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RESUMO 

Os estudos de marketing e sua aplicabilidade nas organizações têm sido 

amplamente difundidos nos dias de hoje. Há a necessidade de as empresas adotarem 

técnicas precisas de planejamento, pois nunca o mercado mostrou-se tão competitivo e 

alcançar uma posição favorável requer, cada vez mais, conhecimento de marketing. Ele 

é o responsável pelo planejamento e execução correta de ações e planos para alcançar 

os objetivos organizacionais. O mercado das agências de viagens, composto por 

empresas prestadoras de serviços, segue também essas tendências. Elas devem ter 

seus planos e ações bem formulados para tornaram-se mais sólidas e competitivas. 

Porém, a teoria de marketing apresenta que para se obter sucesso, é fundamental 

possuir mecanismos para controlá-los. O controle apresenta-se como uma etapa 

essencial no processo mercadológico. Em vista disso, o trabalho desenvolvido busca 

investigar o uso de meios de controle nas agências de viagens para uma determinada 

ação. Empresas desse ramo optam por se tornarem parceiras de uma iniciativa do 

Ministério do Turismo, o projeto Vai Brasil, para comercializar produtos turísticos com 

preços menores, durante períodos de baixa atividade, nos destinos brasileiros. As 

agências de viagens associadas são as distribuidoras dos pacotes e serviços desse 

projeto, que se apresenta como uma ferramenta de marketing capaz de captar novos e 

diferenciados clientes. Compara-se então o que a teoria propõe com o controle do 

projeto Vai Brasil realizado nessas empresas. Para isso, o trabalho estrutura-se em 

revisão bibliográfica e pesquisa de campo com aplicação de questionários nas agências 

de viagens associadas ao projeto, no município do Rio de Janeiro. Constata-se, após 

as pesquisas realizadas, que o uso de meios de controle para essa ferramenta de 
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marketing, na amostra consultada, mostra-se aquém do necessário. As agências de 

viagens apresentam algumas formas de monitoramento de seu desempenho, porém o 

controle não é realizado de forma completa conforme a literatura apresenta. 

Palavras-chave: Marketing. Planejamento. Controle. Vai Brasil. Agências de viagens. 
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ABSTRACT 

 The studies of marketing and its applicability in companies have been widely 

disseminated nowadays. The companies need to adopt precise planning techniques, 

because the market never was so competitive and, to reach a favourable position, it is 

necessary to have a good marketing knowledge. It is responsible for the planning and 

the correct execution of actions and plans to attain the company’s goals. The market of 

travel agencies, companies that deal with services, also follow these tendencies. They 

need to have good plans and actions to become more competitives and solids. 

However, the theory of marketing shows this is not enough. To succeed is necessary to 

have ways of control. Being able to control is one of the most important stages of the 

merchandizing process. Because of that, the developed work investigates the use of 

ways of control for a specific action in travel agencies. Companies in this area choose to 

become partners of a initiative of the Ministry of Tourism, the Vai Brasil project, to 

commercialize touristic products with lower prices, during the periods of slow touristic 

activity, in the brazilian destinies. The associated travel agencies distribute packages 

and services of this project, which is an instrument of marketing able to captivate new 

and distinguished customers. Then this work compares the theory with the real control of 

the Vai Brasil project by these companies. For that, the work is based on a bibliographic 

research and a fieldwork with application of questionaries in associated travel agencies, 

in the city of Rio de Janeiro. After these researches were done, the conclusion is that 

the ways of control for this instrument of marketing, in the consultated sample, is below 

the necessary. The travel agencies present some ways to monitorate the performance, 

but it does not follow the correct model according to what the specific literature says. 

Key-words: Marketing. Planning. Control. Vai Brasil Project. Travel Agencies 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O estudo do marketing vem ganhando cada vez mais espaço. As empresas por 

conta da maior competitividade passaram a se importar, cada vez mais, em satisfazer 

os seus clientes para que esses optem pela sua marca. Por isso, adotam mecanismos 

gerenciais que permitem a elas se colocar na posição do consumidor, de modo que, 

possam atendê-lo plenamente. 

A satisfação do consumidor e a percepção de valor do produto ou serviço pelo 

cliente são os principais objetivos de uma organização, pois certamente aumentarão 

suas chances de vendas para esse consumidor satisfeito, além de alcançar novos 

clientes ao construir uma boa imagem no mercado. No entanto, alcançar uma situação 

ideal demanda investimentos em marketing continuadamente. 

O marketing torna-se o responsável pelo planejamento e execução de 

programas, planos ou projetos que possibilitam, oferecer aos consumidores, produtos 

ou serviços que atendam uma necessidade ou desejo. Não se trata de persuadir o 

consumidor a adquirir o que ele não deseja, mas sim de estudar o comportamento das 

pessoas, físicas ou jurídicas, para lhes oferecer o que precisam. 

O estudo de marketing volta-se, então, para as pessoas e essas, por sua vez, 

não permanecem estáticas, estão em constante mudança. São influenciadas por 

inúmeros fatores e o que hoje pode representar uma excelente estratégia de vendas, no 

futuro torna-se obsoleto, podendo até mesmo provocar um efeito contrário. 

Portanto, não basta apenas planejar e pôr em prática projetos, é importante 

monitorá-los, revê-los e adequá-los às situações que venham a surgir, sejam elas 

adversas ou favoráveis. Essa é a razão do controle do marketing que, por diversos 

modos, acompanha todas as ações da organização a fim de diminuir riscos e aproveitar 

oportunidades. No momento em que uma empresa implementa uma estratégia, essa 

deve ser periodicamente avaliada.  

