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·0 mundo poderia considerar o

Turismo não apenas como um negó-'

C10, mas o meio pelo qual os ho-

mens poderiam· se conhecer e com-'

preender uns aos outros; compree~

são esta, necessária ao Mundo nes

ta hora:'

Gustavo Dias Ordas

Presidente Constitucio

nal dosEstados Unidos do l1éxico-
- 1967-
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1- INTRODUÇÃO GERAL r
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A- OBJETO DO ESTUDO:

O presente trabalho, visa demons-

trar teoricamente a necessidade de um enfoque mercadológico na

Indústria do 'I'urri.s mo , assim como, os estabelecimentos de princí-

pios de Marketing de Turismo de maneira a dar encaminhamento a

uma proposiç~o de metodologia para estudo das possibilidades tu-

rísticas de uma determinada regi~o escolhida - Faixa Litorânea '

do Estado de Santa Catarina) compreendendo a regi~o de Itajaí a

Laguna para o Turista Brasileiro.

B- JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TÓPICO:

O assunto foi escolhido, em razão

de termos verificados: que a região geográfica determinada tem um
I

grande potencial turístico, que não está sendo devidamente expl~

rado por faltar ao atual planejamento do désenvolvimento turíst!

co .'uma visão mercadológica e uma centralização de
J

de c L>

soes no Turismo Nacional que são essenClalS a este setor de pro-

dução, como demonstraremos neste trabalho.

C- DESCRIÇÃO SU11ÁRIA DOS DEMAISCAPÍTU

LOS E 11ETODOLOGIA A SER SEGUIDA:

No primeiro capítulo procuraremos

dar um entendimento do conceito mais genérico possível de Marke-

ting. Depois, faremos um estudo~Turismo em si para, em conse-

quência, fazermos posteriormente uma observação do Turismo sob

um enfoque de Marketing, estabelecendo os princípios de Marke-

ting de Turismo.
Na última parte, faremos uma apli

caça0 prática de nossas conclusões propondo uma Metodologia de

Pesquisa para estudo de possibilidades turísticas da região geo-

gráfica escolhida. Portanto, até esta fase final será uma dis-
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&.
.I

cussão tÓTica na qual estabelece1'imlosconceitos em função dos

quais será proposta :uma metodologia de pesquisa mercadoló-

gica;. Os resultados destas pesquisas orientariam o estabele

cimento de um plano turístico para a região considerada.
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II-CONCEITOGENÉRICO DE HARKETTNG.
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A~CONCEITa DE MARKETING .

..•O que e Mercadologia?

TI Como uma disciplina comercial, a Merca-

dologia consiste no estudo sistem~tico

das fôrças de formação da procura e da mo

tivação do consumidor, das consideraç5es

temporais e espaciais que influenciam as

transaç5es econômicas e dos esfôrços ln-

tegrados e reações dos consumidores e com

pr.adores em um mercado " (I)

Ainda que a prática do Marketing seja tão antiga qU§!ll,

to a própria civilização, esfôrços para desenvolver uma teo-

ria ou uma ciência de Marketing são relativamente novos. Tan-

to isto é verdade que sómente neste século o têrmo Marketing,

tal como está sendo compreendido, teve aceitação geral (2).

Ao traduzir o conceito norte-americano

Marketing a Escola de Administração de Emprêsas de são Paulo

optou por um desdobramento da expressão em Mercadologia e Mer

cadização, entendendo-se a primeira 'como estudo sistemático

da segunda , ,;Sendoa seguinte a definição de 'mercadização di-

vulgada pela American Marketing Association:-

" Execução de atividades administrativas

pertinentes ao fluxo de bens e serviços,

do produtor ao consumidor final, industri

alou comercial" (3).

É um conceito que procura descrever po-

rém, apenas o seu objeto, sem implicações legais ou economi-'

cas, delineando de maneira satisfatória o campo de atividade
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do homem de neg6cio respons~vel pelo setor de vendas na empr~

sa, sem dar enfase ao aspecto promocional da criação· de merca

dos que, hoje em dia, constitui a principal preocupação do ad

ministrador mercado16gico nos países de concorrência acirrada

(4).
Tanto isto ê importante que Drury, por

exemplo, argumenta que o problema da economia norte-americana

não ê o de superprodução de bens, mas o de subprodução de mer

cados (5).
Harry L. Hansen confessa nao poder se en-

tusiasmar pelo conceito da Associação, por lhe faltar o

esprit do processo mercado16gico. Isto porque têrmos tradici

onalS como comércio e vendas tem conotações incompatíveis com

o conceito da Mercadologia, face à mudança estrutural com que

se defronta a emprêsa do século XX, em que o encarregado do

setor de vendas ocupou uma posição secund~ria e passa a se

emancipar, tanto na organização interna da emprêsa quanto na

esfera social. (6)

" O processo, em uma sociedade, pelo

qual a estrutura da procura dos

bens econômicos e dos serviços épr~

vista oU: ampliada e satisfeita atra-

vês da concepção, promoçao, troca e

distribuição física de tais bens e

serviços", foi a maneira pela qual

os especialistas em mercadologia da

Universidade de Ohio a definiram. (7)

A evoluçaõ da disciplina se deu em função

da sua capacidade de reexaminar suas técnicas e objetivos pa-

ra acompanhar as mudanças sociais e os novos problemas que

surgiram.
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De acôrdo com Keith e Kotler, originalme~-

te Mercadologia estava voltada para o estudo dos Canais de

distribuição. Os autores citam o exemplo da Cia. Pillsbury

(8) que foi fundada em 18be , continuou até nos anos trinta

com o pensamento empresarial de que a sua principal preocuPê-

ção deveria ser com produção, contratando o servlço de distri

buidores para vender. Mais tarde Marketing vem a ser uma

disciplina administrativa, pois o est~gio seguinte de desen-'

volvimento foi a era das vendas. Nessa época, a Pillsbury co

meçou a tomar consciência dos desejos dos consumidores, de

suas preferências e h~bitos, como fatôres chaves do planeja

mento empresarial. Como consequência, a decisão foi introdu-

zir uma nova função administrativa na companhia, que planeja-

ria, dirigiria e controlaria o trabalho de outros departamen-

tos da emprêsa, com necessidades de Mercado. Isso significa-

va integrar as funções de compra e produção através de propa-

ganda e vendas. Um novo departamento - Mercadologia - foi

criado para desempenhar estas funções - O Departamento de Me):'

cadologia desenvolveu critérios a partir das necessidades dos

consumidores que poderiam ser usados nadeterm:inaçãodeque

produtos seriam feitos e oferecidOs ao mercado.
Nota-se, mais recentemente, que a MercadQ

logia tomou caracterísf.icas de aplicação da ciência' comporta-

mental no entendimento de compradores e vendedores, envolvidCB

na Mercadologia de bens e serviços.
" É a integvação da Mercadologia -a
tomada de decisões da cGpula adminis

trativa. Isso quer dizer que todas

as atividades da emprêsa serão orlen

tadas no sentido de satisfazer os
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os desejos e as ,necessidades dos consu

midores. (9)

Já se busca, portanto, a integração do de-

senvolvimento t~cnico de novos produtos aos aspectos mercado16
.1 -

gicos do planejamento do produto. A organização passa a con-

centrar todos os seus recursos nas necessidades e oportunidadES

de mercado. Portanto, o consumidor ~ o centro da atenção de '

toda ação mercado16gica, e a análise dos consumidores numa eco

nomia de livre mercado ~ contínua, porque as necessidades e os

in'teresses dos consumidores estão cons t an.tement;e se modifican-

do.
Essa visão filos6fica orienta a atenção da

administração para o mercado e para a clientela e óbriga ao de

senvo~vimento de uma estratégia para oferecer aos fregueses e

ao mercado os bens e servlços que possuem características 'que

satisfazem as necessidades.
Philip Kotler e Sidney J. Levy (10) acham

que Marketing seria aplicável da mesma forma ,como conceito';f§

ra da área dos neg6cios, pois todas organizações teriam consu-

midor e produto, conforme quadro abaixo:

Organização Produto Grupo ConsUmidor

Hus eu Apreciação Cultural Público em'Geral

Fundação do Controle da

Planejamento natalidade Público f~rtil

Familiar

Candidato Governo Público eleitor

l~ .po :r.tlCO honesto

Cada uma destas organizações (11) sofre o
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problema mer c ado.l.óg i.co com respeito ao seu produto e grupo

consumidor. Elas têm que estudar o tamanho e composição de

,seu .me r-c ado e as vontades , atitudes e h,~bitos dos consumido

res, desenvolver o programa de distribuição e comunicação.

f um enfoque oonceitual da transação

Organização - Cliente.

,(\0.,.,/ •Portanto, o amag~oncelto de Mercado-
~ transaça~\~e<~~a~~~t--r'ocalogia ~e a _ o~ ~ +y de val&res entre duas partés.

Os objetos de troca não precisam ser

limitados a mercadorias, serviços ou dinheiro, eles incluem

outros recursos, tais como, tempo, energia e sentimentos.

"Transações ocorrem não sómente

entre compradores e~-ven;dedores,

organizações e clientes, mas en-

tre quaisquer duas unidades."

(12).

Existe transação, por exemplo, quando

uma pessoa decide ver televisão, (el':3:está trocando o seu

tempo por entretenimento), quando se vota em um candidato!

particular, (está trocando apoio e tempo por expect a't i.vas

de bom desempnho político), quando dá dlnheiropara obras

soclals (está trocando dinheiro por consciência tranquila).

Mercadologia está aSSlm essencialmente

preocupada com como as transações são criadas,estimuladas,

facilitadas e valorizadas.
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Do exposto, pode-se concluir (13): liA n2

va filosofia me~c~d615gica procura oferecer os meios conceitu-

ais e instrumentais ao administrador que lhe permitem formular

e implementar diretrizes condizentes com o meio ambiente que

o envolve e de conciliar os seus objetivos com os desejos apa-

rentes ou latentes do consumidor; e Mercadologia seria a disc!

plin:aadministrativa que planeja, executa e controla as ativi-

dades de relacionamento de uma emprêsa com o seu meio ~mbien:te~

com o intuito de aLcançar- seus objetivos ao satisfaze~ necessi

dades e desejos dos compradores de seus produtos ou serviços.

11 A partir destas considerações ge-

rais, podemos descrever a Mercadologia c2

mo um subsistema de ação administrativa ,

dentro do sistema geral de uma emprêsa.1t

Entendendo, portanto, que a Mercadologia

está extremamente preocupada com ttz-ans açóe s ,demonstraremos a

sua aplicação no Turismo, em razão deste ter como base a Tran-

saçao - oferta-procUra, como veremos nos capítulos seguintes.
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III- TURISMO
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A - CONCEITO GENfRICO DE TURISMO

V Por Turismo (do inglês To Tour =
girar, rodar) entende-se o conjunto

das complexas atividades proporclo-

nadas pelas viagens que se realizam

por lazer ou para cultura pessoal '

(14).

Neste sentido, se uma vlagem é fei-

ta com a finalidade do estabelecimento de relações ou base p~

ra uma futura atividadeespeculativa material (atividade co-

mercial, industrial, congressos, etc ..) ou imaterial ( cultu-

ral , política , artística, etc ..) não podemos falar deturism02

mas de vlagens organizadas, embora sejam utilizados quase sem

pre os mesmos meios-transportes, hotéis, restaurantes, locais

de diversão, etc., pois uma viagem turística segue um itiner~

rlO particular e preve a prestação de um complexo de serviços

que serão inGteis ou insuficientes para qualquer outra viagem

com finalidade diversa.

Tucci (15) classifica o Turismo em:

- Turismo técnico

- Turismo econ5mico

- Turismo social

1- Turismo técnico: O turismo técnico compreende

o turismo ativo, turismo produtivo e turismo re

ceptivo.

1.1- Turismo ativo: t o conjunto das atividades rea-

lizadas pelas pessoas que viajam.
Ele pode se dividir em turismo indi
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vidual ou turismo coletivo (grupo). Em função do melO de

transporte pelo qual se realiza, o.turismo ativo se classifi-

ca em:
Turismo terrestre: ferroviário, automobilístico, etc ..

Turismo marítimo:

Turismo aéreo:

1.2. Turismo produtivo: É o complexo de a-

tividades atribuídas às pessoas físi-

1.3.

cas ou jurídicas para realizar, lncre

mentar ou facilitar o turismo ativo.

Teríamos aqui, a técnica turística que

cuida das pessoas que se dedicam ao tu
- . ~rlsmo e a organlzaçao das viagens em

geral e o turismo em particular.

Turismo receptivo: É o conjunto das

atividades atribuídas ~s pessoas ~~ .I'lSl

cas e jurídicas que assistem ao turis-

ta no lugar escolhido para fazer o tu-

rlsmo.

2-TUrisrrioEcoriÔ'rriico: Conceituamos Turis-

mo Econômico em função de viagens que

se realizam por lazer ou para cultura

pessoal, por~m, o turismo em sí é sem-

pre um criador, uma fonte de riquezas,

pois do transporte ~o hotel, do restau

rante ao guia, do banco ao fabricante'

de artesanato, o Turista está consumi!]

do, ,incrementando uma atividade comer

cial, industrial e creditícia que '~

te o nomedeiridÚ'stria:do viajante.'
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3- TURISMO SOCIAL: O desenvolvimento

das leis trabalhistas, dos meios de transportes

da finalidade e facilidade dos financiamentos ,

das colonias de f~rias, etc., criaram condiç5es

de maneira a permitir o turismo ativo de um seg

mento da população que, por escassez de renda

disponível, não teria condições de praticá-lo.

