboriú, uma ótima 

opção de turismo nacional, porém inviável devido a exploração e a desconsideração no 

atendimento, tanto no comércio como nos hotéis, dispensado a eles, avaliação feita a partir de 

conversas informais com turistas e moradores. 

Com a crise na Argentina (2001/2002), o contingente de argentinos que visitavam 

Balneário Camboriú para passar férias, deixaram de vir. A cidade passou a depender do turista 

nacional, que em função dos fatores anteriormente citados, passou a preferir outras 

destinações.  

O resultado disso foi uma queda vertiginosa na demanda turística de Balneário 

Camboriú, resultando numa desaceleração da economia local e queda dos investimentos, tanto 

do poder público como privado no turismo da cidade. 

Segundo o secretário de Turismo de Balneário Camboriú, Sr. Osmar Nunes Filho, “o 

que se vende não é o que se vê”, Balneário Camboriú, segundo o secretário, apresenta hoje 

uma infra-estrutura completa para o turismo nacional e internacional e a imagem que o 
                                                           
4 Temporada: período que compreende os meses de dezembro a março) 
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mercado e o trade turístico tem da destinação em nada representa a realidade. A solução 

encontrada pelos órgãos de turismo da cidade está na reconquista do turismo doméstico, mas 

para isso é preciso saber qual a percepção que este turista e os agentes de turismo têm de 

Balneário Camboriú, sendo este o objetivo desde estudo de caso. 

Em 25 de outubro de 1999, o Prof. Dr. Jost Krippendorf, da Universidade de Berna - 

Suiça, em visita a UNIVALI – campus de Balneário Camboriú, proferiu palestra ao Mestrado 

de Turismo e Hotelaria daquela universidade e em carta de agradecimento ao convite 

registrada em (NEBRA, 2002), expressou assim sua imagem de Balneário Camboriú: 
Balneário Camboriú é uma verdadeira cidade turística, com praias enormes e prédios 
por todos os lados. Tem capacidade para 1,3 milhões de hóspedes e 200 mil 
habitantes. Desconheço qualquer resort turístico na Europa com capacidade 
comparável a esta. A arquitetura urbana, entretanto, lembra-me Miami ou 
Torremolinos na Espanha e alguns resorts na Costa Adriática da Itália ou nas Ilhas 
Canárias. Essa densidade de construções em um lugar turístico foi, de fato, uma 
surpresa para mim: não sabia da existência de grandes centros turísticos no Brasil 
[...] sem ter estudado a fundo a situação específica brasileira, mas baseando-me em 
muita experiência adquirida em outros países, espontaneamente diria que essas 
cidades Segunda-residência, com suas baixas taxas de ocupação (habitantes), são 
excessivamente superdimensionadas e que com o tempo os custos econômicos, 
sociais e ecológicos excederão muito os correspondentes benefícios. Existem até 
mesmo alguns especialistas europeus (e eu estou entre eles) que pensam que essas 
“pilhas” de leitos turísticos serão favelas no futuro.  
 

A imagem que Balneário Camboriú deixa para quem a visita é ambígua, ao mesmo 

tempo que impressiona  positivamente pelas suas belezas naturais e grande infra-estrutura, 

assusta pelo volume de prédios e o crescimento constante da construção civil. Para 

Ruschamnn apud Kaspar (1991, p. 65) imagem é “o resultado dos esforços e falhas da oferta; 

tanto reais como as atribuídas”. A imagem, em termos de marketing serve para criar vínculos 

entre o público e o produto, na medida em que o público identifica um determinado lugar 

como aquele que pode vir a satisfazer suas necessidades, por meio da imagem. 

Na prática, a busca de uma boa imagem é um processo de decisões estratégicas que 

tem início na Política Nacional de Turismo (vinculada aos planos políticos em todos os 

setores envolvidos), passando pelas estratégias de gestão e de marketing e finalizando nas 

decisões de comunicação e promoção. Segundo Mucchielli (1978), os estudos de imagem  

têm objetivo de descobrir a representação que os membros de um segmento da população tem 

à respeito de um produto, uma atividade, um aparelho, uma marca etc.  

 Justifica-se este estudo pela importância da análise da imagem da destinação 

turística  para a elaboração dos planos estratégicos de marketing das destinações.  

 

 



 

3 EVOLUÇÃO DO MARKETING TURÍSTICO 

 

 

A revisão bibliográfica que se pretende desenvolver, sustenta a abordagem teórico 

explicativa do tema que passa pela produção científica existente sobre marketing turístico, 

formação da imagem institucional, processo de decisão do consumidor e aspectos do produto 

turístico através do composto promocional. De forma indutiva, pretende-se apresentar a 

necessidade de se conhecer estes fundamentos para a planificação estratégica do turismo em 

uma destinação.  
 

 

3.1 Conceitos e evolução do Marketing 

 

 

Segundo a American Marketing Association “é a execução de atividades e negócios 

que encaminham o fluxo de mercadorias e serviços, partindo do produtor até os consumidores 

finais”. Mas outros conceitos foram sendo atribuídos ao longo de sua evolução. Para a British 

Institute of Marketing “é a função gerencial que organiza e direciona todas as atividades 

mercadológicas envolvidas, para converter a capacidade de compra dos consumidores numa 

demanda efetiva para um produto ou serviço específico”. O termo marketing, além de uma 

técnica mercadológica, é uma filosofia gerencial.  

Quanto a filosofia: coordena e estrutura toda a atitude de uma empresa ou 

organização e em relação a seus negócios e baseia-se, no conhecimento do consumidor e na 

orientação do produto ou serviços as suas necessidades. Os conceitos de marketing, baseiam-

se em necessidades, desejos e demanda; produtos, valor, custos e satisfação. 

As técnicas de concepção de um plano de marketing podem geralmente ser aplicadas 

a qualquer tipo de produto, bem ou serviço. Assim, as atividades do marketing são muito 

semelhantes apesar do seu objeto de aplicação ser distinto.  

Por isso, são encontrados os mesmos instrumentos de ação de marketing de que são 

exemplos, a investigação e a segmentação de mercado, as atuações para definição de produtos 

e de serviços, preços, canais de distribuição, promoção de vendas e as ações de comunicação.  

De acordo com Kotler (1998): 
[...] o processo de marketing é aplicável não apenas para bens e serviços. Marketing 
também pode ser empregado em outros assuntos, incluindo idéias, eventos, 
organizações, locais e personalidades. Entretanto, é importante enfatizar que 

 



 

marketing não começa com um produto ou oferta, mas com a busca de 
oportunidades de mercado. 

 

 

3.2 Marketing Turístico 

 

 

O marketing como perspectiva de planejamento e gestão, guia-se pelo princípio da 

satisfação do mercado. O marketing sugere, consequentemente, estratégias e instrumentos que 

visem uma otimização da satisfação do cliente-alvo através da adaptação do respectivo 

produto, uma comunicação eficaz, capaz de chamar a atenção para a oferta otimizada, e uma 

distribuição eficaz e igualmente atraente aos olhos do consumidor.  No âmbito do turismo 

surge o marketing turístico ou de destinações. Como define Lundberg (1990)  “esforço global 

de identificar o que o destino tem para oferecer (produto), que grupos de pessoas têm o 

tempo, o dinheiro e o desejo de viajar para o destino (mercado-alvo), e qual a melhor forma 

de os contactar e convencer a viajar para o destino”. A especificidade e complexidade do 

produto em questão implica (MACHÍN, 1993):  

 Do ponto de vista do turista, um maior grau de risco associado à decisão de comprar, 

visitar um destino. 

 Do ponto de vista do destino, uma maior necessidade de integrar os diversos 

componentes do produto turístico, que são parcialmente não comercializáveis, como 

os bens públicos ou de raiz sócio-cultural e ambiental, e que são sujeitos aos impactos 

da própria atividade turística. 

O primeiro ponto vem reforçar a necessidade do marketing em superar o risco 

inerente ao produto turístico, o segundo implica uma modalidade de marketing que não só 

considera as necessidades do cliente, mas também as da população residente e ainda os 

interesses de conservação do patrimônio. Pode-se, neste âmbito, apontar para abordagens 

como a do marketing societal ou do marketing verde.  

Propõe-se no âmbito do turismo o conceito de marketing integrado e sustentável do 

destino, integrado devido à complexidade do produto e sustentável baseado, principalmente, 

no princípio de respeito pelo patrimônio e pela própria população residente como condição 

essencial de um desenvolvimento sustentável do destino turístico. 

Diante do exposto, a princípio, o marketing é um conjunto de atividades que tem por 

objetivo facilitar e consumar as relações de troca. Kotler (1998, p.1042) vai mais além:  

[...] o marketing é mais do que uma função empresarial específica. Seus 
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efeitos sobre a sociedade são profundos e têm atraído muitos elogios e 
críticas [...] é um instrumento capaz de exercer importante influência em 
questões sociais, culturais e internacionais. 
    

Marketing Turístico, como visto, é uma especialização recente. Foi Krippendorf 

(1989)  que lançou os primeiros fundamentos do tema. Na sua visão:  

[...] o marketing turístico é  a adaptação sistemática e coordenada da política 
das empresas de turismo, tanto privadas como do Estado; no local, regional, 
nacional e internacional, visando a plena satisfação das necessidades de 
determinados grupos de consumidores, obtendo com isso, um lucro 
apropriado.  
 

O marketing turístico surgiu, então, em função da diferenciação do produto turístico, 

em relação aos produtos comerciais e industriais. Vários autores dão ênfase à questão, 

essencial compreensão do marketing aplicado ao turismo.  

 

 

3.3 Produto turístico 

 

 

Em Marketing Turístico – um enfoque promocional, Ruschmann (1997), afirma que 

para o turista, o produto engloba a experiência completa, desde o momento que sai de casa 

para viajar até o retorno. Os componentes do produto turístico, do ponto de vista do 

consumidor, são as atrações do núcleo receptor, as facilidades que são oferecidas ao turista, e 

as vias e meios de acesso; e estes componentes do produto turístico devem ser desenvolvidos 

adequadamente, a fim de atrair turistas de mercados especiais e criar uma imagem positiva da 

destinação. As atrações, inclusive a imagem que o turista tem delas, podem ser definidas 

como elementos do produto turístico que fazem com que o turista escolha uma destinação, ao 

invés de outra.  

Como qualquer outro bem e serviço, o turismo encontra-se à disposição na natureza 

de forma limitada, necessita ser produzido e pode ser considerado uma riqueza de 

determinada região. Para Lage (2001, p .52), seja complementares ou substitutos, os produtos 

turísticos objetivam atender aos desejos e às necessidades humanas dos viajantes que crescem 

mais que proporcionalmente à expansão e ao aperfeiçoamento dos recursos econômicos 

existentes. 

O produto é o mais visível componente do marketing, sendo assim, também é o mais 

sujeito a comparações e  imitações. Ao conjunto de produtos oferecidos por uma destinação 

dá-se o nome de mix de produtos. Para o desenvolvimento de um planejamento estratégico de 
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marketing voltado para atividade turística é preciso ampliar o conceito de produto e analisá-lo 

também  a partir de aspectos dos serviços, percepção de qualidade e nível de expectativa 

criado pela comunicação dos mesmos (PEREIRA, 2001).  

O produto turístico se distingue dos bens industrializados e do comércio, sendo uma 

das suas características mais marcantes a sua intangibilidade, cujo resíduo é uma experiência 

vivencial (MOTA, 2001, p. 127) .  O produto turístico compõe-se de bens e serviços Mota 

apud Castelli (2001, p.60),  

[...] os bens turísticos são todos aqueles que proporcionam ao homem a 
satisfação de exigência fisiológica (repouso, lazer), espirituais 
(peregrinações, culturais (estudos e pesquisas) e morais (mudança de 
comportamento). Quase todos os bens turísticos não podem ser 
transformados, transferidos ou vendidos.  
 

O produto turístico pode ser visualizado de forma detalhada, através de sua estrutura 

de apresentação representado na figura 6. 
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Fig. 6 - Produto Turístico 
Atos ou ações – permitem ao homem
usufruir dos produtos TURÍSTICOS 

Fonte: (MOTA, 2001). 
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Segundo Mota apud Tabares (2001), em uma concepção ampla, o produto constitui 

tudo o que contribui para a satisfação dos consumidores. Dentro da atividade turística o 

produto está assim constituído: 

 Atrativos: podem ser definidos como elementos do produto turístico que determinam a 

escolha de uma destinação turística, ao invés de outra. São os ambientes naturais, 

artificiais e humanos. 

 Facilidades: são os elementos que contribuem indiretamente para o fluxo turístico. A 

falta delas pode impedir o turista de visitar a atração e dificultar o acesso do mesmo. A 

falta de facilidades de alimentação, acomodação ou transporte, constituem-se para a 

concretização do turismo em uma determinada destinação. A esse item pode-se 

acrescentar as bases técnicas e de infra-estrutura do turismo, que incluem serviços de 

informação, os quais determinam a viabilidade e o valor econômico do destino. São 

eles, alojamento, alimentos e bebidas, agências de viagem, pessoal capacitado e 

treinado, locadoras e outros. 

 Acessibilidade: os acessos são integrantes da infra-estrutura necessária para o núcleo 

receptor, constituem-se nas vias e meios de transporte disponíveis para que o turista 

possa locomover-se até o destino escolhido seja por meio terrestre, aéreo ou marítimo. 

 

 

3.4 Percepção do mercado turístico 

 

 

3.4.1 Construindo a imagem institucional da destinação 

 

 

Se uma destinação passa a ser vista como produto, organizar e divulgar um produto 

requer  conhecimento sobre o lugar e sobre as ferramentas para a construção desse programa. 

As soluções já encontradas, e de sucesso, não significam êxito. Cada destinação tem suas 

características e valores que devem ser conhecidos e promovidos de acordo com suas 

necessidades e potencialidades. Conforme Kotler et all (1994, p.07) “a medida que um lugar 

começa a perder sua atratividade, são liberadas forças que pioram a situação”.  Como 

exemplo, cita Orlando, que “era uma cidade serena e adormecida antes da chegada da Disney. 

“Hoje [...] encontra-se expandindo-se a uma velocidade que não se pode controlar. O centro 

nunca realmente se desenvolve, a beleza natural está seriamente mutilada por shopping 
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centers e o trânsito confuso... conforme Kotler (1994, p. 6-7) na sua comparação entre 

crescimento e decadência das cidades ”é preciso ter cuidado com o desenvolvimento 

desenfreado das destinações turísticas, com o crescimento desordenado os preços dos imóveis 

caem, a infra-estrutura se deteriora, surgem problemas de segurança e com o meio ambiente e 

a imagem da destinação acaba sendo destruída”. A divulgação de uma destinação é um dos 

aspectos mais sérios levantados por  Kotler (1994), para ele a imagem tem que ser válida e 

seu slogan deve refletir as decisões do seu planejamento, pois, 

[...] as imagens não são fáceis de serem elaboradas ou mudadas [...] é preciso 
identificar os elementos verdadeiros e os falsos, bem como seus pontos 
fortes e fracos: isso requer inspiração e capacidade de escolher entre imagens 
conflitantes [...] de forma que seus moradores, empresários e outros  
concordem com uma imagem de consenso. 
 

Segundo Kotler (1994, p.49)  ”entender melhor as necessidades, as percepções, 

preferências e os recursos dos compradores-alvos (turistas e moradores) antes de desenvolver 

um planejamento de marketing. Se a comunidade também não se preocupar com a imagem, se 

seus habitantes não se dispuserem a ser gentis com os turistas, de nada adianta trabalhar a 

imagem de uma destinação através dos meios de comunicação.  

Construir a imagem de uma destinação para Trigueiro (1999, p.46) “é um trabalho de 

muitos, de pesquisa e de posicionamento das idéias nas mentes dos turistas. Por outro lado, 

destruir uma imagem turística5 de um local, é questão de dias. Basta uma série de erros que 

ela se destrói do dia para a noite”. 

Imagem é a soma de crenças, idéias e impressões que uma pessoa tem sobre algo 

(KOTLER, 1998). Para Yázigi (2001) muitos lugares do mundo estão ficando com a mesma 

cara: a classe média e os ricos, quando vão ao litoral, gostam de encontrar em todos os 

continentes o mesmo tipo de apartamento, o mesmo tipo de hotel, com as mesmas palmeiras 

brotando da areia.   