No entendimento do conceito de

turismo estamos considerando as seguintes definições da O.N.U.

(16):
Turista: Aquele que sai de sua residência por um períodonm

supe ru.or' i) <J1lI amO Q nÃo inferior O rt4horA'S.

Excurcionista: Aquele que permanéce em um determinado local

por menos de 24 horas.

Emigrante: Aquele que transfere definitivamente a sua reSl-

dência ou permanece fora dela por mais de um ano.

f bastatite frequente, por~m, ter-'

mos turistas dentro de um esquema de ~iagem que são excursionis

tas num determinado momento específico. (Uma pessoa fazendo tu-

rismo em são Paulo pode fazer uma excursão à Santos e Guarujá,

lá passando o dia.)
Aceitamos o conceito de Turismo de

Tucci, por~m, no desenvolvimento da proposta de pesquisa
~nao

deixa~emos de considerar o excursionista. e aquele- que vi~ja cOm

outra finalidade do que lazer ou cultura pessoal, conforme de-

monstraremos mais tarde, pois ~ a somat6ria dest~s três f~ixas

que movimenta toda a indústria do viajante. Portanto, Turismo '

será empregado no seu sentido bastante amplo.
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B- A IMPORTÂNCIA DO TURISI10:

A indGstria do viajante, mundialmente con

ceituada, apresenta uma produção mundial de US$ 100 bilhões (17).

Considerando a sua dimensão, sentimos de imediato a sua importân-

cia para o desenvolvimento ou fonte de recursos para um país) pois

as pessoas se movem de sua residência para um lugar determinado e

voltam; porém, no caminho os viajantes se utilizam do automóvel,

onibus, avião, trem ou navio, se acomodam em hotéis ou camplng,

enfim, estão sempre consumindo.
Ilhas como Bermudas, Virgin Islands e

Bahamas, depedndem quase que inteiramente do turismo para sua ren

da. As Bahamas tem uma renda de US$ 260 milhões por ano, prove-

niente do turismo, o que lhe dá uma renda per capita para seus re

sidentes de US$ 1300, que é maior que a renda per capita em mUl-

tos países Latino Americanos, o que leva os países menos desenvol

vidos a procurarem o turismo internacional como meio para equili-

brar sua balança comercial e estimular a sua economia.

Assim é que o Banco eentral, com base em

dados que indicam ter havido em 1973 um saldo negativo d~ US$

201 milhões na conta de viagens internacionais, isto é, entre o

fluxo de entrada de divisas para o Brasil através de turistas e

os gastos dos turistas brasileiros no exterior, e podendo-se es-

perar para 1974 novamente um deficit de US$ 250 milhões, resolveu

eliminar o financiamento de viagens ou turismo ao exterior (18) ,
pois estávamos gastando divisas através de financiamento para a

aquisição de produto externo.

1-) Efeito Multiplicador do TUrismo

Multiplicador aqui é entendido como um

conceito de renda, e não como conceito de transação, em razão de
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que dinheiro gasto por visitante estrangeiro afeta a economia

de um país profundamente,pois quando um turista paga a sua'

conta de hotel, a direção deste usará parte do dinheiro para

saldar os gastos incorridos no oferecimento do hotel ao Vla-

jante: eletricidade, impostos, telefones, pessoal, etc., e os

que recebem este pagamento usarão parte para a satisfação de

seus desejos e necessidades pessoais. Portanto, o dinheiro
,
gasto pelo viajante incrementa diferentes setôres de economla

Um estudo para se verificar o efeito

do dispêndio efetuado pêlo turista na economia das Bahanas foi

realizado em 1969 por '"Checchi Company of Was -h.í.ngt on , D.C. '

(19):-
Expresso em têrmos aritméticos o efei-

to multiplicador do turismo seria:

TIM= 1 - TPI--------~~--~
MPS + I1PI

sendo:
TIM- (tourism income multiplier). Efei--- -

to Multiplicador ou fator pelo qual o dispêndio do turista po
-~'" .

deria ser multiplicado para se determinar a renda gerada pe-

los gastos.
TPI- (Tourists propensity to import):-

Propensão do Turista para Importar ou comprar bens importados

ou serviços que não crlam renda para as Bahamas.

MPS- (The Marginal Propensity to Save)

Seria a tendência de se economizar uma entrada extra na renda.

MPI- (The Marginal Propensity To Import)

Seria a decisão pessoal de comprar coisas importadas ou gas-

tar seu dinheiro fora do país.
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Foi estimado que de US$ 1 gasto pelo'~

Turista, mais ou menos 3~ seriam para importaç~o ou compra de

bens importados ou serviços que não criariam renda para as

Bahamas.

Foi estimado também que 46c de cada

US$ 1 gasto pelos residentes eram utilizados em bens importa-

dos, 28c eram investidos. Substituindo:

TIM = 1 0,341=- .:2....:....:...= = 0,8942
0,281 + 0,456

o processo usado para se considerar o

valor do multiplicador envolve uma divisão dos gastos do tu-

rista em seis categorias: àlojamento, comida e bebidas, com-

pras, passeios, tours e entretenimentos, transporte local e

outros, para que se possa avaliar o efeito multiplicador sep~

radamente. (20). O têrmo multiplicador é usado para indicar

o coeficiente numérico que indica o aumento da renda que· re-

sulta de cáda aumento das despesas. (21).
Alguns exemplos de i.xar'áo clara essa ter

minologia. Aumenta-se o investimento em 5 bilhões de cruzei-
v

ros, e, se isto provocar aumento de 15 bilhões na renda, o

multiplicador será 3. - -O multiplicador e o numero pelo qual a

variaç~o no investimento deverá ser multiplicado para nos dar

resultante na renda. Para construir uma garagem de CR$l.OOO,

haverá uma expans~o secundária?da renda e da prod~ção nacio-

nais que exederá o investimento inicial. Os carpinteiros e

produtores de madeira receber~o CR$-l.OOO extras de renda. Se

todos eles tiverem uma propens~o marginal de consumir 2/3 ,

ir~o gastar CR$ 666,67 em novos bens de consumo. Os fabrican

tes destes produtos continuar~o o processo, e desse modo, uma

intermi~ável cadeia de redispêndio secundário e bens de consu
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mo é criada pela despesa inicial com o investimento de CR$l.OOCl,
sendo que este redispêndio vai criando emprego e renda.

2-) IMPACTO DO TURISMO SÔBRE UMA ÁREA:

O impacto causado pelo aumento das

atividades tur!sticas s&bre qualquer ~rea pode ser analisado em

função da natureza de cada uma das atividades desenvolvidas pe-

lo crescimento do Turismo.
Deve-se ressaltar que o estudo da

estrutura dos gastos com turismo é importante do ponto de vista

da receita financeira da região e do ponto da projeção desta re

ceita, tendo em vista um ano meta.
É poss!vel estruturar a distribuição

dos gastos tur!sticos da seguinte forma:
- gastos com a vlagem (locomoção)

- gastos com a hospedagem

- gastos com a alimentação

- gastos com a diversão

gastos êom compras

- gastos com compra de equipamentos

especiais (quando o equipamento
...
e

comprado na própria região recept~

ra)
- gastos com aluguel de equipamentos

especiais (quando o equipamento
...
e

alugado na própria região recept2

ra)
Em função dos gastos tur!sticos, ps
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.ti' • .-{,

posslvels impactos dos fluxos turísticos, propoem estudos "

que possibilitem o conhecimento dos seguintes valôres:

- montante da receita turística

- efeito multiplicador dos gastos dos

turistas

- criação de empregos

- participação do turista na form~çãof

do produto interno da região.

arrecadação fiscal gerada pelo turis

mo.

o turismo desempenha papel funda-

mental na evolução economica de uma ~rea, incrementando deste

modo os v~rios setôres: a indústria da alimentação, a indús-

tria de construção civil, as obras de infra-estrutura, setor

de serviços (bancos, comércio, etc.), consequentemente geram-

se novas fontes de trabalho, proporcionam-se novos empregos

que ao mesmo tempo geram empregos adicionais nas atividadeses

timuladas indiretamente. Deve-se ressaltar, que o desenvolvi

mento regional, a promoção de atividades e criação de divisas

são os principais efeitos do desenvolvimento econômico do Tu-

rlsmo.

C- MERCADO TURÍSTTCO:

o j\1ercadoTurístico é repres entado

como qualquer outro Mercado Econômico,_ por dois componentes:

produção e consumo, o que equivale a dizer: .oferta e demanda ,

sendo que estamos considerando o produ-totu:rístico como com-

plexo e constituído de uma pluralidade de bens e serviços e

mão um único manufaturamento ou ser-v.i ço .- '. 'no mercado turíst~

cotemos três momentos: produção, distribu:ição e consUmo.
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Consideramos como Bem Turístico: Mu-
seus, Galerias de Arte, Clima, Paisagem, Monumentos, Espetácu-

los e Manifestações Artísticas, Culturais e Esportivas; e como

serviço o conjunto das atividades que possibilitam que se usu-

fruia dos Bens Turísticos.

1-) PRODUÇÃO:
Haverá um fen~meno de produç~~

seja de Bem, seja de Serviço Turístico, se considerarmos o co~

ceito de produç~o em "1acto sensu" e n~o apenas como atividade

de transformaç~o de mat~ria prlma em produto, por~m, como ati-

vidade que provoca uma criaç~o de utilidade. t a atividade do

hoteleiro, da administração de transportes, de agências de via

gem, de restaurantes, que valoriza o recurso turístico do ter-

ritório, do clima ... transformando um bem não econ~mico em bem
~ .economlCO.

A oferta do "produto" .tur-á smo deve

ser definida como a capacidade de recusros de uma região,tranê

formados em um bem turís tico apto a atender a demanda.

Assim sendo, a oferta de turismo

torna-se efe-tiva quando a combinação de diversas variáveis,

tais como recursos naturais, econ~micos e hlliuanos,s~o combina

das de forma apropriada a produzir serviços de turismo compat~

veis com as características da demanda deste setor terciário

da atividade econ~mica. (~2)
Na realidade, muitos fat~res ou re-

cursos são preexistentes em uma regi~o; em outras palavras,

constituem recurS0S naturais que precisam ser explorados para

que a oferta do "produto turismo" seja efetivada.
McIntosch (23) divide os componentes

da oferta de turismo em cinco categorias, a saber:
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1.1. Reeursos Naturais:

Com elementos b~sicos, tais como

clima, topografia, flora, fauna, recursos hidrogr~ficos. Estes

recursos evidentemente preexistem em uma ~rea ou, reglao e, em

funç~o destes, esta ser~ avaliada para a utilizaç~o turistica.

1.2. Infra-Estrutura:

C6nstitui o subsistema de recur-

sos t~cno16gicos aplicados para possibilitar condiç~es de vida

humana em um local. Este conjunto de fatSres engloba serviços

pGblicos (~gua, luz, telefone e esgSto), estradas, instalaç~es

em aeroportos, estaç~es, p~rtos etc.

1.3. Instalações e Equipamentos de

transportes:

Incluidas neste item est~o as uni

dades b~sicas de transporte, tais como navios, .-aVloes, compos~

ç~es ferrovi~rias e tamb~m as vias permanentes e similares fa-

cilidades de transporte.

1. 4- •• Super-Estrutura:

Aqui est~o classificados recursos

tais como prédios de aeroportos, terminais de passageiros, es-

tações de ~gua, hotéis, mot~is, shopping centers, casas de es-

pet~culos, etc. Estes recursos funcionam como subsistemas aUXl

liares para que os fluxos de demanda sejam atendidos.

1.5. Hospitalidade:.

este recuros, que possue natureza

intangivel, pois depende de fatSres sociais, antropológicos e

culturais, não ~, entretanto, menos relevante para a efetiva-

ção da oferta de turismo. Hospitalidade definida como uma ati

tude receptiva e acolhedora do alienigena, Encontra sua expres-
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saono inter~sse em servir, na cortesia, na amizade e no au-

xílio que uma comunidade oferece aos seus visitantes. É o

espírito do bem recéber" o Aloha no Hawa I , por exemplo.

Gilberto J. Weinberger Teixeira~~

diz que a oferta turística deve ser entendida como o conjun-

to de Recursos Turísticos (naturais, c~nicos, artísticos, e

culturais, etc.), infra-estrutura(acesso-rodoviário, ferrov~

ário, aeroviário e hidroviário; urbana-água, energia, sanea-

mento, comunicação) e Serviços Turísticos ( de alojamento-ho

teleiro e extra-hoteleiro; complementar-diversão, alimenta-'

ção, e promoção-guias, ag~ncia de viagem, etc.), pois é des-

te conjunto que o turista desfruta durante seu acesso e per-

man~ncia na área visitada.
Os estudos, as previs5es e análi-

ses da oferta turística devem ser feitos em função da deman-

da turística. A forma do turismo a ser desenvolvido numa da

da região, depende largamente da medida em que se possa fa-

zer coincidir os aspéctos qualitativos e quantitativos da

oferta e da demanda turística. Para nós, porém, resulta um

desafio do desconhecimento do comportamento do turista bras~

leiro, e por consequ~ncia, das form~~ mais adequadas para a

exploração turística dos in~meros n~cleos receptores poten~'

clals.
É óbvio que a combinação dos di-

versos conjuntos defat5res ou determinantes da oferta de tu

rismo não é simples e precisa ser estimulada por entidades '

p~blicas ou privadas.
Franco Paloscia (25) acha que

..
a

entidade privada cabe a organização da oferta de serviços, e
à entidade p~blica a construção de estradas, auto-estradas,

ferrovias, portos, aeroportos, serviços de higi~ne, parques'
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e Monumentos, escritório público do turismo etc.
O objetivo é ter uma ampla oferta

.,. ..• .turlstlca que va de encontro a uma demanda prevlsta e, portan

to, neste sentido a projeção da oferta necessária é baseada'

na projeção da demanda.

2-) DISTRIBUIÇAo

A atividade de distribuição cons~

te em organizar a passagem do Bem e do Serviço Turístico do

produtor ao consumidor. Compreendemos mais claramente quando

entendemos que o momento produtivo de uma agência de vlagem ou

turismo, de qualquer operador público ou privado com ativida-

de organizada no campo do turismo, corresponde ao distributi-

VOe

3-) CONSUMO:

Deve-se entender por cons~o tu-

rístico a utilização do Bem ou Serviço Turístico, ou seja, a

satisfação de uma demanda turística mediante a utilização da

oferta.
Atrativo Turístico: Todo e qualquer recurso (naturàl,

cultural, arquitetônico), susceptí-

vel de provocar um deslocamento hu-

mano em sua direção.

Recurso Turístico: Este termo é usado em um sentido IIllll.

to amplo, isto é, ,ele engloba·· nao

sómente os atrativos turísticos em

sí ~mas também toda a estrutura de

acesso,hospedagem e serviços em ge

ral de que dispõe uma localidade.

Quando se analisa os planejamentos

e recursos turfsticos, verifica-se que na sua maioria'
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tem havido uma malor atenção em relação à oferta, colocando,-

se a demanda num plano secundário, e em quase todas as proj§

çoes de demanda predomina um tratamento empírico, por isso,

neste trabalho procuraremos pesquisar e descrever uma metodo

logia para estimar, projetar e valorizar a demanda de turis-

mo. No caso da demanda na Indústria do Turismo a -expressa0

refere-se menos à quantidade de bens e serviços demandados a
..-. .,. - .varlOS nlvelS de preços e malS como estudo do comportamento,

do usuário das instalaç5es e serviços; por~m, ~ evidente que

a prêços reduzidos há uma propensão de aumentar o número de

turistas, pois, os elementos de resistência bastante consid§

rados são a distância e o custo. Outro elemento relevante na

demanda ~ a hospitalidade, pois se o turista em potencial sou

ber que será calorosamente recebido no lugar de destino, 0

seu desejo de visitá-lo será aumentado.
Um dos maiores problemas verifi-

cados na demanda é a existência de"picos" e "vales" .(oscila-

ç5es), e wuito esfôrço tem sido feito para solver este prob1e

ma, e considerável progresso tem siso feito atrav~s das ofer

tas de "fora de estação!'
Se o objetivo ~ ainteraçãoen-

tredemanda e oferta, uma medida do consequente consumo ou

utilização dos serviços ~ necessáriQ, sendo que todos os m~-

todos apresentados visam formas de se obter uma programação'

de desenvolvimento de atividades turísticas .em função da de-

manda existente ou/e potencial.

3.1. MÉTODOS DE DETERMINAÇÃO DA DE-

MANDA.

19) Métbdb de Pesquisa Individualizada: (26):

Ê um dos métodos empregados largame~
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te nos Estados Unidos, formulado inicialmente pela ORRC -Out-

door Recreation Resources Comission - uma comissão designada

pelo Presidente dos Estados Unidos para avaliar> o potencial e

propor medidas para o desenvolvimento da recreação em todo o
4'pals. Este m~todo da ORRC fixa-se no individuo e na popula-

Ç?o: entrevistas nas residências determinalh qual a taxa de

participação por pessoas para as atividades de recreação mais

populares. Al~m de especificar a taxa m~dia de participação'

de cada atividade, deve-se analisar as variações das taxas em

decorrência de fatôres sócio-econômicos (idade, renda, ocupa-

ção e local de residência).
Chegou-se a uma conclusão interessan-

te re~ente aos fatôres que induzem os turistas em potencial,

a transformarem~em turistas reais:
~

_ proximidade do local de recreaçao.

acessibilidade do local, isto ~, ln

fra-estrutura viária.

nivel de renda individual.

29) M~todo de estimativa da Demandac'om Base na

Frequêücia das. Instalações (27).

Os registros de visitante usuário das

instalações turistico~recreativas tem sido utilizados como m~

dí.da empirica da Demanda. Os registros indicam quantas 'pes-

soas estão dispostas a participar de um conjunto de atividades

turisticas a um dado custo ( O custo é definido em têrmos de

unidades monetárias e tempo), e a respectiva procedência dos

usuários. Uma sofisticação deste m~todo permitiria conside-

rar a.demanda latente. Demanda latente pode ocorrer numa das

três situações seguintes:
É a demanda que ocorre quando sao mUl
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to altas as tarifas de entrada ou participação na atividade

de recreação ou na instalação e, por isso, o potencial consu

midor deixa de utilizar a instalação ou participar da ativi-

dade.
f a demanda por uma dada instalação,

ou atividade que, sendo relativamente inacessível, em têrmos

de distância, a muitos dos potenciais consumidores, que por

isso deixam de frequentá-la •.
É a demanda que nao pode ser mensur§.

da, sejq porque as pessoas não conhecem as possibilidades de.

recreação existentes, ou porque não tem experiência para pa~

ticipar de uma dada atividade de recreação, ou mesmo porque

não são capazes de definir suas necessidades de r~creação.

39) M~todo de Capacidade de Utilização (28):

A capacidade de utilização indica o

limite das possibilidades do ambiente físico e ecológico pa-

ra atender as necessidades do consumidor de atividades de re

creação e turismo. Em outras palavras, este método parte da
~oferta de recreaçao para projetar a demanda. A preocupaçao

com o espaço físico e com a ecologia-dev e existir na mente

do planejador.

49) Método dos Padrões de Espaço e Recreação

(29) •

Esses padrões são na realidade, UBa

medida empírica e arbitrária e que apresentam requisi-tos re-

lativos de espaço baseando-se nos padrões de espaços -necessa

rios para a atividade de recreação. Este foi o m~todo adota-

do no planejamento turístico da área de influência da rodovi

a.Rio-Santos. (Projeto-Turis)
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59) M~todo da Medida de Gastos (30):

A medida dos diversos gastos do co~
sumidor tem sido utilizada tamb~m como indicador da demanda.

Tr~s s~o as esp~cies t!picas de ga~
tos a serem consideradas: - Gastos individuais da viagem de ida
e volta à instalaç~o tur!stica.

- Gastos com a tarifa cobrada para u-
sar a instalaç~o.

- Despesas para desenvolvimento, manu

tenç~o ou melhoria da instalaç~o.

69) M~tododo Inventário das Tnst'a'l.aço ea
(31) :
Um dos m~todos para estimar a deman

da malS em uso nos Estados Unidos ~ o do inventário das instala

çoes e recursos dispon!veis.
o inventário indica as instalaç~es,

e recursos tur!sticos existentes, sendo esses dadosconsidera-'
dos como as necessidades de recreaç~o e turismo. Desta forma, a
partir do inventário, infere-se que existe uma demanda.

79) M~todos dos Mod~los de Regress'~o'Li
near (32):
Os mod~los de regress~o sao adota-

dos nos problemas de previs~o, quando uma variável chamada de-
pendente ~ funç~o de outras variáveis chamadas independentes.
Elas n~o só permitem estabelecer uma estrutura causal entre as
variáveis, como a previs~o do comportamento da variável depen-'

dente.
7.a.) Mod~los de regress~o das zonas re

ceptoras de Turismo (33):
Os dois mod~los apresentados, est~o
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baseados em regressao linear, porém, apresentam númer-os dife;:

rentes de variáveis.

Vj
n

= >: Vij
1

onde:

Vij = representa o número de visitantes da zona receptora

"j", provenientes da zona emissora "i".

Vj = é o número total de visitantes na zona de destino

"j" por unidades de tempo.

o problema.-da especificação de "vi)",

é em função de um certo número de variáveis:

Vij = F ( Pi, Dij, Aj, Oj )

onde:

pi = população da zona emlssora "i"

Dij= dist&ncia entre a zona emissora "i" e a zona recepto-

ra "j"~

Aj = atração exercidq. pela zona receptora."j"

Oj = Medida das "oportunidades alternativas"da zona rece12

tora "j".

A funç~o conjunto da população e dis~T

tância é também denominada "acessibilidade" da zona receptora'

."j". Para levar em consideraç~o o efeito de "resistência" da

distância, a população é ponderada por uma função da distância.

7.b.) Modêlo de ~egressaod~s

emissor~s '(31+).

Neste modêlo temos a introdução'

de outra variável.
Ei = val~res s6cio-econ~micos dos residentes,
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na zona emis sora ".:L".

o número total de visitas dos residentes

de uma zona emissora "i li no conj unto de zonas receptoras "j"

(Vi) é função da população "i" (pi) e das características só

cio-econômicas dos residentes de "i" (Ei).

Vi = F (Pi, Ei)

89) Método das Características Individua:is(3 5),:

Este método baseia-se nos atributos das

pessoas que visitam uma área além de considerar a localizagõ

d~ sua resid~ncia.
Os visitantes são classificados de acor-

do com tr~s atributos: dist~ncia de sua resid~ncia ao local

de turismo, renda domiciliar e gastos totais na viagem com o

turismo.

Z =iz.. ] kLZ- rijkPijk

sendo:

j

= a total de visitas
- de visitas do segmento da população= proporçao

= população do segmento

= classes de distância

= classes de renda

= classes de gastos

z
rijk

Pijk

1

k

99) Demanda: por instalaçõ'es:
A demanda por instalações de turismo po-

de ser definida em sua dimensão quantitativa pela seguinte

fórmula (36):
De

t
= F ( P, Fe, d, T)
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onde:

Det = demanda por recursos de turismo
p ..• de lntervalo= numero pessoas por de tempo

Fe = frequência de vlagem

d = extensão da viagem em Km

T = tempo de permanencia antes do retorno.

Ê fácil verificar que o número de pessoas,

a frequência de vlagens e o tempo de permanencia vão indicar os

requisitos de acomodações e também o tamanho da estrutura de

transporte necessária.

109) Demanda em um país ou área:

A (37)- Demanda turística em um país ou em
..• -uma area 'e repres:entada pela soma de dois elementos, um inter-

no e outro externo, considerando a demanda turística de emprêsa

e a de família.

Indicando com:

Dt = A demanda turística total na região ou
0#pals.

Demanda turística das da .~
= pessoas reglao.

Demanda turística das da .~
;; empresas reglao.

= Demanda turística das pessoas de fora da
.~reglao.

= Demanda turística das empresas de fora da

reglao.

temos:

119 ) Demanda para TurismO In:t'ernacional (38).

Desenvolveremos à seguir, uma fórmula para

o estudo da demanda para o Turismo Internacional.
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A simples expressa0:

Dx = F (Y, px)

onde:

Dx - demanda na regi~o x

Y = renda dos que visitam a regi~o x

Px = preço do turismo na região x

permite concluir:

Dij = F ( Yj, pi )

onde:

1 = indica regi~o de destino

J = indica região de orlgem
No custo do "produto.turismo" considerare

mos o custo do transporte, que deverá ser em funç~o da distân-

Cla entre os polos emlssores e receptores, e o custo de perma-

necer na regi~o de destino, então:

Dij = F (Yj, Fij, Pi/Pj )

onde:
Fij = indica a distância da orlgem ao destino, medindo o

dispêndio que se terá com o transporte. Um problema

adicional será a classe de acomodação ..

Pi/Pj = medida dos prêços relativos no pais de origem e no

pais de destino.

Teremos:
Dij = F (Yj, Fij, Pi/Pj, Kj, Pj)

ao introduzirmos duas variáveis:
Kj = medida da distribuiç~o da renda

pj = populaç~o
podemos acrescentar ainda uma variável que indique as restrições
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governamentais (Rj) ou (Ri).

Teremos:

Dij = F (Yj, Fij,Pi/Pj;Kj,Pj,Rj,Ri)

D-) A INDÚSTRIA TURfsTTCA:

o turismo abrange o setor primário e

s~cundário da economia (39), por~m, com esta afirmaç~o n~o

queremos rebater a doutrina universalmente aceita de que a

Indústria Turística é uma típica componente do setor terciá-'

rio da produç~o, pois ela produz essencialmente serviços, mas

é no campo economico que o fenomeno mostra a sua complexidade:

construir uma estrada, um hotel, o consumo alimentar necessá-

rio ao turista, produzem efeitos benéficos s5bre a economia '

nacional.

o entendimento do turismo como indú§

tria .~válido no sentido de que há uma atividade produtiva ao

se criar a utilidade, tornando um bem apto a satisfazer um de

terminado desejo turístico.