Cada lugar tem a sua “alma”, perceber a alma das destinações para trabalhar esse 

diferencial na divulgação e construção da imagem, faz parte do trabalho dos planejadores de 

marketing turístico. E pode garantir a preservação dessa imagem por mais tempo 

(HALLOWAY, 1996). 

 

 

 

                                                           
5 Kotler et al (1994, p. 149-205) no capítulo 6 e 7 (“Elaborando a imagem de um local”), ensina com muitos exemplos 
práticos a trabalhar estes  aspectos do marketing. 
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3.4.2 Diferenciação e posicionamento da imagem 

 

 

Uma destinação deve identificar seus diferencias competitivos em relação a outras 

destinações concorrentes para posicionar-se na mente dos consumidores. Segundo Kolter 

(1998), “diferenciação é o ato de desenvolver um conjunto de diferenças significativas para 

distinguir a oferta da empresa das ofertas concorrentes de seus concorrentes”. Mesmo quando 

as ofertas concorrentes parecem as mesmas, os consumidores podem responder 

diferentemente à imagem da empresa turística ou destinação. É importante fazer a distinção 

entre identidade e imagem. Torquato (2002) entende por identidade a soma das características 

físicas do produto, a amálgada de ingredientes que formam a personalidade,  a imagem, por 

sua vez, é a projeção  pública (eco) da identidade do produto, que equivale ao território 

espacial em que circulam as mais diferentes percepções sobre o produto, os valores que 

imantam seu conceito, as manifestações e apreciações sobre suas qualidades intrínsecas e 

extrínsecas (REGO, 1990). 

Segundo Kotler (1998), identidade compreende as formas adotadas por uma empresa 

para identificar-se ou posicionar seu produto. A imagem é a maneira que o público percebe a 

empresa e seus produtos. A empresa desenha uma identidade ou posicionamento para moldar 

sua imagem pública, mas outros fatores podem intervir na determinação da imagem percebida 

individualmente pelas pessoas. 

Tomando como exemplo o posicionamento da Jamaica, pode-se concluir que do 

ponto de vista do turismo, existem quatro grandes concorrentes para a  Jamaica: as Bahamas, 

Porto Rico, as Ilhas Virgens norte- americanas e a Bermuda. Qualquer um desses destinos 

recebe anualmente mais turistas do que a Jamaica. A dificuldade encontrada pelos 

profissionais de marketing, segundo Ries (1993), era o de encontrar uma imagem para 

Jamaica que se diferencia-se das imagens associadas a todas as ilhas do Caribe; casal 

romântico, de roupas de banho à sombra de uma palmeira (mar azul e ondas tornou-se o 

clichê do Caribe). A abordagem mais adequada, depois de inúmeras tentativas, foi a de olhar 

dentro da mente do turista em perspectiva para ver quais são as imagens que já estavam lá 

refesteladas, a partir daí, selecionar uma onde se pudesse colocar a Jamaica. Sendo assim, a 

Jamaica foi sendo posicionada como o Havaí do Caribe, sua extensão territorial, suas 

características geográficas e seu povo passaram a identifica-la com o Havaí, destino muito 

bem posicionado e com excelente imagem na mente dos turistas de todo o mundo. Para 

Richers (2000), posicionamento é geralmente entendido como um “lugar” que o produto 
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ocupa na mente dos consumidores sem interferência de outras marcas. O lugar em si é 

determinado pela maneira como o consumidor percebe e entende o produto (TRIGO, 1993). 

Em turismo é fato que algumas destinações turísticas tornaram-se homogêneas e com 

isso, perderam o posicionamento de imagem diferencial na mente do consumidor. Segundo 

Theobald (2001, p.329),“o problema não surge quando se tem a impressão de que todos os 

produtos são iguais, mas sim quando eles parecem não ter personalidade, ser antiquados e de 

qualidade inferior”. Com o aumento da concorrência representada pelos destinos que estão em 

alta e com maior exigência do turista, finalmente se está reconhecendo que a diferenciação do 

produto da destinação turística é essencial para a sua sobrevivência e posicionamento no 

mercado. 

Uma imagem forte proporciona alguns benefícios para o destino, primeiro transmite 

uma mensagem singular que estabelece valores agregados ao produto, segundo transmite um 

mensagem subliminar que o distingui dos demais destinos e em terceiro transmite poder 

emocional, de maneira a tocar a mente e o coração dos consumidores. 

 

 

3.4.3 Comportamento do Consumidor de Turismo 

 

 

As mudanças nos padrões de consumo do produto turístico, ocorridos desde o início 

dos anos 90, são diversas. Decorrem em grande medida da rápida, forte e constante evolução 

tecnológica das últimas décadas, destacando-se o papel desempenhado pela adesão à Internet 

dos vários agentes econômicos, seja eles famílias, o crescente índice de envelhecimento 

populacional, redução do custo e das distâncias relativas a viagens e a globalização da 

economia tiveram influência nesta situação. Para que se possa agir no sentido de reverter 

essas mudanças a favor de determinadas destinações turísticas é necessário uma visão geral e 

específica do comportamento do consumidor de turismo. O comportamento do consumidor é 

questão crucial para o  marketing turístico nos dias atuais.  É evidente e necessário que para 

otimizar as atividades de marketing de forma eficiente e eficaz, é preciso entender o processo 

de decisão de compra do consumidor, no turismo esta tarefa é ainda mais complexa e 

determinante. Segundo Swarbrooke (2002) ”o comportamento do consumidor é o processo 

pelo qual os indivíduos ou grupos selecionam, adquirem, usam produtos, serviços, idéias ou 

experiências, ou deles dispõem, para satisfazer suas necessidades e desejos”. Partindo desta 

definição, pode-se entender que o consumidor decide suas compras individualmente ou em 
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grupo. 

 Nos últimos anos, os administradores de marketing, em busca da manutenção da 

competitividade de suas organizações, vêm dedicando maiores esforços para o pleno 

atendimento de seus clientes, suas necessidades, suas motivações e, por fim, o seu 

comportamento de compra. Para tanto, uma das áreas de conhecimento que tem mais crescido 

nas últimas décadas dentro da disciplina de marketing foi o campo de Comportamento do 

Consumidor. Um dos processos de grande importância para a compreensão do consumidor é o 

processo de tomada de decisão de compra. Sabe-se hoje que um dos momentos  críticos do 

processo ocorre dentro do ambiente de compra, onde ocorre a maior parte das decisões de  

ncompra. São vários os fatores que interferem no comportamento de compra e que afetam a 

escolha do consumidor por determinado produto, marca ou destinação. Fatores culturais, 

sociais, familiares, econômicos e psicológicos agem em conjunto de forma a tornar complexa 

a identificação do fator preponderante de uma decisão de compra.  

A motivação é um conceito que se invoca com freqüência para explicar as variações 

de determinados comportamentos e, sem dúvida, apresenta uma grande importância para a 

compreensão do comportamento humano. É um estado interno resultante de uma necessidade 

que desperta certo comportamento, com objetivo de suprir essa necessidade. O hábito das 

pessoas  de decidir na hora da compra depende da sua motivação -  seus desejos, carências, 

ambições, apetites, amores, ódios e medos.  

As necessidades de um indivíduo na atualidade, desde as necessidades básicas de 

sobrevivência, tais como fisiológicas e segurança, passando pelas necessidades sociais, até  a 

busca da auto-realização, são determinadas pelo nível de desenvolvimento (MASLOW,1954). 

Porém, enquanto consumidor, seu comportamento parece não ser determinado apenas pela 

hierarquia das necessidades proposta por Maslow6 (figura 7). Existe uma multicausalidade em 

suas atitudes e costumes de consumo, as quais tem sido convenientemente relacionadas aos  

vários modelos psicológicos (KOTLER,1998).  