E - CONCLUsAo

Sentimos que a planificaç~o de uma in-

fra-estrutura para 6 turismo, n~o deve, por~m, ser apenas bas~

ada em parametros de natureza quantitativa coro os que foram e-

xaminados at~ aqui. Há tamb~m, necessidade de se conhecer as

dimens6es qualitativas dos fluxos. Em ~ltima análise, estas

dimensões representam a motivação, ou seja, o fato gerador do

turismo.

Os conceitos analfticos dos elementos

característicos de Oferta e Demanda de turismo discutidos ant~

riormente enfatizam a import~ncia da identificaç~o de segmen-'

tos de mercado. É necessário, em resumo, analisar quantitàti-

va e qualitativamente este mercado, a fim de reduzir as even-

tuais diferenças entre Demanda e Oferta (transação) neste se-

tor, ou seja, tornar a oferta de serviços compatível com a

demanda.

Afirmaç6es estabelecidas no desenvolvi

mento deste capítulo, permitiram a conclusão. aclt-ria,que traz

como consequência a aplicabilidade do Marketing na Ind~stria '

do Turismo, o que desenvolveremos nQ_capftulo seguinte.
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" " Quando o progresso do Brasil prÇ?

vocar a abertura de boas estradas e o esta-

belecimento de comodas linhas de navegação,

aí, os turistas terão, ao alcance quase lme

diato, muitas das malS admiráveis perspecti

vas da Criação".

Visconde de Taunay

( De "Paisagens Brasileiras", Edições Me-

lhoramentos, escrito por volta de 1.885,

ap6s aprazível vlagem ao litoral

Santos.)

Rio-
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A- INTRODUÇÃO:

As modificações ocorridas na Economia Brasileira

durante a última década, permitiram adD~~fura de novas fron

teiras na oferta e demandadO mercado terciário.

As atividades mais recentes, que se tornaram po§
<fi' •SlvelS em virtude dos programas governamentais, foram a

criação da indústria de transportes, a implantação de um

grande complexo de telecomunicações, a difusão do mercado

de valôres, os planos federais de exportação e também, o

inIcio da indústria de turismo, cuja análise sob uma pers-

pectiva de Marketing é o objetivo'deste capítulo.

Como uma decorrência natural do desenvo Iv i.merrt o '

da economla, o turismo passou a ser seriamente encarado co

mo uma atividade compatível com os programas do governo g§

r-ando um pr-oc essc.que permitirá expansão de empregos,

Como em outros setôres de atividade econômica, é

fundamental para a organização do turismo analisar a opor-

tunidade de mercado, para que assim possam ser definidas '

metas e objetivos, e formuladas normas e diretrizes opera-

cionais para as emprêsas fornecedoras e auxiliares de tu-

rismo. É portanto, necessária uma análise, evidentemente,

orientada por uma perspectiva'de Marketing.

B- - Quem é o Turista?

- Porque os Turistas viajam?

- Que destinações ele escolhe e porque?

Lembrando mais uma vez que Marketing está essen-

cialmente preocupado com a transação, podemos afirmar que

o primeiro passo a ser determinado será a identificação do

visitante presente e potencial, uma vez que ele será o con
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sumidor do Bem Turístico.

- O que faz as pessoas viajarem?

Há um número grande de respostas, dependendo das

condições individuais e culturais. As respostas são Dsico... -
l:ógicas e sociológicas e, em assim sendo, aquilo que é di-

to pelo turista como sua motivaç~o pode ser apenas refle-

xos de necessidades que ele próprio n~o percebe ou n~o de-

seJa demonstrar.

Deveríamos tentar identificar as razões pelas

quals as pessoas optam por viajar, mesmo quando necessida-

des como convicções religiosas, guerra, n~o existem, ou se

ja, a vlagem por prazer. É importante considerarmos den-

tro da psicologia e motivaç~o do turismo o fato de que uma

pessoa normalmente viaja em funç~o de mais de uma raz~o;

asslm, uma série de eventos que se realizarão em um deter-

~inado local poderão servir de ref5rço para se ir para es-

te local mesmo proocistindo uma razão de saúde.

Maslow (40) considera uma hierarquia de neceSSl-

dades:v~eriam universais, encontradas em todos os homens; e

na base da hierarquia estariam as necessidades fisiológicêS

tais como fome, sede e necessidade de ar, que se não sati§

feitas, bloqueariam todas as outras. Teríamos depois, po-

rém, bastante potentes para determinar o comportamento, as

necessidades de proteç~o e segurança, que são satisfeitas

comprando seguros, constituindo um lar, fazendo invéstime~

tos .... , e assim por diante, até considerarmos as neceSSl-

dades que os indivíduos possuem de mudanças em função de

divertimentos, novos cenários, novas experi~ncias, quando

eles viajarão, escolherão férias em locais em que estas ne

cessidades possam ser satisfeitas. Certamente há tremenda
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variação no que é necessitado pelos indivíduos, pois muÍt.os

preferem não viajar porque estariam mais confortáveis nas

circunstâncias presentes, ou estariam com medo de sair de-

las.
Jonh A. Themas (41) listou dezoito motivos que

ele; acredita sejam os mais importantes na determinação da

motivação da viagem:
- Motivos Educacionais e Culturais:

1- Para ver como povos de outros países vivem ,

trabalham e se divertem.

2- Para ver determinados espetáculos, cenas.

3- Para ter um melhor entendimento das notícias,

dos acontecimentos.

4- Para apreciar especiais eventos.

- Descbntração e Prazer:

5- Para sair da rotina.

6- Para ter uma boa temporada

7- Para obter experiências romanticas.

- Etnicos:

8~ Para visitar o lugar de origem da família.

9- Para visitar lugares em que sua família ou

amigos foram,"

- Outros:

10- Condições Climáticas.

11- Saúde.

12- Esporte.

13- Economia.

14- Aventura.
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15- Necessidade de sentir-se superior

16- Conformidade (acompanha conhecidos)

17- Participar da hist6ria (velhos templos e

ruínas) .

Um estudo (42) sôbre a atitude da pe§

soa em férias, baseado em 1.005 entrevistas pessoais, mostrou'

que o mais importante fator na det er-minaçjio de para onde os No!:,

te-Americanos vão nas suas férias ê o desejo ou obrigação de Vl

sitar parentes e amlgos, após o que teríamos:

- Bonito lugar.

- Oportunidade para ter um bom descanso.

- Esporte ou facilidades recreativas

- Oportunidade de conhecer pessoas.

- Boa comida.

Um estudo de 11arketing (43) com o ob-

jetivo de conhecer as razões pelas quais o turista escolhe uma

determinada área, revelou que a maioria das pessoas interpreta'

as férias como uma extensão de sua "personalidade, razão

qual ~eluta em verbalizar diretamente suas atitudes sôbre

pela

fé-

rias. De acôrdo com este ..estudo são quatro os determinantes

principais de um plano de férias:

1- Finanças: As férias limitadas ~ quantia que

que o turista se dispõe ou pode gastar.

2- Obrigações: O trajeto será escolhido em fun

ção de visita que terá que fazer na área es

colhida ou durante o período de férias.

3- Propaganda:

4- Status Familiar: no sentido de que maior a

mamília, mais será considerado o custo da

vlagem, aSSlm como a opinião das crianças.
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Ele chega ~ conclus~o de que o turista
I'

tende a idealizar a área de turismo escolhida, da qual ele pod§

rá voltar satisfeito ou frusirado, o que nos levaria a supor que

muitas das viagens seriam motivadas por uma criaç~o de uma ima-

gem ou de um ideal na mente do turista. Esta imagem poderia to-

mar forma em um curto período de tempo ou se manter como persp§c

tiva durante anos.
Mclntosh (44) estabelece quatro bási-

cos motivadores de Turismo:
_ Motivos Físicos: incltii o descanso físico, par-

ticipação em esportes, necessidades de recrea-'

ção e descontração e aqueles motivos diretamen-

te relacionados com a sa~de física. Todos es-

tes motivos tem em comum o objetivo de propi-

ciar a diminuição da tensão.

_ Motivos culturais: são identificados pelo dese~

io do turista em conhecer outros países, sua m~

sica, arte, folclore, danças, pintura, reli-'

gi~o e outras atividades culturais.

_ Motivos Inter-pessoais: inclui o desejo de en-

contrar novas pessoas, visitar amlgos e parentffi

sair das convenções rotineiras da vida, escapar

da família ou vizinhos ou fazer novos amigos.

Motivos de Status e prest{gio: inclui as vlagere

de neg6cios , assistir convenções de estudo,

muitas vezes com interesses profissionais.

Ele procura ainda estabelecer correla-

ç~o entre a motivação e a influ~ncia de fat5res:

a-CorreTaç'ão :
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1- Motivos Físicos com Refôrços Físicos

= +

2- MOt{Vos Físicos com Reforços de Status

=

3- Motívos Físicos com Refôrços Culturais

=

A primeira correlação indica que pa-

ra este tipo de motivo os fatôres da área selecionada para u-

ma futura visita são importantes, estabelecendo um refôrço po

sitivo. As outras duas correlações mostram que para motivos

físicos os refôrços considerados não são tão relevantes a não

ser talvez se considerarmos a po~sibilidade de concorrência.

b- Correlação:

1- Motivos Culturais com Refôrços Físicos 9. -

Esta correlação negativa observada,

siginifica que quando uma pessoa está motivada por aspéctos

culturais e seu interesse é intenso, o refôrço de fatôres fí

sicos tende a ter diminuído o valor de sua influência.

c- Conr-e La çâo :

1- Motivos Interpessoais com Refôrços Físicos

=
2- Motivos Interpessoais com Refôrços Interpe§

soais = +.

Na primeira correlação observamos a

diminuição da influência da decisão dos refôrços físicos quªn

do, por exemplo, a necessidade de fazer amigos aumenta da in

tensidade. Na segunda correlação os feriados de Natal serão

altamente positivos para a decisão de que seja efetuada uma'

planejada viagem a família.
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d- Correlação:

1- Motivos de Status com Refôrços de Status

= +

Podemos interpretar que a motivação
... ~ .•.crescera quando acompanhada de fatores co:n:ctadoscom pr-e st í.r:

Peter Gray (45) estabelece duas b~-

sicas e distintas razoes pelas quais pode ser objetivado o

Turismo por prazer: desejo de vaguear e o desejo de sol,

não sendo porem uma classificação exaustiva, pois, pOdería-'

mos admitir, por exemplo, o desejo de neve,

- Desejo de Vaguear: (46)

É b~sico na natureza humana a vonta

de de largar as COlsas que nos são familiares e ver diferen-

tes culturas e lugares. O desejo de viajar pode não ser per

manente ;naummero desejo de troca t empor-àr-La do conhecido por

alguma coisa exótica. Este desejo e tão característico no

ser humano comoa curiosidade.

- Desejo do Sol: (47)

Generaliza um especial tipo de Vla-

gem que depende da existência de/certas características at-

mosfericas na localidade a ser escolhida. Exemplo óbvio de

desejo de sol são as f~rias de inverno na Flórida, Hawaí, M~

xico, Caribe, pelos canadenses e pessoas do norte dos Esta-

dos Unidos.
Em função de diferentes desejos, te

remos tipos diferentes de vlagem e>portant~com atributos di

ferentes.
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Sunlust Wanderlust

Complexo Turístico Turismo

Visita a uma região Provávelmentemuitas
.-regloes.

Clima é importante Clima é menos lmpor-
tante

Chegada ao destino Visitas através
viagens

de

Descanso, atividade Ostensivamente educa

cional

Pesq~isa feita pelo gov~rno (48) revela que quan

do o indivíduo marca suas férias ele passa por tr~s fases:

- Fase do Sonho: quando se especula sôbre as fé-

rias ideais;

- Na segunda fase busca-se informação e ajuda,e~

plorando as possibilidades de realização de

suas férias sonhadas;

A última fase é quando as decisões da vlagem

são tomadas em função do sonho face a real ida-

de e a prática,
'--o

As tr~s áreas em que as diferenças in

dividuais são importantes quando consideramos motivação de turis
-mo sao: sexo, idade e educa~ão, pois terão grande influ~ncia na

determinação da oferta a ser feita do produto "Turismo",

1- Barreiras ao· Turismo:

Existe um certo número de razoes
- -pelas quals pessoas nao podem viajar intensamente ou mesmo nao

podem viajar.
Um certo número de estudos psicol.ó

glCOS tem sido feitos e algumas razões concretas foram encontra-
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das , que explicam porque pessoas não Vla]am num certo perío-

do de tempo (49).

1.1. Custo: Existe não só a limitação do poder

financeiro, como turismo compete com cer-

tas aplicações do dinheiro.

1.2. Falta de Tempo: Esta barreira ~ caracterís

tica daquelas pessoas que nao podem deixar
~ .o seu negoclo.

1.3. Limitações Físicas: limitações físicas e

de saúde mantém certas pessoas, particular

mente as mais idosas, em casa.

1.4. Estágio Familiar: Pais de crianças peque-'

nas não podem viajar em razªo~lde suas obri

gaçoes e inconvenientes que teriam na Vla-

gemo

1.5. Falta de interêsse: Em razão de desconhec~

locais que poderiam trazer adequada satis-

fação.

o que foi exposto nesta parte dotr~

balho, demonstra a necessidade de identificarmos o Turista
.-

Brasileiro, suas motivações, expectativas e as condições para

efetuar suas vontades. Portanto, se soubermos quem ~ o Turi§

ta, quais as suas características, que produtos e serviços e-

les desejam, que destinações são escolhidas~porque, ~ que a

oferta a ser feita pela "Indústria do Turismo", poderá ser

adequada a demanda do "Produto Turismo". ·É com a identifica-

ção do mercado que será feita a oferta e a comunicação, atra-
..• -ves de propaganda, promoçoes, etc.

Neste momento, estamos considerando'
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Marketing como um amplo esfôrço ou um processo social de de-

terminação de que produtos e serviços são procurados, toman-

do-se as necessárias providências para que estes produtos e

serviços sejam oferecidos, "vendidos" ao mercado potencial,

incluindo portanto, a determinação do quanto, do que e como

é procurado, e da promoção desta produção. Marketing também

-inclui o preço dos "produtos e serviços", a sua competivida-

de e a sua capacidade de gerar lucros para o empresário.

É com um enfoque mercadológico do

turismo que podemos saber quantas pessoas gostariam ou po-

deriam ser induzidas a frequentar uma determinada área turís

tica. A pesquisa mercadológica nos levará a identificar as

pessoas que deverão se utilizar de nossa oferta e nos permi-

tira concluir da sua adequação ou não. A oferta de hotéis,

restaurantes, lugares noturnos, enfim, todo o.complexo e fa-

cilidades· turísticas, devem ser oferecidas em função do mer-

cado para a sua utilização, observada principalmente a ecolo

gia do lugar. Portanto, a construção de um complexo turís-ti-

co se assemelha ao lançamento de um produto qualquer e seu s~. .

cesso dependerá da pré-exist~ncia, ainda que em sentido de

desejo, de imagem na mente do consumidor.
Molntosh (50) reconheceu que é mui-

to raro que uma estratégia de segmentação de mercado para um

centro de atração turística seja universalmente aceitável ou

desejável.
A melhor estratégia mercadológica é

estar atento para segmentos isolados do mercado tomado como

um todo, quando o Marketing de Turismo poderia enfocar orneI'

cado presente e potencial, em todas as suas características.

Usualmente, a segmentação de mercado em turismo é em termos

de critérios demográficos, geográficos, economlCO e social.
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Exemplificando:

- Orientação Pública: Pessoas interessadas em visitar, estudar

ou trabalhar em instituiç~es ou 6rgãos públicos - institui-

ç~es de pesquisas do Gov~rno Estadual de são Paulo.

Orientação Agrícola: pessoas interessadas em observar e estu

-dar práticas de uma determinada região, estado ou país.

- Orientação de Neg6cios: muitas vezes, executivos e homens de

,empr~sas viajam com o objetivo prímordial de observar e visi

tar fábricas, shopping centers e outras atividades '" .economl

cas em determinadas regiões.

- Orien"tação recreativa: Segundo McIntosh esta orientação é a

mais tradicional de todas. Foi em virtude dela que o turis-

mo apareceu; a ;'orientação principal destes fluxos é dirigi-

da às prais, montanhas, estâncias balneárias e também a 10-

cais onde seja possível a prática de "jogos.

Orientação Científica: neste caso, a razao ou fato gerador

do fluxo encontra-se em atividades de pesquisas bio16gicas ,

geográficas ou geofísicas, que s6mente podem ser desenvolvi-

das em determinadas regiões. Um ex~mplo típico desse fluxo'

foi o eclipse do sol, cujo melhor ponto de observação foi o

Rio Grande do Sul. Note-se, porém, que estes eventos sao ra

ros.

_ Orientação Educacional: Este fluxo é gerado por professores,

e estudantes, em seu tráfego incessante entre os principais'

centros de estúdo do mundo.

_ Orientação Socio16gica: Estudo ~e outras culturas e raças,e§

tudos inter raciais, programas de conviv~ncia familiar.
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coordenação destes três elementos permitirá saber o tamanhol ~0

mercado para este produto e correlacionando com os fatôres que

obstruem o desenvolvimento do turismo no local, tais corno dis-

tância, custo, situações competitivas de outras áreas, podere-

mos nos aproximar da determinação de que parcela do mercado se

rá obtida por este produto.

Portanto, será em função de quem compra o

produto e do tamanho do mercado comprador que serao feitas as

ofertas de um complexo turístico, podendo aqui ser entendido '

quer com um planejamento para o desenvolvimento turístico do

Brasll, ou para urna determinada área~sempre dentro da coerên-'

cia inicial e~tabelecida pelo 6rgão Centralizador Governamen-'

tal, pois é em função do conhecimento do visitante atual e po-

tencial que saberemos que programas são necessários e corno e-

les deverão ser implantados, os seus h~bitos de compras e en-

tretenimento, buseando-se sempre corno objetivo a adequação en-

tre a oferta ea pnocuna," sem esquecer de considerar o turista

externo, e que principalmente em caso de um país grande corno o

nosso, encontraremos muitas vezes para o turista brasileiro si

tuações,competitivas entre regiões internas e externas (para o

habitante da cidade de são Paulo ir-a Salvador ou a BuenaAi-

res), o que atualmente foi um pouco diferenc~ado em razão da
/

proibição de financiamento, por financeiras, para viagens ao

exterior.
o conhecimento dos turistas deve ser nao só

referentemente aos seus desejos e objetivos, porém, também, o

seu poder aquisitivo; sua faixa etária; caracterís ticas de com

portamento, tais corno: a forma de pagamento utilizada Cà vist~

cartão de crédito e outros), tipos de gastosCaposentos, alime~

tação, bebida, compras, etc.); a composição do mercado (funci2
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_nários do governo, homens de negócios, turistas, particiapnte,s

de conferências).

Estaremos, portanto, aplicando uma estr~
(\e.qv.'l1"

t~gia conhecida como de produto (~ quando procuramosPos prOd~

tos às características de um mercado específico.

t ~dentro deste objetivo que realizare-

mos os esfôrços de produto, distribuição e comunicação.

- Product Mix (composto de Produto) (52)

Como exemplo de "product mix" temos a

existência de diferentes tipos de acomodação e entretenimento,

como distinção de classes em avião, etc.

- Distribution Mix (Composto de Distri-'

buição) (53).
Os agentes de viagem sao provàvelmente '

os mais importantes distribuidores, por~m, existem muitas ven-

das diretas ao público pelas próprias companhias, como de ho-

t~is, de avião, de navegação, etc., ou ainda a escolha de um

hotel poderá ser feitaatrav~s de um livro indicativo editado'

pela prefeitura de uma cidade. Por~m, o esfôrço deverá ser

dirigido no sentido de escolha do meio de distribuição mais e-

ficiente, para que realmente o produtó seja avaliado pelo mer-

cado consumidor. _ Cowmunications Mix (composto de Comuni
(54) cação)

Aos m~todos pelos quais o produto chama-

rá a tenção da sua existência junto ao consumidor, da-se o no-

me de "Communications Mix"} promoção de venda de 1magem e a 1m

plantação de um posto de serviço de informaç~es.
1-) IMPLANTAÇAo DE UM PLANO MERCADOL6GI-

CO.
O plano de desenvolvimento do po-'

tencial turístico de uma determinada região, deverá fazer par-
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te do processo global de desenvolvimento turístico do país. As-

sim sendo, a implantação e o desenvolvimento de um plano merca-

dológico deverão ser acompanhados por um órgão oficial de Turi~

mo, fiscalizar:lct-d.ogrupo de organizações da área, pois o turista

normalmente não quer visitar apenas um local, mas prefere visi-

tar uma variedade de atrações na área, daí a necessidade de coe

r~ncia global e de cada área. Em razão desta necessária coeren

cia, os resultados do processo mercadológico aeverão ser cons-'
~.'(Ô'O

tantemente avaliados, p01S programas insuficientes 'ser abandona

dos e os produtivos deverão ser reforçados. Isto é possível

quando um processo de avaliação sistemática é implantado.

2- ELEMENTOS ESTRUTURAIS DO PROCESSO DE LANÇAMEN-

TO DE UM NOVO POLO TURíSTICO:

Como há necessidade de coerência num pla-

no turístico como um todo, dentro de cada projeto específico de

vemos estruturar o respectivo processo de lançamento.
No desenvolvimento deste ítem, considera-

mos como produto a ser lançado a construção de um novo polo tu-

rístico e dentro dessa idéia achamos correto explorar para e-

le o esquema utilizado para o lançamento de produtos comerciali

záveis quaisquer.
2.1. Investigação - Análise econômica preliminar

2.2. Análise econômica formal
2.3. Desenvolvimento do produto - polo turístico.

2.4. Fontes de mercado

2.5. Comercialização

Estes elementos constituem as fases da va

lorização da viabilidade de um projeto.

2.1.) Investigação do novo produto, véüorização e

análise economica preliminar.
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A importância deste prlmelro estágio-

no desenvolvimento de um novo produto é que o resultado, ou se-

ja, a efetivaç~o dos subsequentes está em funç~o da aprovaç~o '

em uma valorização inicial. Definindo-se os critérios para o

primeiro julgamento: como o potencial produto (polo turistico)

será julgado, a área em que as inves~igaç~es sabre o novo prod~

to será concentrada, a a sua intensidade, considerando como crl

tério de extrema importância a taxa de retarno sabre o investi-
-mento que sera feito pela companhia lançadora do produto, que

dará inclusive uma idéia aproximada da aceitação do produto.

2.2.) Análise Econamica:

Verificadas, portanto, as caracteris-

ticas em geral do mercado do produto, os riscos inerentes ao i~

vestimento requerido, devemos, caso nenhum obstáculo tenha sur-e.

gido, fazer análise econamica mais completa.

a- potencial de Mercado:

Definidos os propósitos do produto

procura-se conhecer o mais possivel o mercado ou segmento de

mercado que deverá ser atingido pelo produto, (polo turistico),

quando ent~o poderemos considerar o prêço, a distribuiç~o e a I

estratégia promocional, que deverá ser a mais efetiva para ati~
. -gir o mercado proposto pelo produto, o que nos proporclonara

-inclusive um dimensionamento do mercado; porem, em se tratando'

da criaç~o de um polo turistico, devemos ter em mente a adequa-

ção do mercado potencial com a capa~idade permitida ao lugar

geográfico escolhido, de maneira a preservar a ecologia do 10-
cal. Esta é uma das raz~es fundamentais pela qual o planejame~

to do turismo deve estar centralizado em órgãos governamentais,

para imJ?edir que loteamento, construçãe.s;venham destruir, satu-



.57.

rar uma região. com potencial turístico.

b-)Potencia:l para a Emprêsa;

Com o entendimento anterior em mª0s, deve

mos estimar as probabilidades da empresa explorá-los com suces

so.

- A adição à linha de produto
..promovera,

uma boa agregaçao de lucros?

- Estimativas da probabilidade de sucesso

técnico (aproveitamento das características locais) e mercado-

16gic0;

- Estudos da taxa de retôrno.

QUando a avaliação é determinada por
..va-

rios técnicos há uma necessidade de consolidação das várias

conclusões, e se neste momento estivermos com decisão de intro

.duzir o novo produto, devemos nos fazer três perguntas:

19)- Baseado na probabilidade de um bem

.sucedido desenvolvimento, testes de mercado e introdução merca

do16gica, poderá o produto aguentar os austos associados a es-

tas atividades?

29)- Todos os p~?p6sitos para o desenvol-

vimento e introdução do novo produto serão atendidos?
39) Todas as informações são suficientes,

justificam os custos incorridos? A questão aqui, seria coletar

alguma informação adicional antes de estabelecer a decisão fi-

nal.
2.3.) Desenvolvimento do Produto - P610 Turí:stico

É a transformação do prop6sito na materia

lizaç~o do novo produto. Envolve o tempo, o processo, desde a

aprovação até o seu oferecimento ao público consumidor.
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PoderIamos dizer, que dentro deste con-

ceito de desenvolvimento do,produto estão contidos os ele-'

mentos pesquisa de mercado e comercializa~ão.

2.4.) Pesquisa de Merdado:

Definido anteriormente quem são os nos-

sos compradores em perspectivas procuraremos conhecer os seill

gostos, preferências, anseios, disponibilidades financeiras,

para desenvolvermos o nosso produto coerentemente.

2.5.) Comercialização:

Em função do conhecido at~ o momento, I

determinaremos o sistema de comercialização mais adequado.