                                                           
6 Maslow - Abraham Maslow  psicólogo, pai da teoria da motivação, autor da pirâmide das necessidades. 
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Fig. 7 - Pirâmide das Necessidades de Maslow 

 

Segundo Swarbrooke (2002) a finalidade dos modelos de comportamento do 

consumidor é buscar proporcionar uma versão simplificada das relações entre os diversos 

fatores que influenciam o comportamento do consumidor. Estes modelos foram desenvolvidos 

com objetivo de, descrevendo tal comportamento, poder controlá-lo. Contudo estes modelos 

ficam aquém desse objetivo, e na melhor das hipóteses proporcionam uma apreciação dos 

padrões de comportamento. 

Um dos primeiros modelos propostos em  1965 foi Swarbrooke apud Anderson 

(2002, p.72), o modelo (figura 8) reconhece o valor da informação para o processo de tomada 

de decisões do consumidor. Também   ressalta  a importância das atitudes desse consumidor, 

embora ele falhe ao tentar  considerá-las  como um comportamento de compra repetitivo. 
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Fig. 8 - Modelo de Comportamento do Consumidor no Turismo - Modelo de Anderson 

Fonte: (SWARBROOKE, 2002) 
 

O segundo modelo, voltado para a decisão de compra de um novo produto, foi 

proposto por Nicósia em 1966. O modelo (figura 9) está voltado para as tentativas  de 

comunicação  da empresa com o consumidor e o para a predisposição do consumidor em agir 

de certa maneira.  

 

 
Fig. 9 - Modelo Resumido de Nicósia 

Fonte: (SWARBROOKE, 2002) 
 

O modelo de comportamento mais freqüentemente citado é o de Howard-Sheth, de 
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1969,  sobre o comportamento do comprador (figura 10). Seu valor reside em ressaltar a 

importância das informações e experiências prévias no processo de compra do consumidor e 

sugere meios de ordenar essas informações e experiências antes de tomar a decisão final.  

 

 
Fig. 10 - Modelo Howard-Sheth do Comportamento do Comprador 

Fonte: (SWARBROOKE, 2002) 
 

Pesquisas mais recentes sobre o comportamento do consumidor têm se concentrado 

mais nos processos de trocas  e procurado obter uma perspectiva mercadológica do processo 

(Swarbrooke, 2002, p.73). Um exemplo dessa abordagem é o modelo desenvolvido por 

Solomon, em 1996 (figura 11). Ele sugere que o comportamento do consumidor envolve 

vários fatores diferentes, inclusive que o comprador e o usuário de um produto podem não ser 

a mesma pessoa, e que elas podem sofrer influências no processo de compra. 
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Fig. 11 - Questões levantadas no modelo de Solomon 

Fonte: (SWARBROOKE, 2002) 
 

A maior parte dos modelos de comportamento do consumidor parece linear e um 

tanto simplista se comparados aos modelos mais gerais de comportamento do consumidor. As 

diversas características do turismo, apresentadas na figura 12, implicam uma inevitável 

complexidade no comportamento do seu consumidor.   
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Fig. 12 - Características do Turismo 

Fonte: (SWARBROOKE, 2002) 
 
 

3.5 Trade 

 

 

A satisfação do consumidor não decorre exclusivamente da qualidade e do preço, 

outros fatores são fundamentais para o complemento dessa satisfação. Um bem ou serviço é 

apreciado se estiver ao alcance do consumidor na hora e no local que ele desejar. Esse 

processo de transferência deve trazer benefícios para todos os envolvidos. Para Pereira 

(2001), “Uma rede de distribuição eficiente muitas vezes faz a diferença entre uma empresa e 

outra para os consumidores. Facilitar a compra é uma estratégia cada vez mais utilizada”.  

Para Beni (2001) na comercialização do produto turístico, a definição do processo de 

distribuição constituí uma estratégia de marketing e, por isso mesmo, é necessário ater-se a 

uma análise já que se conhecem as características específicas do produto, a partir das quais a 

função de distribuição e venda diferencia-se também de outros produtos, embora haja pontos 

em comum. Os canais de distribuição dos produtos turísticos são bastante diversificados, 

podendo ser distribuído através de vários canais. Muitos hotéis possuem contrato, nos 

mercados emissores, com empresas de representação de hotelaria que cuidam da distribuição 

do produto nas agências de viagens ou diretamente com os compradores. Outro canal muito 

utilizado são as operadoras turísticas. As operadoras turísticas compram por atacado o produto 
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turístico e o vendem para as agências de viagens. Beni apud Krippendorf (2001), define como 

canal de distribuição a cadeia de empresas economicamente independentes através das quais o 

produto, ou o direito sobre ele, é levado ao consumidor. A figura 13 mostra os diversos canais 

que compõem a estrutura de distribuição dos produtos turísticos.  

 

 
Fig. 13 - Subsistema de Distribuição do Produto Turístico 

Fonte: (BENI, 2001) 
 

 

3.5.1 Agência de Turismo 

 

 

São empresas comerciais com a finalidade de realizar viagens (BENI, 2001 p. 190), 

prestadoras de serviços que organizam, informam e tomam as medidas necessárias, em nome 

de uma ou mais pessoas que desejam viajar. De acordo com a legislação brasileira, entende-se 

por agência de turismo a sociedade que tem exclusivamente por objetivo as seguintes 

atividades: venda comissionada ou intermediação remunerada de passagens individuais e 

coletivas, passeios, viagens e excursões; intermediação remunerada de reserva de alojamento; 

recepção, translado, transferência e assistência especializada ao turista; operação de viagens e 

excursões, individuais e coletivas, compreedendo a organização, contratação e execução de 
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programas, roteiros e itinerários; credenciamento de empresas transportadoras, empresas de 

hospedagem para emissão de bilhetes, vouchers, e outras prestações de serviços turísticos; 

divulgação pelos meios adequados, inclusive propaganda e publicidade, de todos os serviços.  

Também de acordo com a legislação, as agências de turismo classificam-se em duas 

categorias:  

a) Agências de Viagens e Turismo: corresponde ao conceito de “operadoras turísticas”, 

conhecidas internacionalmente como tour operators; segundo a legislação, é privativa 

dessa categoria a operação de viagens e excursões, individuais e coletivas, 

compreendendo a organização, contratação e execução de programas, roteiros e itinerários 

quando relativos a excursões do Brasil para o exterior. A operadora, ao elaborar o  pacote 

turístico, efetua contratos com hotéis, transportadoras e outras empresas, assumindo o 

risco de preencher ou não as vagas solicitadas. As operadoras turísticas, além de 

intermediárias, são também produtoras de serviços turísticos, o que requer um perfeito 

conhecimento do mercado, tanto da oferta quanto da demanda, para poder compor os 

pacotes a preços competitivos e de acordo com o desejo dos consumidores.  

b) Agências de Viagens: a função dessa Segunda categoria, é facilitar e resolver todos os 

problemas dos turistas a fim de que possam realizar suas viagens de maneira mais 

satisfatória possível. A agência de viagens pela sua organização, pessoal especializado e 

informações disponíveis proporciona ao cliente todos os elementos para realização de 

viagens seguras e bem-organizadas. 

 

 

3.6 Comunicação com o mercado 

 

 

A comunicação com o mercado é uma parte substancial da função de marketing. 

Dentro do conceito de Marketing desenvolvido por Kotler (1998) e adaptado para o turismo, a 

comunicação tem um papel absolutamente definitivo, pois no ato da venda do produto 

turístico, são oferecidas promessas (devido à intangibilidade do produto turístico, sua 

inseparabilidade, etc), e a imagem mental que a pessoa tenha de um destino ou produto é 

decisiva na hora da escolha. É necessário transmitir uma imagem favorável e positiva dos 

produtos turísticos que são oferecidos aos consumidores potenciais, nas suas regiões de 

origem.  

Assim, por exemplo, se um destino é tido como perigoso, é difícil que receba um 
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grande número de visitantes. Os distribuidores, segundo Lage (2000), têm o poder de influir 

na referida imagem, distorcendo-a ou realçando-a. Ainda que a realidade seja completamente 

diferente, é a imagem apresentada que conta para o turista, portanto, são as percepções que 

influenciam definitivamente em seu comportamento de compra e criam expectativas sobre o 

grau de satisfação a se obter com o consumo do produto (ACERENZA, 1986) (LAGE, 1990). 

 

 

3.6.1 Tipos de comunicação 

 

 

Existe uma gama de situações em que os esforços de comunicação ocorrem, para 

Grönroos (1995) podem ser divididos em quatro amplas categorias: 

a) Comunicação pessoal; 

b) Comunicação de massa; 

c) Comunicação dirigida; 

d) Comunicação interativa. 