Conclusão:

Podemos concluir, que se um pólo turís-

tico tem um objetivo a ser atingido, necessãriamente a coor-

denação do seu desenvolvimento e manutenção deve ser feita I

por um órgão governamental, para que ~aja o~necess~rio poder

de comando atrav~s do qual, ser~ estabelecida a coerência

com o Desenvolvimento Turístico do país.
Apresentamos, nos diversos ítens deste-~~

capítulo, a utilização do Marketing pela Indústria do Turis-

mo,o que permite a proposição de uma Metodologia de Pesquisa.
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T- .APLICAÇÃO PRÁTICA:
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A- INTRODUÇÃO:

O presente capítulo, visa estabelecer nu-

ma primeira abordagem, uma metodologia para identificar e ava-

liar as possibilidades de desenvolvimento turístico de uma de-

terminada área, sob enfoque mercadológico, utilizando-se da

cõnclusão de aplicabilidade do I1arketing ao Turismo.

A região a ser considerada será a faixa I

litorânea do Estado de Santa Catarina, compreendendo a área de

Itajaí a Laguna, principalmente em função do Turista Brasilei-

ro.

A exist~ncia de atrativos variados no Es-

tado de Santa Catarina, tais como praias, ilhas, lagoas, monu-

mentos históricos e fontes hidrominerais motivou, especialmen-

te na parte litorânea, a partir da última década, um fluxo tu-
., . . .-rlstlco crescente para a reglao.

No entanto, alguns elementos da oferta do

Turismo permanecem Lnauf í.c í.errt es , o que tem se revelado um obs

táculo ao desenvolvimento do turismo numa área relativamente '

próxima de são Paulo e de outros centros emissores, como vere-

mes mais tarde.
É urgente, portanto, a ação disciplinado-

ra do Estado, visando evitar o comprometimento desses atrati-

vos naturais e culturais a uma exploração inadequada, tal como

está ocorrendo na Baixada Santista. Aliás, j~ se faz sentir'

a especulação imobiliária em algumas regiões, sem preocupação'

com padrões urbanísticos ou de preservação de belezas naturai&

o governo de Santa Catarina, visando o

desenvolvimento integral da comunidadecatarinense, contemplou

com bons olhos o turismo, formulando uma política de Turismo e
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encarregou a BESC-Turismo S/A, empresa do Grupo Financeiro Ban

co do Estado de Santa Catarina, para executá-la.

O govêrno do Estado, preocupado com o

desenvolvimento do Turismo, tem procurado atrair investimentos

privados para a região. Ora, para a atração dos empresários '
.",..". ."ta •no setor turlstlco, e necessarlO antes de mais nada, que lhe '

sejam apresentadas oportunidades efetivas e rentáveis de lnves

timento. Por isso, consideramos fundamental para a atração de

~rtvéstimentos que essas oportunidades sejam identificadas

e avaliadas.

A urgência desseesf5rço t~cnico-financei

ro se justifica pelos dados estatísticos levantados. Senão ve

jamos (55).
Ingresso de Turistas .Nacionais em Sant~ ,

Catarina:

1.971 - 42.000
1.972 - 66.000
1.973 - 105.000
1.974 - 165.000
1.975 - 258.000

A permanencla m~dia do Turista em Santa

Catarina ~ de 6 dias, durante os quais ele gastará em
.. _.meC!la

por dia: (56).

1.973 - 100,00
1.974 - 120,00
1~975 - 150,00

gerando uma renda de:

1.973 - 63.000,00
1.974. 178.000.000,00
1.975 - 232.700.000,00
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Assim, a diretoria do Besc - EMPREENDI-,

MENTOS E TURISMO S/A, org~o sob administraç~o do Banco do E§

tado de Santa Catarina S/A, consultou "M. Roberto Arquitetos

S/A", (57) sôbre o desenvolvimento da área leste da ilha de

Santa Catarina, tendo em vista, principalmente, o crescimen-

to da cidade de Florianópolis, bem como o incremento das ati

vidades turísticas do Estado de Santa Catarina e da sua CaPi

tal; porém, consideramos o projeto insuficiente, principal-'

mente ~elo parecer técnico ter sido emitido com ausência de

critérios, objetivos, utilizaç~o pura do método de relaç~o '

entre o n~mero de frequentadores de uma regi~o e a superfí-'

cie de praiE a sua disposiç~o, sem uma completa definiç~o de

quem s~o estes frequentadores: idade-,sexo, poder aquisiti-

vo, motivaç~o, tipo de viagem, etc., existindo lli~apreocupa-

ç~o apenas com a manutença6 da ecologia. Desta maneira have

rá dificuldade na adequaç~o citada anteriormente de oferta -

procura do produto Turismo.

Embora vários pontos de interêsse turí§
- ~ .tico seJam citados nao se procurou estabelecer uma coerenCla

para o desenvolvimento da faixa litorânea como um todo, para

satisfaç~o de várias expectativas, nem dentro do planejamen-

to global do país.
Ac~amos, que dada a proximidade entreos

principais centros receptores de Turismo (sentido amplo) no

Estado de Santa Catarina- Itajaí, Cambori~, Florianópolis e

Laguna - um plano de aproveitamento e desenvolvimento do res

pectivo potencial deverá ser totalmente integrado.

B- Metodologia - Proposta de Pesquisa

Inicialmente, deveriam ser consideradas

as característiscas básicas da área no todo, com relaç~o aos
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aspectos gerais do quadro natural da regi~o, detalhando carac~

terísticas por nós julgadas importantes, para a região enfoca--

da: faixa litorânea Itajai-Laguna. Desta maneira, teriamos o

conheeimento do produto em sua forma natural, ou seja, como e-

le se apresenta.
.eo~ o objetivo de analisar a oferta tu-

rística seriam realizados levantamentos que trouxessem dados'

relativos a super-estrutura existente em matéria de acolhida '

'número de hotéis, sua capacidade de atendimento, restaurantes
~pensoes, bares, etc.), de atendimento médico-hospitalar de que

disp5e a regi~o considerada,a infra-estrutura de transporte ,

sistema de comunicaç~o, elementos complementares, e. aprovei-'

tar-se-ia para verificar o movimento turístico nos hotéis de

maneira a permitir delinear o perfil sócio-econômico dos: turís

tas que dem~ndam a região em tela.
Com o objetivo de analisar a demanda tu-

rística serlam realizadas pesquisas de campo nos núcleos receI?

tores considerados e nos determinados como seus concorrentes.

Portanto, a nossa proposta de pesquisa'

seria um complemento às idéias lançadas pelos consultores cita

dos à pag.í.nave n:íe-r~or.
- ..'.

1- Aspectos Gerais do Quadro Na:tU:ral:

Parte dos atrativos naturais ainda se en

contram intactos, embora a BR-IOI, estrada asfaltada, ligue tô

da a região considerada aos polos emissores, propiciando aos

turistas n~o só suas belas praias, mas também fontes hidro-mi-

nerals. Entre essas fontes de destaca a estância termo-mine-'

ral radioativa de Caldas da Imperatriz, localizada no Municipb

de Santo Amaro da Imperatriz, situada a 35 Km de Florianópolis,

Caldas da Imperatriz deve seu nome a uma visita que o Imperador
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D.Pedro 11, acompanhado de sua esposa Dna. Tereza Cristina, fez

àquelas águas emoutrubro de 1.845. A fonte, apesar de ser con

siderada a segunda do mundo, logo após Vichy, tanto pela fórmu-

la quimica como pela temperatura da água que ~ de 409C,acha-se

localizada numa encosta concava de elevados morros, a mais de

300 metros do nivel do mar, tendo ao lado um pequeno rio enca-

choeirado.

A região considerada como potencialturfê

tico está inteiramente ligada pela estrada BR-IOl, totalmente '

asfaltada e de ótimas condições, e tem sua conexão com os Esta-

dos do Sul e do Norte, extremamente facilitadas. Talvez o tra-

jeto efetuado com maior dificuldade seria entre são Paulo-Curi-

tiba, sendo que o Govêrno Federal consciente da deficiência des

ta estrada já preve a sua duplicação de vias.

A hospitalidade do povo está em todos os

lugares. NO Norte, no Vale do Itajai, os imigrantes germanicos

implantaram o parque fabril, principalmente tecelagem, porcela-

na e cristal, mantendo traços de uma civilização europ~ia; o

seu litoral pOSSUl todos os tipos de prall3; o roteiro dos alti-

planos onde está a sentinela granitica da Serra do Rio do Ras-

tro, mil e quinhentos metros de audácia vertical debr~çados em

imponência a abismos sobre o mar. ,
Ainda ao longo da BR-IOl, encontramos a"

estância ,hidro-mineral de Gravatal. As termas se encontram em

um vale protegido por montanhas de três lados, estando abrigadffi

de ventanias e, por isso, não sofrendo os rigores do inverno. A

região~ auto suficiente em hortaliças, frutas, verduras, ovos

carnes de gado, aves, etc. Suas águas alcançam a temperatura de

379C e tem qualidade terapeutica.
No Municipio de Tubarão, vamos encontrar'

"as termas de Santo Anjo da Guarda, com excelentes qualidades t~
j~(\ r e-.: T\C:.uc~ ~
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~nclusive banho de lodo.

Além dessas principais fontes hidro-mine

rais, Santa Catarina possui um número elevado de outras -aguas
termais, tais como Piratuba, Águas do Chapec6, Águas de S~o Pe

dro, Trombudo Central, Lages, Águas Hornas, etc.

Com(diferente valor paisagístico, temos'

a cidade de Blumenau, o Vale do Itajaí.

A faixa litorânea é bastante extensa, a-

presentando tipos diversos de pralas e podemos considerar de

imediato o setor que vai de Itajaí a Laguna, sendo esta última

cidade-patrimônio hist6rico.

1.1. Condições Climáticas:

o estudo do clima é sem dúvida umdm

melhores subsídios para se planejar o desenvolvimento turís'ti

co de uma região. O Clima exerce influência decisiva no meta-

bolismo humano. Ele atua, como é natural, no crescimento bio-

16gico do homem~ alternado as atividades físicas. Entretanto,

um clima ideal para o turismo constitui problema bastante sub-

jetivo, pois a diversidade climática e as condições naturais '

do homem dificultam uma caracterização precisa do clima ideal.

Cientistas dos Estados Unidos e Europa realizaram em laborat6-

rio, uma série de experiências prócurando determinar uma situa

ç~o climática ideal para o turismo. Singer e Taylor, por exe~

plo (5~),constituiram no final de suas esperiências um climo-

grama para regiões de clima temperado e Mediterrâneo. Singel"

considerou no seu climograma o grau de unidade relativa e a

temperatura média, estabelecendo o seguinte parâmetro:

A- Zona de máximo rendimento de trabalho.

B- Zona de máximo confôrto em ambiente condicio-

nado.
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C- Zona de m2aximo conf3rto para o usu~-
rio de uma praia.

Taylor considerou no seu climograma as
vari~veis: temperaturas m~dias e precipitaç5es pluviom~tricas.
Determinou uma "zona de confõrto", segundo um retângulo, cuja'
as coordenadas sao as seguintes:

A- 59C e 35mm
B-209C e 35IJlIIl
C-209C e152mm
D-509C e152mm

o que demonstra que o mesmo .foi elaborado sob outras condiç5es'
clim~ticas. Sendo assim, o clima só pode ser ca~terizado atra-
v~s do conhecimentos dos seus elementos tais como: temperatur~
precipitaç~o, umidade e press~o atmosf~rica,etc.
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Dada a importância das condições climá=

ticas para o desenvolvimento do turismo, faríamos um levanta-'

mento das condições metereológicas das regiões que apresentam'

possibilidades receptoras de turismo na área considerada.

9C

J F M A J A o N DJ s

~1 chuva
/~, temperatura

Período de 20 anos aproximadamente.

mm
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.DADOSCLTMÁTTCOS

Regi~o:- Faixa Litor~nea Itajaí-Laguna

- Latitude:-
- Longitude:-

A1titude:-

!Médiacas Dias Quentes
~empera máxima

Noites Quentes Chuvas Umidade HorasH

E

S
·E

'S

., .mlnlma deRe1at.mm
% média Sol~uras -

rtédiasc
>259C >209C

JÀN.

FEV.

MARÇO

!ABRIL

MAIO
~UNHC

~ -_o

JULHO

IAGOS'I. .'

SET.

OUT ..

NOV.

DEZ: ...

!ANo

Período de 20 anos aproximadamente.
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'DADOSCLI11ÁTICOS:

Temperatura da .. Ventos*lt~eses Insolação Relati agua
véf-% do mar

*- A insolação é dada apenas pelo tempo em que os raios sola-

res incidem diretamentesibre o posto de observação.

, DADOS CLIMÁTICO S :

Municípios Dias Quentes Noites Quentes
'max. ~ 259 Min. >. 209

Período de 20 anos aproximadamente'
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TEl-1PERATURAS - DOMAR E DO AR:

REGIÃO: A

--~----------------------------------~

,.,
r ,,~- ~.. - ..•... -.,.,.-

..•- - - -- agua do rr,ar meses

--- ar

Período de 20 anos aproximadamente

i; i:_ VENTOS:
~- Os ventos considerados como "prevalescentes" sao a-

queles que sopram durante um maior número de horas (dias, meses

ou anos) não importando a velocidade.

- Os ventos "dominantes" são aqueles que sopram com ~

ma velocidade m~dia maior (velocidade maior entre asm~dias).

- A "frequência" dos verrtos vê dada pelo número de ho-

ras meBsalS em porcetagem.

- A "intensidade" dos ventos ~ a sua velocidade em me

tros por segundos.
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1.2. ANÁLISE DA ORLA l1ARfTMA:

a- Material do FUndo:

- areia

- arela com cascalho

- cascalho

- rochas lisas
..- rochas asperas

- recifes

- lama ou barro firme

- lama ou barro mole

b- Declive:

- Suave

- Moderado

- Profundo

c-Turvação.daÁgua:

Clara

- Nebulosa

Lamacenta

f.•. . -d- SUper lCle da Agua

- Limpa

- com algas

- com caplm

e- Praia- ( da margem até a primeira mudança no decli-

ve)

- Declive

- Material

- Amplitude
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f- Disponibil'idadede água potável:

1.3. LEVANTAMENTO DA VEGETAÇÃO NA REGIÃO CON

SIDERADA:

Este dado nos permitirá concluir do apr~

veitamento de material para construção, elementos de embeleza-'

mento, estudos para a ,manutenção da ecologia e verificação das

condições para a prática de atividades normais a um Polo Turís-

tico litorâneo.

Após uma caracterização do quadro natu-'

ral da região, poder-se-á concluir pela potencialidade turísti-

ca ou não da região considerada, pois como se sabe, as ativida-

des turísticas de recreação marítima. estão intimamente ligadas

ao fator clima e fotografia da área.

Se constatarmos grandes diferenças na

faixa considerada, deverá ser feita a observação.

A sequência.dos estudos propostos - cli-

ma, topografia e vegetação, obedece ao nosso ver, um critério!

de valoração para o estabelecimento de umPolo Turistico em fai

xa litorânea.

1.4. ESTUDO DAS ZONAS TURl'STTCAS:

Consideramos para efeito do presente tra

balho como zona turística as.áreas que apresentam condições n~

turais de turismo ou um potencial para serem preparadas artifi-

cialmente como turísticas.
A beleza dos atrativos do Estado de San-

ta Catarina apresenta-se sob muitos aspéctos e atende a quase'

todas as exigências de recreação, de ac~rdo com a sensibilidade

humana, embora estej~mos nos referindo, sempre para efeito do
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presente trabalho, muito malS à região litorânea.
Entre os atrativos naturais para fins de

recreação e turismo, os que mais se evidenciam são: serras que
terminam pràticamente dentro do mar, o Rio Itajaí, as áreas la
gunares costeiras, as inúmeras praias, etc.

a- ENUMERAÇÃO DOS ATRATIVOS NATURAIS DA
REGIÃO CONSIDERADA:

- rios de interêsse turístico
- áreas de ocorrência de grutas e cavernas

parques estaduais, municipais e reservas
florestais.

- morros e montanhas de interesse turísti-

co.
.. .., .- pralas de lnteresse turlstlCO.

b- ENUMERAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕESCULTU?-.AIS'
E RECREATIVAS DA REGIÃO CONSTDERADA:

- cidades históricas
- monumentos arquitetônicos

museus, institutos científicos de pesqul-
sa.

- festas folclóricas e religiosas.
- artesanato
- pesca e caça submarina.

2.O. ANÁLISE DA OFERTA TURÍSTICA:

2.1. ESTUDOS DA TNFRA-ESTRUTURADE TRANSPORTE:

Implica um levantamento total das várias

manelras de acesso às regiões receptoras, a partir dos principais
centros emissores.
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a-)Sistema Viário: Voltamos a lembrar que'a

rodovia federal Regis Bittencourt (BR-116) dificulta a integr~

ção da região considerada aos Estados do Norte do Paraná, li-
gando são Paulo a Curitiba, pois na ocasião das chuvas esta

via fica sujeita a deslizamentos que ocasionam a interrupção '

do tráfego. A sua ligação com o Paraná, Rio Grande do Sul, e

países da Bacia do Prata é extremamente facilitada.

b-) ~Sistema Ferroviário:

c-) Sistema Hidroviário:- o sistema hidroviá-

rlo é formado pelos transportes fluviais e marítmos

- Transpo~tes Fluviais

- Transportes Marítmos

d-) Sistema Aéreo-

2.2. ESTUDO DO STSTEI1A DECOHUNICAÇÃO:

A telecomunicação (telefonia), faz par-

te integrante da infra-estrutura indispensável ao desenvolvi-'

mento de qualquer região. O desenvolvimento do sistema de te-

lefonia urbano e interurbano passa a constituir um fator prio-

ritário em uma reglao, em face de seu alto significado econôm~

co-social. A verificação de sua capacidade e qualidade, passa

a ser de extrema importância para o desenvolvimento de um Polo

Turístico.

2.3. ELEMEN'T'OSCOMPLEMENTARES DE OFERTA TURíSTICA:

Verificaremos, agora, a existência de

alguns aspéctos que viriam à auxiliar a viabilidade de desenvd

vimento de um Pólo Turístico.

a-) Artesanato:

O artesanato, senao o mais important"e, --e

dos mais significativos e interessantes serviços complementa-'
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res a serem oferecidos ao turista em matéria de souvenirs. O

artesanato está em situação bastantes crítica, tendendo ao

desaparecimento se não houver um organismo que se preocupe '

efetivamente com sua preservação. Em.Florianópolis, temos a

associação das rendeiras da Ilha de Santa Catarina - ASSORI-

organismo de produção e comercialização, que protege o tradi~

cionaL'artesanato das rendas de bilro. .A casa do Artista de

Blumenau, promove exposições e venda de artesanto, valorizan

do os trabalhos do genero no Vale do Itajaí.
Em Florianópolis, encontra-se muito ar

tesanato de barro e cerâmica rústica.
A Prefeitura Municipal deFlorianóp~

promove aos domingos, na Praça XV de Novembro, a Feira de

Cultura Popular, local onde se encontra todo tipo de artesa-

nato.
Nas cidades interioranas de são Bento'

do Slile Rio Negrinho - planalto Norte-Catarinse - e na loca

lidade de Treze Tílias - Vale do Rio dos Peixes - existem ar

tesãos de trabalhos artísticos em madeira, sendo bastante

procuradas as "Cabeças de Cristo", em nó de pinho.

b-):Planos parab treina~entb dbPe~s6~1 de

ServiçÇ):
Há um acôrdo com o Senac, de recruta-'

mento de pessoal no Estado, destinado a qualificar-se profis

sionalmente na faixa dos serviços de garção, arrumadeira,po!:,

teiro, etc., para engajamento em hotéis de turismo e restau-

rantes. Dentro desse programa estão sendo atualmente prepa-

radas cerca de 260 pessoas em Santa Catarina. Num programa'

de prazo maior e de mais e2~ressiva magnitude o Gov~rno do

Estado destinou ál"ea no aterro da nova porrt e - em construção

na cidade de Florianópolis - para a implantação de moderno e

amplo hotel-escola, com 90 apartamentos e 10 suites, salão
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de - 2~onvensoes e teatro, compreendendo uma area de II.SOOm ,

adquirida pela BESC - Empreendimentos e Turismo e transferi-

da para o SENAC, que servirá para qualificação de mão de o-

bra turIstica dos EStados do Paraná, Santa Catarina e Rio

Grande do Sul. O empreendimento resulta de conv~nio ~irmado

também pela ~mbratmr. O início das obras do hotel-escola foi
-
previsto

c-) Créditb aos Turistas:

Esfôrços t~m sido dirigidos principal-

mente ao mercado nacional de um modo geral, no sentido de

atrair novos turistas, com enfoque especial para as fases de

baixa temporada, quando a capacidade ociosa dos hotéis e res

taurantes é maior. O programa "Conheça Santa Catarina com

recursos catarinenses" é a.tentativa de organizar e ampliar o

fluxo dos centros emissores de são Paulo e Guanaba~a, forne-

cendo crédito aos turistas através das ag~ncias locais do

Banco do Estado de Santa Catarina, tendo o BEseEmpreendimen-

to e Turismo, mantido conv~nio com diversos hotéis para red~

Zlr, nesse perIodo, os pr~çosdas diárias em cerca de 40%.

O programa está começando agora, sendo uma experiência váli-

da, que poderá dar bons resultados, dependendo de sua fluid~

e estruturação.

d-) Restrições ao Turismo:

No processo de incremento da atividade

~rIstica, as restrições ou fat5res que podem inibir seri desen"

volvimento, podem vir tanto do lado da oferta quanto da pro-

cura. Do lado da oferta, é necessário verificar a qualidade'

da~ueles atrativos turIsticos, naturais ou artificiais que

atraem visitantes para a área. N~ medida em que seja limita-
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da a oferta delas, igualmente ser~ red~zido o nGmero de turi~
•• . o~erQc'dé/~

tas que podem utilizar as facllldades pela area.

No que se refere à demanda, é necess~_1

rlo definir o mercado potencial para a area estudada.

Através de pesquisa a nivel local,

possivel definir os principais mercados emissores e com uma
. )

..•
e

segunda pesquisa)principalmente nos centros concorrentes aos

receptores, pr6ximos dos emissores, a demanda ser~ conhecida.

Ainda que as dist~ncias dos locais de atraç~o turistica nao

seJa a Gnica vari~vel a influenciar a demanda, inGmeros estu-

dos mestram que o nGmero de turistas de um determinado centro

emissor diminui à medida em que aumentam as dist~ncias C8 nú-

cleo turistico.

Para o fluxo de nGcleos próximos a atra

çao turistica,a demanda constitui-se de excursionistas ou vi-

sitantes locais que passam sómente um dia no local e n~o per~

noitam. A recreaç~o constitui-se de banho de mar e piqueni-'
ques. ( Ê grande a frequência em Cabeçudas, Camburiú e Floriê-

nópolis) . Temos depois o Turismo de fim de semana.lem que os

atrativos poder~o ser os mesmos que o anterior, mas deve-se I

prever outras atrações noturnas (boates, cinemas, clubes) e

equipamentos de pernoite. Quando os nGcleos irradiadores si-

tuam-se a dist~ncias consider~veis, os turistas procuram pas-

sar ~érias mais longas nos núcleos de atraç~o, o que demanda,

centros turisticos mais sofisticados, ou ent~o. trata-se de

turistas de passagem.
o congestionamento turistico em Itajai,

Camboriú e Florianópolis, mais a·frequências destes núcleos I

pelos excursionistas, determina que em Laguna só poder~ ser

criado um complexo turistico com ofertas principalmente para

a classe A, pois seus frequentadores serao para fins de sema-
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na (bastante restrito), férias, ou turistas de passagem, que ,-

procedendo do Rio Grande do Sul e dos países do Plata (Argen-

tina e Uruguai) demandam os centros turísticos - Rio de Janeir

ro, Guarujá, Salvador, etc., e vice-versa.

NO entanto, outras variáveis devem ser

usadas no cálculo da demanda a partir da localização geográf~

ca dos núcleos emissores: crescimento demográfico e da renda'

per capita.

A viabilidade determinada pelo estudo'

do clima, topografia, das zonas turísticas e da sua facilida-

de de acesso e ú!omun:i:ação,ativados pelos aspéctos complemen-

tares citados, definem a oferta da região considerada, sob um

aspécto geral.

2.4. ESTUDO DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM/SERVIÇOS DE A-

LIMENTAÇÃO/MÉDICOS/DISTRAÇÃO ESANEAHENTO.

Com o obj etivo de conhecer a região co!].

siderada sob enfoque de alojamentos e serviços de alimentação

equipamentos de saúde, serviços médicos, distração, saneamen-

to, etc., deverá ser feito um levantamento exaustivo de tudo

que existe hoje e como está sendo desenvolvido quanto a plan~

jamento e administração, ou seJa, a efetivação de um processo

descritivo, a fim de complementar a caracterização da oferta'

atual, que deverá ser adequada aos resultados da análise da

Demanda Turística na região considerada.
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A-CAPACIDADE HOTELEIRA:

MUNICíPIO: A

Nome dos Hotéis

Enderêço

N9 de apartamen
~tos

CR$/pessoa per-
nOite + café da
manhã * ~.,~':*

N9 de Quartos

CR$/pessoa per-
noite + café da
manhã. Cdataj

W'. C. ~t:~':

Chuveiros

Total de Leitos

prêço diária
comp L..c/ref. -. Aut9
prêço diária, _
c()mpl.c/refelça) -.

Quarto .
Restaurante
prêço Refeição

Categoria ~':~':~':

- por apartamento se compreende um quarto/ ·banheiro privati-
vo.

~'::,':- Os w. c. e chuveiros computados nesta tabela são sob-ressa-'

lentes, ist~ é, servem aos quartos.

***- C~itério para estabele~imento da categoria

~'n'::b':-Prêçosem temporada e fora de temporada.
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B- ESTUDO DE 'EQUTPPJ'lENTOSDE SAÚDE E OUTROS

MUNICfpo: A

HOSPITAIS:

NOMES N9 DE,LEITOS '

SERVIÇOS MtDTCOS:

ATIVIDADE N9 ABSOLUTO
Dentista

Médico

Enfermagem/ c/ diploma

I?rático de Enfermagem "

Técnico Operador - Raio X

Atendente

Outros Auxiliares
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C-CLUBES:

NONE ATIVIDADE

D- SERVIÇOS VÁRIOS:

SERVIÇOS .CATEGORIA ,*. ·NC:AB.SOLUTO

BARES ...