 

A comunicação pessoal, ou venda direta, ocorre através de profissionais ou pessoas 

de vendas que não estão diretamente relacionadas com o produto (agentes de viagens, 

operadoras, organizadores de viagens etc). A Comunicação de Massa incluí anúncios, 

folhetos, volantes, outdoors, painéis, comerciais de televisão e rádio ou cinema, maciçamente 

distribuídos.  A comunicação dirigida é uma comunicação impessoal personalizada, muito 

usada através do telemarketing e da mala-direta. Já a comunicação interativa, apesar de pouco 

abordada, é aquela que muitas vezes vai fazer a diferença entre um cliente satisfeito ou não. É 

a comunicação percebida pelo cliente na interface comprador-vendedor. Para Grönroos (1995, 

o desafio é gerenciar todos os tipos de comunicação e seus efeitos de forma integrada. Caso 

contrário, os clientes recebem sinais diferentes de fontes diversas à respeito de um mesmo 

produto ou serviço.  

Para Grönroos (1995. p,199), a organização que domina o gerenciamento total da 

comunicação pode alcançar um impacto poderoso na comunicação com o mercado.  

É uma das formas mais eficientes de se ressaltar a imagem positiva e ter um efeito 

substancial sobre outro fenômeno da comunicação, a comunicação informal, ou boca a boca 

(NIELSEN, 2002). 
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3.6.2 Comunicação informal e imagem   

 

 

O impacto da comunicação boca a boca no marketing e na imagem é quase sempre 

relevante, e muito freqüentemente maior que a comunicação planejada e dirigida.  Pouco 

explorada na literatura de marketing, a comunicação boca a boca tem recebido por parte dos 

profissionais de marketing maior atenção em função de sua importância para a formação da 

imagem de um serviço ou produto. Segundo Ikeda (1997), a comunicação boca a boca é a 

transmissão informal de informações de uma pessoa a outra e pode apresentar tanto aspectos 

positivos ou negativos para a organização que for afetada por ela. A maioria dos autores não 

apresentam a comunicação boca a boca no composto de comunicação. O modelo apresentado 

na tabela 3 por Nickels trata dos processos de comunicação, dos quais, a empresa influencia e 

inclui a comunicação boca a boca como uma técnica da qual a empresa sofre influência. 

 

Técnica Definição Aplicação 

Iniciativa do Profissional de Marketing 

Propaganda Comunicação não pessoal, paga, 
com patrocinador identificado, 
visando criar e manter 
relacionamentos. 

Útil para alcançar vários públicos de 
forma eficaz em termos de custo 
para estimular um diálogo sobre 
necessidades e ofertas. 

Marketing Direto Processo de comunicação de 
marketing de duas vias por meio dos 
quais o profissional de marketing 
interage diretamente com os 
consumidores para trocar 
informações e vender produtos. 

Útil para a troca de informações 
entre as partes e, dessa forma, a 
comunicação e a oferta podem ser 
direcionadas para o indivíduo. 

Promoção de Vendas Comunicação por meio de 
incentivos que aumentam o valor do 
produto por um período de tempo 
específico, estimulando os membros 
dos canais e os empregados a 
comercializar os produtos e os 
clientes a comprar os produtos. 

Útil para acelerar as compras 
correntes e para incentivar repetidas 
aquisições, estabelecendo, 
continuando ou criando 
relacionamentos. 

Relações Públicas Processo de avaliação de atitudes 
dos diversos públicos, 
compatibilizando os produtos e 
atividades da empresa com os 
interesses dos mesmos, utilizando 
comunicação não paga para 
desenvolver relacionamentos de 
longo prazo. 

Útil para a comunicação de 
mensagens através de veículos 
confiáveis. 

 



43 

Venda Pessoal Processo de comunicação impessoal 
em que representantes de marketing 
identificam clientes em potencial, 
examinam suas necessidades e 
apresentam informações sobre os 
produtos, permitindo maior 
comprometimento e melhor 
acompanhamento para sustentação 
do relacionamento. 

Útil para a construção e sustentação 
de relacionamentos de longo prazo 
baseados na comunicação pessoal 
importantes no “business to 
business” e outros esforços 
organizacionais de marketing. 

Influência do Profissional de Marketing 

Comunicação Boca a 
Boca 

Comunicação interpessoal em que 
usuários e não-usuários 
compartilham experiências e 
opiniões sobre os produtos 

Útil para estimulação de atitudes 
positivas, levando os consumidores 
a adotar e experimentar os produtos.  

Tabela 3 -  Técnicas de Comunicação Integrada de Marketing 
Fonte: (IKEDA, 1997) 

 

Para Kotler (1995), o composto de comunicação (composto promocional) consiste de 

cinco ferramentas: propaganda, promoção de vendas, marketing direto, relações públicas e 

venda pessoal, cada um com características próprias como abordado posteriormente. A 

comunicação boca a boca é a mensagem sobre a organização, sua credibilidade e 

confiabilidade, sua forma de operar, seus serviços e tudo mais que é comunicado por uma 

pessoa, um cliente ou praticamente qualquer um, a um outro indivíduo (GRÖNROSS, 1995, 

p.199). O grau de influência das diversas fontes de informação é variado e atua de maneira 

diferente nas diversas decisões de compra de produtos ou serviços.  

A comunicação informal (boca a boca) tende a influenciar fortemente as decisões dos 

consumidores, mas é pouco controlado pelos profissionais de marketing. No turismo, 

conforme demonstra as pesquisas de demanda, a recomendação de amigos e parentes têm um 

alto grau de informalidade e atua decisivamente, mesmo sendo uma comunicação não 

planejada pela destinação, como mostra figura 14 e a tabela 4. 
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Figura 14 - Graus de Influência da Fonte de Informação na Decisão de Compra 

Fonte: (IKEDA, 1997) 
 

Conforme Ikeda (1997), a comunicação boca a boca, advinda de amigos e parentes, é 

significativa na maioria das situações de compra, e pode-se perceber uma influência mais 

forte na compra de carros, consultas médicas, restaurantes, agências e locais de viagem, 

reforma da casa, cinema, teatro, escola para filhos e parentes.   
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Tabela 4 - Influência das Difersas Fontes de Informação na Compra 

Fonte: (IKEDA, 1997) 

 



 

4 COMPOSTO  DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM DA DESTINAÇÃO 

 

 

4.1 Composto de comunicação (promocional) 

 

 

Parece impossível, nos dias atuais, a vida sem os veículos de comunicação. Seja a 

televisão, os jornais, rádio ou Internet. É, definitivamente, a Era da Comunicação de Massa.  

A comunicação de marketing, ou composto de comunicação, é uma parte substancial das 

funções de marketing das destinações turísticas. Além do que, os efeitos da comunicação, 

junto com outros fatores como qualidade dos atrativos e serviços, moldam a imagem na mente 

dos clientes atuais,  potenciais e dos formadores de opinião. 

Na adaptação do conceito de promotion, Kotler (1988) o define como “as diferentes 

atividades que são desenvolvidas pela empresa para divulgar os méritos do produto e 

persuadir o público-alvo a comprar”. (Kotler p.527) (tabela 5)k, a atividade promocional tem 

sido muitas vezes utilizada de forma equivocada, tanto por empresas como por destinações 

turísticas. Pereira (2000) entende que, “para muitos ela é empregada quando há  a necessidade 

de reverter situações em que o fluxo de visitantes é decrescente”. No entender da autora, sua 

função principal é informar, persuadir e tentar influenciar positivamente os consumidores na 

escolha futura de um bem, serviço ou destino turístico.  