RES TAURANTE S''

LANCHONE'T'ES

SORVETERIAS

C:tNEMA .

* Crit~rio de estabelecimento das categorias.
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E- LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES SÔBRE O SA

NEAMENTO:

- abastecimento de água

- esgôtos 'sanitários

lixo
.•• ":'I. ",. •- aguasp.J.l.uvJ.a:r.s

- energla e iluminação

3.0. ANÁLISE DA DEMANDA TURÍSTICA:

A análise inicial da Demanda, deverá s~

feita através de uma pesquisa de campo, para os quatro prlnCl-

pais núcleos turísticos receptores considerados, a ser r8aliza

da:

-.durante a semana em período de temporada,

- fim de semana durante a temporada

- fim de semana normal

- em período de pequenos feriados, como semana Santa,

semana da Pátria, etc.

Através de amostragem aleatória, cujas

entrevistas submetidas ~ popula~ão, identificarão. o Universo ,

pesquisado nos diferentes aspéctos que interessem ~ pesquisa.

Consideramos como Universo todas as pessoas não residentes no

núcleo considerado, mas que estejam utilizando-se da sua ofer-

ta turística. Para maior facilidade a pesquisa seria desenvo!

vida nas praias, restaurantes, hotéis e entradas das cidades,

com aplicação do questionário (1), sendo que seus resultados,

poderiam ser confrontados com resultados da aplicação do ques-

tionário (2) em núcleos receptores concorrentes dos considera-

dos e próximos dos centros emissores para a área definida em

Santa Catarina, o que possibilitaria, incluslve, conhecer en-
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foques sôbre os quals poder-se-ia desenvolver um trabalho para

conseguir maior número de frequentadores.

3. L PESQUISA DE CAMPO:

QUESTIONÁRIO - 1-

(para ser aplicado nos centros receptores considerados) e na

entrevista pessoal, sendo que as respostas serao anotadas di -

~retamente pelo entrevistador).

CENTRO RECEPTOR:

ENTREVISTADO:

Idade:

Sexo:

Estado Civil:

Instrução:

Trabalha:

Profissão:

Renda:

Residência:

CONJUGE:

Idade:

Instrução:

Trabalha:

Profissão:

Renda:

FILHOS:

Quantidade:

Sexo:

Instrução:

Trabalha:

Renda:

Estão todos no passeio?

idade:

Meio de transporte utiliz~do:
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Meio de hospedagem:

Objetivo da viagem:

Motivação da viagem (Atração)?

Duração da Viagem?

H~bito de viajar: Não Sim Para Onde? .
Frequ~ncia b/ que Vla]a: (para a ~rea considerada)

Ja conhecia este local?

Quando?

Como?

Qual o _-roteiro previsto para a viagem?
-Qual a programaçao diurna?
-Qual a programaçao noturna?

Qual a programação desejada porém impossível de ser efetivada?

Porque?

Os objetivos estão sendo atingidos? Caso contr~rio, no que não?

Sugestões para o desenvolvimento do complexo turístico •.
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A-ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS:

Com o resultado da aplicação do que~
tionário n? 01 poderíamos montar os quadros abaixo propostos ,
que possibilitariam uma análise através da qual obteríamos con
clus5es características da Demanda.

- Meio de transporte utilizado pelo Turista para atingir o cen
tro receptor;

Tipo de Veículo:

Locais Automóvel Caminhão Onib. Outros total
% '0' % '0' .:o :o

'o 0"Cabeçudas .. J. O o

Camburiú ·100 i.
Florianópolis '1001.

Laguna ·1 .. 1001.

Outros:- Avião, Barco, trem, etc.

-'procedência:

Cidades '1'nTril
Locais A B C D

Cabeçudas- '100% .

Camburiú '1009ó'

Florianópolis , 1'00%'

Laguna .. 100%
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Atração:

Locais praio/ Pesca Mon.His- Outros Total
Clima tóricos.

Cabeçudas ". 100%

-
Camburiu .10.0.%

Florianópolis .10.0%.

Laguna .100.%

Outros:- Boas acomodaç5es, conhecer a regi~o, etc.

Objetivos d~ Viagem:

Locais Passeio Negócios Outros Total

Cabeçudas 10.0%.

Cambur í.ii . .10.0%

Florianópolis' .1.0.0.%.

" ..

Laguna 100%

Outros: - Saúde, Pr-ogr-amaçáo Cultural ,Convenç5es, ':l1tc.

Duração da Viagem:

Locais Até 1 di.as 2/3 dias '+/7 dias +8d. Tot .

Cebeçudas . 1100%

Camburiú .. 100%

Florianópolis 100%
.

Laguna .. 100.%

l
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Local de Refeição:

Locais Hotel/restaurante Traz comida de fóra Total

Cabeçudas 1"00%

Camburiú I I 100%I

Florianópolis ' , 100%

Laguna ' 100%

......Análise do Levantamento das sugestões feitas pelos frequentadores de

cada centro receptor para melhorar o turismo local.

Fontes de Informação:- Esta tabela mostra o melO mais usual pelo qual se

tem tomado conhecimento da região.

Locais ' ' Amigos e Jornais Supl. Outros totalParentes Propago e Revist. Turist.

Cabeçudas 100%

Camburiú 100%
1

Florianópolis 1009ó

Laguna 100%

Outros: - Parte do roteiro para o local fi"Ila1 , etc.

Local de Hospedagem:

Locais Hotel Casa Casa Casa Barraca Não se 'I'ot a.L 1
Alug. Cedida Próp. 'I'r-ai.Les Hos'o . 'o'O

Cabeçudas 100'%--~
Camburiú 1"0"0ç~.'-

FloY>ianópolis ' ' TOOÇs

,. ,

100%Laguna
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Frequência das Viagens:

Locais la. vez 1/3 vezes 4/7 vezes +8 vezes total %

Cabeçudas 100%

CambUriú" 1'00%

Florianópolis 100%
..•.az'una 100%

.. . .. *Hablto de Vla]ar:

Locais*;;" Cada Cada Cada 3 Cada 6 Total 9ó

Semana Mês. Meses. Mêses ."

Cabeçudas " " 100%

Camburiú I 100%

Florianópolis 1'00%

lWaguna 100%

*- Verifica-se estes turistas viajam muito, quer para estes centros recep-

tores, quer para outros quaisquer, dentro e fóra do Estado de Santa Ca-

tarina.

**- Esses locais, indicam onde as entrevistas foram efetuadas.

- OBSERVAÇÃO:

A diferença ent~e os dados obtidos pela análise do quadro

"hábito de viajar" e "Frequência das viagens", permitirá o conhecimen-

to dos Centros Receptores que nos mais frequentes, será aplicado o

questionário n9 02.

LOCAL FREQUÊNCIA
I\I? <Lv__

100%
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3.2. PESQUISA DE CAMPO:

QUESTIONÁRIO-2-

( para ser aplicado nos Centros Receptores concorrentes aos Rece~

tores da região considerada, obtidos pela análise do questionário

(1)

LOCAL:

ENREVISTADO:

Idade: .

Sexo:

Estado Civil:

Instrução:

Trabalha: Profissão:

Renda:

Residência:

CONJUGE:

Idade:

Instrução:

Trabalha:

Renda:

FILHOS:

Quantidade:

Sexo:

Idade:

Instrução:

Trabalha: Profissão:

Estão todos no passeio?

Meio de transporte utilizado:

Meio de hospedagem:
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Objetivo da vlagem (atração)

Duração da viagem:

H;bito de viajar: Não:;~ ....Sim"""Para Onde? .....
Frequência com que viaja:

J; conhece Santa Catarina?

SIM

Que região?-

Meio de Transporte:

Meio de hospedagem:

Objetivo da viagem:

Motivação da viagem (atração):

Duração da vlagem:

Frequência da viagem a Santa Catarina:

Programação Diurna:

Programação noturna:

Como tomou conhecimento da região.:

Porque foi a prlmelra vez:

NÃO

Tem conhecimento da região?

Porque não foi?

Conhece pessoas que foram?

Quais foram os comentários?

O questionário n? Dl, será aplicado por

amostragem nos Centros Receptores .Concorrentes aos analisados, I

obtidos através da aplicação do questionário n? Dl.
Os res~tados desta aplicação. permiti~'

rão um estudo comparativo entre a totalidade dos Centros Recepto

res, assim como conhecimentos sôbre a Demanda Turística nos Pólm

Concorrentes.
Estes dados somados a caracterização da
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região própriamente considerada, permitirá uma melhor orientaçãe

da oferta e propaganda da área analisada.

3.3. PESQUISA DE CAl1PO DOS FLUXOS TURÍS

TICOS NO SETOR HOTELEIRO;

Seria realizado um levantamento nos ho-

téis das cidades consideradas, com o objetivo de, a partir de a1

guns dados obtidos nos livros de registro dos hotéis e de conclu

s5es do questionário (1), chegar-se a conhecer a amplitude do

movimento turístico nos hotéis. A intenção, 'seria estar caracte

rizando mais intensamente a Demanda Turística na região analisa-

da.
a-) Construção de uma tabela que perml-

tisse obter o niimero total anual de turistas por hotel e sua dis

tribuição pelos diversos meses do ano. Um desdobramento desta '

tabela mostra~ia a incid~ncia dos fins de semana" NO total men-

sal de turistas.
b-) Profissão dosturistas:- A montagen

desta tabela teria por objetivo, trazer dados s&bre a profissão.f

dos clientes por hotéis, e, a partir dela, a estimativa aproximê;

da dos níveis de renda dos turistas que frequentam os hotéis das

cidades consideradas.
C-I) Tdade,Sexo e Esta:doCivil:- Esta

tabela permitiria a estruturação do fluxo turístico segundo estro

variáveis importantes para a programaçao do tipo de equipamento'

turístico a ser implantado n região.

d-) Estudo da taxa média anual de hósp~

des por aposento.
e-) Levantamento da distribuição perce~

túal da Receita e Despesa em Hotéis da região considerada.
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f-)LeVantamento dos tipos de viagem:
1-

- vlagem isolada

- viagem em grupo particular.

- viagem em grupo organizado por
~ .agencla.

g-) Estudo das preferências, hábitos'

de compra e entretenimento dos turistas em cada município con-

siderado, conhecendo, portanto, seus anseios e expectativas) o

que permite por consequência, a verificação de que se a estru-

tura atual do sistema de turismo oferece condições adequadas '

para o atendimento atual.

3.4. CONCLUSÃO:
.•.

Com o conhecimento que nos sera

possível ter atrav~s desta pesqulsa, será viável a proposlçao

de um desenvolvimento turístico na região,polS, sómente desta

forma, a Transação Oferta-Procura, poderá ser adequada.



93

VI - C O N C L U SÃO G E R A L
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A idéia do trabalho foi fazer com que o Té~

nico de Turismo sinta que existe uma transação, uma vinculação,

entre o turista, o excurcionista e aquele que oferece o produ-

to "Turismo", e como tal existirá a preocupação de como desen-

volve-la, alterá-la através do Marketing, pois é através do co

nhecimento mercadológico que poderemos atingir a adequação 0-

ferta-Procura,ou seja, a igualdade de expectativas entre con-

sumidor e produtor, promovendo o desenvolvimento turístico no
.,.pals.

Portanto, o desenvolvimento de um "Polo-Tu-

rístico" deverá ser entendido como o lançamento de um produto

a ser comercializado no mercado, razão pela qual há necessida-

de de que a região seja conhecida, pesquisada, assim como seus

"consumidores", para que o "produto turismo" seja apresentado.

Sendo um produto em que muitas vezes investimentos vultosos d~

verão ser feitos pelos governos estadual e/ou federal e/ou mu-

nicipal, fica mais uma vez demonstrada a necessidade de uma co

ordenação federal, para que não haja desperdício de esforços

nem uma concorrencia negativa. Ainda mais que em nenhum momen-
.-

to podemos deixar de considerar a Ind~stria do Turismo como umJDL

elementos mais importantes para o desenvolvimento economico da

região. E foi em razão destas idéias que propusemos a pesqulsa

formulada neste trabalho, pois ela e somente ela permitirá um

diagnóstico científico da viabilidade de um deter.minado proje-

to turístico na faixa litoranea considerada. Generalizando, so

mente a execução de pesquisa mercadológica fornecerá diagnóstico

de viabilidade de projetos turísticos.
A interpretação, a análise dos dados obti -

dos na pesquisa, determinarão as regras iniciais que orienta

rao a implantação e o desenvolvimento de um projeto turístico
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para a região, pois como podemos pensar em desenvolver mesmos

produtos para Laguna e Camburiú se as distancias dos centros ~

mlssores são diferentes e, portanto, possivelmente com frequen

tadores com expectativas diferentes, e sendo a segunda com e-

norme frequencia de excurcionistas?

Mais uma vez, a idéia deste trabalho foi fa

zer com que o Técnico de Turismo sinta a necessidade de satis-

fazer as expectativas do csuár-í.o do produto Itturismoltoferecido,

no sentido de adequação projeto consumidor, e que esta adequa-

ção só é possível através de um enfoque mercadológico da Indús

tria do Turismo.

,-
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