 

PROPAGANDA PROMOÇÃO 
DE VENDAS 

RELAÇÕES 
PÚBLICAS 

VENDA 
PESSOAL 

MARKETING 
DIRETO 

Anúncios impressos 
e de rádio e televisão 

Concursos, 
sorteios, loterias 

Kits para a 
imprensa 

Apresentações 
de vendas 

Catálogo 

Anúncios em 
embalagens 

Brindes Apresentações ao 
vivo na imprensa 

Convenções de 
vendas 

Listas de Clientes 
(Mailing Lists) 

Encartes em 
embalagens 

Amostras grátis Seminários  Programas de 
incentivo 

Telemarketing 

Anúncios em 
projeções 
cinematográficas 

Feiras e 
convenções 

Relatórios anuais Distribuição de 
amostras 

Compra eletrônica 

Catálogos e folhetos Exposições Doações de 
caridade 

Feiras e 
convenções 

Compra por 
telefone 

Anuários Demonstrações Patrocínios  Fax 
Reproduções de 
anúncios 

Cuponagem Publicações  E-mail 

Cartazes luminosos Descontos Relações com a 
comunidade 

 Correio de voz 
(voice mail) 

Anúncios em lojas Financiamento e 
juros baixos 

Lobbying   
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PROPAGANDA PROMOÇÃO RELAÇÕES VENDA MARKETING 
DE VENDAS PÚBLICAS PESSOAL DIRETO 

Displays de ponto de 
venda 

Entretenimento Mídias Especiais   

Materiais 
audiovisuais 

Promoções de 
trocas 

Revista da 
Empresa 

  

Símbolos e jogos Programas de 
fidelização 

Eventos   

Videoteipes Distribuição de 
adesivos 

   

Tabela 5 - Ferramentas Comuns de Comunicação 
Fonte: (KOTLER, 1998) 

 

Dentro do marketing turístico, a informação tem papel definitivo, pois, no  ato de 

venda do produto turístico, são oferecidas promessas, devido as suas características de 

intangibilidade, inseparabilidade7, etc. Sendo assim, a imagem mental que o consumidor tem 

de um destino é decisiva na hora da escolha. É fundamental transmitir uma imagem favorável 

e positiva das destinações para os consumidores potenciais em suas regiões de origem.  Para 

Pereira (2000), a importância estratégica das atividades promocionais decorre da necessidade 

de informar os consumidores sobre a existência da oferta de serviços da localidade e perceber 

suas diferenças e vantagens sobre a oferta de outras regiões. Para Meléndez (2000), “un 

aspecto importante en la promoción, es la imagen de la localidad, la cual a veces es 

subestimada como elemento de impacto em los turistas actuales y futuros”. 

Os meios mais utilizados pelas destinações para se comunicar com o mercado são 

abordados a seguir. 

 

 

4.1.1 Publicidade 

 

 

No turismo, a publicidade exerce um papel importante através do uso de imagens 

para atrair os consumidores. Há uma certa polêmica no uso dos termos publicidade e 

propaganda, em função disto os termos são utilizados indistintamente nas abordagens  feitas 

sobre o tema neste trabalho. Para Barbosa (2001), a publicidade é um conjunto de técnicas à 

disposição da empresa comercial – privada ou pública – visando atingir o maior número de 

indivíduos. Ela age, nesse sentido, demonstrando a excelência do produto ou, de maneira mais 

direta, sugerindo, desenvolvendo e satisfazendo as necessidades reais ou imaginárias dos 

                                                           
7 Albrech(1995), características dos serviços: intagível, perecível, heterogêneo, inseparável.  
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consumidores (CHATHELAT, 1992 p. 44). É a comunicação paga, realizada por meio de 

comunicação não pessoal. Envolve compra de tempo ou espaço num meio de comunicação. 

Estes podem ser, televisão, rádio, cinema, pôsters, folders, anúncios em revistas etc. A 

escolha do melhor meio, depende do público-alvo e das características do produto turístico a 

ser comunicado. 

 

 

4.1.2 Relações Públicas/Assessoria de Imprensa 

 

 

É a atividade de promover uma empresa, produtos, idéias ou mesmo uma destinação 

turística pela inserção de notícias e comentários favoráveis e gratuitos na mídia. Um 

comentário sobre uma determinada região transformado em fato jornalístico, confere ao fato 

maior credibilidade e interesse do público. O objetivo é consolidar a imagem da localidade de 

maneira conveniente e pouco onerosa (PEREIRA, 2001). A missão das relações públicas 

concerne na imagem que o público (ou um certo público) tem de uma empresa ou de uma 

destinação.   

O gerenciamento da imagem da empresa mediante o estabelecimento de um bom 

relacionamento com os vários públicos da empresa é chamado de relações públicas (OGDEN, 

2002).  

A atividade de relações públicas é executada por meio de ações de assessoria de 

imprensa para inserir notícias e entrevistas na pauta de veículos de comunicação, afim de 

estabelecer uma imagem favorável da destinação.  

Embora os resultados não sejam totalmente previsíveis, podem ser mensurados 

através do serviço de clipagem8.  O serviços de assessoria de imprensa é extremamente 

utilizado pelas localidades turísticas, são exemplos desse trabalho as notícias publicadas sobre 

uma região em revistas especializadas, suplementos de turismo, documentários e 

recomendações feitas em guias turísticos.  

Assim a divulgação acontece com custo reduzido, sendo mais vantajosa que a 

publicidade ou propaganda paga. 

 

 

                                                           
8 Clipagem:  consiste em recortar e arquivar aquilo que é publicado na mídia, referente a um tema específico, produto, 
empresa, evento ou destino. 
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4.1.3 Promoção de Vendas 

 

 

O objetivo da promoção de vendas é criar ou induzir a compra, diferencia-se da 

publicidade como meio de comunicação em que esta não pode fechar uma venda, enquanto 

este é objetivo principal da promoção de vendas, além de divulgar uma informação. Para 

Ogden (2002), as atividades de promoção complementam as outras variáveis do mix de CIM9 

(propaganda, relações públicas e publicidade, venda pessoal e marketing direto).  

Promoção de vendas, segundo Pereira (2001), é todo incentivo a curto prazo para 

grupos consumidores específicos visando encorajar a compra de um determinado produto, 

baixar estoques, elevar o fluxo de caixa ou alavancar a receita e aumentar o fluxo de visitantes 

na chamada baixa temporada. 

 

 

4.1.4 Merchandising 

 

 

O merchandising costuma ser confundido com outras atividades promocionais, tais 

como camisetas promocionais, faixas de rua ou inserções do produto em filmes e programas 

de televisão. Pereira (2001) recorre a uma definição mais clássica, ou seja, toda ação 

promocional ligada à presença física do produto no ponto de venda. No caso da destinação, 

considera-se o ponto de venda qualquer local onde seja possível adquirir uma viagem até ela, 

seja uma agência de viagem, um quiosque num shopping ou uma feira de negócios turísticos. 

Para Pereira (2001) é muito eficiente para aumentar o rendimento da propaganda e também 

em situações nas quais o viajante ainda se encontra em processo de julgamento. 

 

 

4.1.5 Venda Pessoal 

 

 

Utilizada para gerar benefícios da comunicação individualizada, a venda pessoal 

envolve o diálogo entre a empresa e o consumidor; ou seja, ela é uma comunicação individual 

(por telefone ou pessoalmente) entre o comprador e o vendedor. Para Ogden (2002), a venda 
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pessoal permite somente a comunicação com um número limitado de indivíduos por contato 

(normalmente um). Essa forma de CIM (comunicação integrada de marketing) é um dos 

métodos mais caros por contato, ao passo que a propaganda é o que oferece o custo mais 

baixo por contato. 

 

 

4.1.6 Workshop 

 

 

Apresentação de idéias, produtos ou serviços em reuniões fechadas a um público 

previamente classificado. No turismo, segundo Pereira (2001) trata da apresentação dos 

produtos de uma empresa ou localidade turística a sua rede de distribuidores e órgãos de 

imprensa. Tem como objetivo atingir os formadores de opinião, aqueles que efetivamente 

contatam e podem persuadir o turista em potencial. 

 

 

4.1.7 Fam-Tour 

 

 

Viagem com públicos específicos com a finalidade de colocá-los em contato com o 

destino a ser vendido ou publicado. A origem da expressão é do inglês Familiarization Tour.  

Pereira (2001) destaca que é realizado com os formadores de opinião, operadores e 

intermediários do setor, personalidades e imprensa especializada. Tem como objetivo 

demonstrar os atrativos da região, influenciando assim sua opinião e seus atos com relação a 

determinada destinação turística. 

 

 

4.1.8 Mala-Direta 

 

 

Embora haja muitas ferramentas de marketing direto, a mala-direta é uma delas e 

compartilha de características distintas, segundo Kotler (1998): 

 Não público - normalmente a mensagem é dirigida a uma pessoa específica; 
                                                                                                                                                                                     
9 CIM –Comunicação Integrada de Marketing .  
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 Sob medida – a mensagem pode ser adaptada para atrair o interesse da pessoa visada; 

 Atualizada - a mensagem pode ser preparada com muita rapidez e enviada ao 

indivíduo; 

 Interativa – a mensagem pode ser alterada dependendo da resposta da pessoa. 

 

É extremamente utilizada em todas as atividades econômicas, inclusive no turismo, 

mas é preciso adotar alguns critérios para que a ferramenta não perca seu grau de persuasão. 

Para Pereira (2001), enviar uma mala-direta para alguém que não se conhece não é 

estrategicamente interessante, com o tempo o ideal é que o próprio município faça seu mailing 
10.Como tem um custo substancialmente menor do que a propaganda tradicional, é muito 

utilizada por pequenas e médias empresas, mesmo com retorno baixo e credibilidade 

questionável. 

 

 

4.1.9 Internet 

 

 

A Internet é a mais nova forma de promover, divulgar e vender produto e a imagem 

de uma destinação turística. “Seu objetivo é criar um ambiente interativo com o consumidor, 

diminuindo o uso de intermediários e estreitando o relacionamento da localidade com seus 

visitantes” (Pereira 2001, p.117). A Internet acabou acelerando a interatividade e a 

individualização do turismo, com isso passou a ser uma ferramenta estratégica para as 

destinações que não pretendem explorar o turismo de massa. 

 

 

4.1.10 Eventos 

 

 

Instrumento altamente compensador e eficiente de promover uma destinação, um 

empreendimento ou uma ação turística. Para Meirelles (1999, p.21)  

[...] é um instrumento institucional e promocional, utilizado na comunicação 
dirigida, com a finalidade de criar conceito e estabelecer a imagem de 
organizações, produtos, serviços, idéias e pessoas, por meio de um 
acontecimento previamente planejado, a ocorrer em um único espaço de 

                                                           
10 mailing – cadastro de nome e endereços de interesse da empresa, para ser usado nas ações de marketing direto.  
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tempo com a aproximação entre os participantes, quer seja física, quer seja 
por meio de recursos da tecnologia. 
 

Além de criar eventos, uma destinação pode utilizar esse instrumento apenas com sua 

participação em um deles.  Grande parte do impacto das relações públicas baseia-se nos 

eventos, por isso seu gerenciamento constitui-se uma habilidade essencial de RP e como tal 

pode ser utilizado pelos profissionais ligados ao turismo. 

 

 

4.2 Imagem da destinação 

 

 

A imagem pode ser analisada como um dos fatores de maior relevância no turismo. 

Segundo Barbosa apud July (2001, p. 31), o termo “imagem” é tão utilizado, com tantas 

significações sem vínculo aparente, que se torna difícil dar-lhe uma definição simples. Uma 

das definições mais antigas de imagem, é a de Platão: “Chamo de imagens em primeiro lugar 

as sombras, depois os reflexos que vemos nas águas ou na superfície dos corpos opacos, 

polidos e brilhantes e todas as representações do gênero”. Sendo assim, a imagem é o espelho, 

o reflexo de um processo de representações; é sempre um objeto em relação a outro que ela 

representa. 

A imagem de uma destinação torna-se mais importante para os olhos do turista que o 

próprio objeto em si. Para Barbosa (2001), o fetiche reveste o produto. O turista compra 

muitas vezes a imagem. Claro que o Brasil possui muitas praias mais bonitas que as do 

México, mas nada melhor do que viajar para o exterior. Segundo Kotler (1998), “imagem é o 

conjunto de crenças, idéias e impressões que uma pessoa mantém em relação a um objeto. As 

atitudes e as ações de uma pessoa em relação a um objeto são altamente condicionadas pela 

imagem desse objeto”.  

Cada destinação tem suas características e valores que devem ser conhecidos e 

promovidos de acordo com suas necessidades e potencialidades. 

Conforme Kotler (1994, p. 7), “a medida que um lugar começa a perder sua 

atratividade, são liberadas forças que pioram a situação”.  Como exemplo, cita Orlando, que 

“era uma cidade serena e adormecida antes da chegada da Disney. “Hoje [...] encontra-se 

expandindo-se a uma velocidade que não se pode controlar. O centro nunca realmente se 

desenvolve, a beleza natural está seriamente mutilada por shopping centers e o trânsito 

confuso [...]”.  É preciso ter cuidado com o desenvolvimento desenfreado das destinações 
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turísticas, com o crescimento desordenado os preços dos imóveis caem, a infra-estrutura se 

deteriora, surgem problemas de segurança e com o meio ambiente e a imagem da destinação 

acaba sendo destruída, segundo Kotler  (1994, p. 6-7), na sua comparação entre crescimento e 

decadência das cidades. Freqüentemente se ouve dirigentes mencionando que a imagem de 

sua cidade é, por exemplo, ruim, difusa, ou antiquada. Com mais freqüência ainda eles tentam 

resolver esse problema sem de fato analisá-lo e sem examinar as razões subjacentes a essa 

imagem desfavorável. Como observado por Gronroos apud Bernstein (1995), imagem é 

realidade. Portanto, programas de melhoria de imagem têm que ser baseados na realidade.  

A divulgação de uma destinação é um dos aspectos mais sérios levantados por Kotler 

(1994), para ele a imagem tem que ser válida e seu slogan deve refletir as decisões do seu 

planejamento, pois,  

[...] as imagens não são fáceis de serem elaboradas ou mudadas [...] é preciso 
identificar os elementos verdadeiros e os falsos, bem como seus pontos 
fortes e fracos: isso requer inspiração e capacidade de escolher entre imagens 
conflitantes [...] de forma que seus moradores, empresários e outros  
concordem com uma imagem de consenso. 
  

Se a comunidade também não se preocupar com a imagem, se seus habitantes não se 

dispuserem a ser gentis com os turistas, de nada adiantará trabalhar a imagem de uma 

destinação através dos meios de comunicação de marketing. Assim, é preciso estar atento, 

para vender uma imagem positiva é preciso, segundo Kotler  (1994, p. 49)  ”entender melhor 

as necessidades, as percepções, preferências e os recursos dos compradores-alvos (turistas e 

moradores) antes de desenvolver um planejamento de marketing. Construir a imagem de uma 

destinação para Trigueiro (1999, p. 46) ”é um trabalho de muitos anos  de pesquisa e de 

posicionamento das idéias nas mentes dos turistas”. 

Para Gronroos (1995) o papel da imagem tem pelo menos três conseqüências, são 

elas: primeiro, a imagem comunica expectativa, juntamente com as campanhas externas de 

marketing tais como anúncios, venda pessoal e comunicação boca a boca. Segundo, a Imagem 

é um filtro que influencia a percepção das operações da empresa. Se ela é boa, forma um 

escudo. Entretanto, isso só funciona temporariamente. Terceiro, a imagem é uma função das 

experiências, assim como das expectativas dos clientes, se a qualidade percebida do serviço se 

equipar ou supera a imagem, essa imagem é reforçada e até mesmo melhorada. Se  a empresa 

apresenta um desempenho abaixo de sua imagem, o efeito será oposto. Finalizando, vê-se que 

a imagem tem impacto interno também, quanto menos clara e distinta for a imagem, mais ela 

pode afetar a atitude dos empregados com relação a organização em que trabalham, o mesmo 

podendo ocorrer com empreendimentos turísticos e destinações. 
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 Por outro lado, destruir uma imagem turística11 de um local, é questão de dias. Basta 

uma série de erros que ela se destrói do dia para a noite”. Imagem é a soma de crenças, idéias 

e impressões que uma pessoa tem sobre algo (KOTLER, 1998). Quando se fala em imagem, 

portanto, deve-se reconhecer que belas campanhas publicitárias, folheteria de alto nível e bons 

comentários na mídia não resolvem o problema. Para Pires (1997) mudanças verdadeiras só 

ocorrem quando se muda a imagem que se tem do próprio local.  

 

                                                           
11 Kotler (1994, p. 149-205) no capítulo 6 e 7 (“Elaborando a imagem de um local”), ensina com muitos exemplos práticos a 
trabalhar este aspectos do marketing. 

 



 

5 ANÁLISE FINAL DA PESQUISA 

 

 

O trabalho adotou o uso de três abordagens metodológicas. A bibliográfica, por meio 

de autores e obras pertinentes às áreas de interesse teórico. Levantamento de opiniões, por 

meio de entrevista aplicada a turistas no período de janeiro de 2003, em que foram 

entrevistados 400 turistas presentes na cidade a mais de 03 dias. E agentes de viagens 

selecionados segundo o critério de julgamento por meio de questionário auto-preenchível. 

Documental, por meio da análise de conteúdo (classificação por categoria de análise) de 

matérias jornalísticas sobre Balneário Camboriú, compreendendo todas as matérias em nível 

nacional veiculadas fora de Santa Catarina no segundo semestre de 2002, que foram 

localizadas no acervo da Secretária Municipal de Turismo de  Balneário Camboriú.  

Os estudos de imagem têm o objetivo de descobrir a representação que os membros 

de um segmento de população tem à respeito de um produto, uma atividade, uma marca 

(MUCCHIELLI, 1978). Geralmente são 4 os critérios de análise: referência aos valores 

morais (bom-mau), aos valores de progresso-vitalidade (dinâmico-apagado), os valores 

sociais (celebridade-banal), os valores emocionais (atraente-desinteressante, simpático-

antipático). Também é importante o nível de informação que assegura o perfil do entrevistado 

(idade, profissão, escolaridade, renda, [...]) 

Nas relações vivenciadas que o indivíduo estabelece com coisas e objetos, tem a 

tendência a lhes atribuir qualidades e defeitos humanos, e de não os perceber como dados 

físicos, mecânicos ou materiais. Além disso, o indivíduo transfere para as pessoas que 

utilizam e possuem tais objetos as qualidades e defeitos que lhes atribui irracional e 

espontaneamente. Pelo mesmo mecanismo psicológico, o indivíduo se projeta mais facilmente 

em certos objetos (auto-imagem), mais do que em outros (MUCCHIELLI, 1978). 

Os planejadores de marketing seguem duas etapas para avaliar a imagem de uma 

destinação, as quais também são seguidas neste trabalho, são elas: primeiro selecionam um 

público (neste trabalho são selecionados turistas) e como segunda etapa é necessário medir as 

percepções dos diversos públicos em relação ao atributos relevantes.  

A determinação da escolha e a imagem formada do destino, pelo turista, estão 

baseadas em atitude e motivação (NEBRA, 2002). Estudos demonstram que a motivação dos 

turistas constitui-se na escolha do destino que mais satisfaça seus desejos e a atitude constitui-

se na possibilidade de efetivar a visita aliada à imagem do local escolhido (NEBRA, 2002). 

 



 

 Desenvolver uma imagem forte exige criatividade e muito trabalho. Ela não pode ser 

implantada na mente do público da noite para o dia nem difundida apenas por um veículo de 

comunicação (KOTLER, 1998, p. 263). As análises preliminares feitas à respeito da imagem 

da destinação turística Balneário Camboriú surpreende positivamente. Tanto na avaliação dos 

turistas que estiveram na cidade durante o mês de janeiro 2003, como das agências de viagem 

do Estado de São Paulo, capital e interior, assim como a clipagem junto aos veículos de 

comunicação fora de Santa Catarina; demonstraram que Balneário Camboriú conseguiu 

consolidar através dos anos, uma imagem positiva de destino agradável, de belos atrativos 

naturais e construídos, bons serviços e constitui-se num excelente produto turístico para 

vender e visitar. Mesmo não tendo sido feito os cruzamentos entre as respostas, fato que daria 

uma visão mais clara do perfil dos entrevistados, principalmente da demanda, pode-se 

concluir que grande parte dos turistas que freqüentam Balneário Camboriú, assim como as 

agências que vendem o destino, já o fazem a bastante tempo, o que garante uma certa 

fidelidade por parte de turistas e agentes. Apesar de ainda incipiente em termos de análise, a 

pesquisa demonstrou que apesar das questões que envolvem a poluição da praia central, o 

excesso de prédios e o alta densidade populacional durante os meses de verão, Balneário 

Camboriú posicionou-se na mente dos consumidores de tal forma que os eventuais problemas 

existentes não abalam de forma substancial sua imagem de destinação turística e que ainda 

ocupa seu lugar no ranking das cidades turísticas mais visitadas do Brasil. (EMBRATUR, 

2003).      

 

 

5.1 Pesquisa com a demanda turística 

 

 

Segundo Wahab (1977), a demanda turística pode ser classificada em potencial e 

real, sendo a potencial o número de pessoas que estão em condições de viajar, enquanto a real 

representa aqueles que realmente viajaram para certo local. A demanda turística apresenta as 

seguintes características: elasticidade, sensibilidade e sazonalidade. A pesquisa de mercado é 

fundamental para o processo de segmentação da demanda e para aprofundamento das análises 

e tomada de decisão em marketing. 

Para efeito desse estudo, foi pesquisada a demanda real em Balneário Camboriú em 

janeiro de 2003. 
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Fig. 15 - Distribuição das respostas a questão:  

"Qual é a imagem você tinha de Balneário Camboriú antes de visitá-la?" 
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Fig. 16 - Distribuição das respostas à questão:  
"Sua atual visita à Balneário Camboriú ficou:" 
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Fig. 17 - Distribuição das respostas à questão:  

"Para você, Balneário Camboriú é uma cidade natural ou artificial?" 
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Fig. 18 - Distribuição das respostas à questão:  

"Para você, Balneário Camboriú é uma cidade harmoniosa ou conflituosa?" 
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Fig. 19 - Distribuição do sexo dos entrevistados 
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Fig. 20 - Distribuição de Faixa Etária dos Entrevistados 
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Fig. 21 - Distribuição da Ocupação dos Entrevistados 
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Fig. 22 - Distribuição do Meio de Transporte Utilizado 
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Fig. 23 - Distribuição do Estado de Procedência dos Entrevistados 

 

RESPOSTA FREQÜÊNCIA PERCENTUAL 

Mar sujo/ tratar esgoto 47 27 

Mais atrações/eventos 16 09 

Mais diversões/shows na praia 14 08 

Melhorar segurança/mais guardas 11 06 

Banheiros e chuveiros na praia 11 06 

Proibir animais na praia 11 06 

Orelhões quebrados 07 04 

Comércio caro 07 04 

Falta de educação/respeito no trânsito 02 04 

Passeios caros 05 03 

Mai0s estacionamentos públicos 05 03 

Melhorar trânsito 05 03 

Mais fiscalização no trânsito 04 02 

Resolver problemas de alagamento 03 02 

Aumentar faixa de areia da praia 03 02 

 



 

RESPOSTA FREQÜÊNCIA PERCENTUAL 

Construir ciclovia 03 02 

Mais salva vidas 03 02 

Jovem perdeu o privilégio 01 01 

Acúmulo de prédios 01 01 

Mais sombra no calçadão 01 01 

Esse ano a praia está mais limpa 02 01 

Definir locais e horários para prática de 

esportes 

01 01 

Melhorou no item argentinos 01 01 

Não jogar lixo no chão 01 01 

Água própria para quiosques 01 01 

Baile para 3ª idade 01 01 

Caixas eletrônicos na rodoviária 02 01 

Mais diversões noturnas 01 01 

Mendigos na rua 02 01 

Mais faixas de segurança em locais de 

movimento 

02 01 

Adaptar calçadão para deficientes 01 01 

TOTAL 175 100 
Tabela 6 - Sugestões/Críticas 

 

Em relação às análises finais das três pesquisas, as citações referentes a qualquer um 

desses itens, poderá ser considerado positivo (+), negativo (-) ou neutra (x.x.x.x), conforme a 

avaliação do pesquisador. 

 

1 - Poluição do Mar: diz respeito a qualidade real e aparente da água do mar na praia central 

de Balneário Camboriú.  

 

2 - Eventos: refere-se a organização, divulgação ou realização de eventos em Balneário 

Camboriú. 

 

 