Empresas que oferecem serviços também necessitam adotar formas de controle 

de marketing, como é o caso das agências de viagens. Elas vendem serviços turísticos, 
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tais como diárias em hotéis, passagens aéreas, ingressos de atrações, entre outros, 

além de pacotes turísticos formatados por operadoras que incluem diversos serviços. 

No momento em que decidem vender determinados serviços e pacotes, as 

agências de viagens tomam decisões que podem repercutir de forma positiva ou não. 

Caso vendam um pacote de uma operadora que disponibilizou serviços ruins, 

certamente o consumidor atribuirá ao distribuidor o fracasso de sua viagem. Então, 

essas empresas assim como as demais organizações devem se cercar de meios para 

melhorar sempre sua marca no mercado, oferecer opções variadas de pacotes e 

serviços, certificar-se da qualidade dos mesmos, assessorar bem seus clientes e 

sempre avaliar as suas ações e planos de marketing. 

Muitas agências de viagens optam por se associar a um recente projeto do 

governo federal chamado Vai Brasil. Trata-se de uma parceria oficial com empresas do 

setor para comercializar pacotes turísticos em épocas de baixa atividade, nos destinos 

nacionais, com preços menores do que os normalmente oferecidos.  

Ao se associarem ao projeto, as agências de viagens passam a oferecer esses 

pacotes, ou seja, novos produtos turísticos para um consumidor de menor poder 

aquisitivo. Essa estratégia requer das empresas a verificação por meios de controle de 

como o projeto está se desenvolvendo. O Vai Brasil apresenta-se como uma ferramenta 

de marketing e como tal deve ser monitorado para que se torne viável propor correções 

e melhorar o desempenho de vendas. 

O controle, portanto, apresenta-se como uma das etapas mais importantes do 

planejamento de marketing, sem ele, bons planos podem ser mal sucedidos, conforme 

a literatura apresenta. Logo, a investigação de como ele é efetuado mostra-se relevante 

pela importância do tema, pouco explorado. Foca-se, para esse estudo, nas agências 

de viagens que distribuem pacotes e serviços do Vai Brasil, no município do Rio de 

Janeiro.  
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Em vista das considerações apresentadas, o presente trabalho tem como 

objetivo geral descobrir se as agências de viagens associadas ao Vai Brasil estipularam 

seus objetivos mercadológicos para a participação no projeto e se acompanham e 

controlam os seus resultados, e como objetivos específicos: verificar como ele é 

efetuado e comparar o que é proposto pela teoria com o realizado por essas empresas. 

No alcance dos objetivos estipulados, levantam-se as questões: Quais foram os 

meios de controle utilizados? O controle é realizado de forma correta? 

 Com base nos objetivos e questionamentos levantados, o trabalho estrutura-se 

em cinco capítulos. Neste primeiro capítulo apresenta-se o tema. 

No capítulo 2 é feita a revisão bibliográfica na qual são expostas definições e 

argumentações de autores acerca dos conceitos de marketing, planejamento e planos 

de ação e controle de desempenho.  

No capítulo 3 são apresentadas a estrutura e as atribuições do Ministério do 

Turismo (Mtur), além dos planos formulados para desenvolver o setor no país, que 

originaram o Vai Brasil: Plano Nacional de Turismo (PNT) e Plano Cores do Brasil. 

O capítulo 4 refere-se ao Vai Brasil e à pesquisa de campo realizada junto às 

agências de viagens associadas ao projeto. Nele, explica-se como funciona o referido 

projeto, além de detalhar a metodologia utilizada para a pesquisa de campo e analisar 

os resultados obtidos. 

 As considerações finais estão no capítulo 5 que é sucedido pelas referências 

das fontes que embasaram teoricamente o estudo e por anexos que apresentam 

material complementar ao tema abordado.            
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2. MARKETING: CONCEITOS, PLANEJAMENTO E CONTROLE 

 

O conceito de marketing ainda é confundido com os conceitos de propaganda e 

promoção.  É associado também com a idéia de vender produtos que as pessoas não 

desejam ou fazê-las comprar aquilo de que não precisam (Shimoyama e Zela, 2005). 

No entanto, trata-se de um processo maior que auxilia toda uma organização em suas 

atividades (Araújo, 2001). 

O marketing, para Kotler (1978), é um processo que envolve análise, 

planejamento, implementação e controle de programas formulados para propiciar trocas 

voluntárias com os mercados alvos. Ele visa atingir os objetivos estipulados pela 

empresa.   

 O conceito de marketing está intimamente ligado ao de mercado, uma vez que, 

o marketing se volta para as necessidades e desejos dos possíveis consumidores. O 

mercado é formado pelos consumidores potenciais que compartilham de uma mesma 

necessidade ou dispostos a uma troca que os satisfaçam (Kotler, 1998; Araújo, 2001). 

Outro conceito importante para o entendimento do marketing é o de troca, já que 

ele propicia trocas de valores. As pessoas obtêm o que necessitam ou desejam, através 

da livre negociação de produtos, em que uma das partes oferta algo de valor para a 

outra com a intenção de satisfazê-la. (Kotler; Cobra, 2003). 

Percebe-se que o valor é explicitado como algo essencial ao se oferecer 

produtos e serviços. Lima et al (2003) afirmam que não basta oferecer somente 

produtos e serviços que atendam às necessidades e expectativas dos mercados, faz-se 

necessário também lhes oferecer o máximo de valor possível. 

Essa percepção de valor pelo cliente envolve uma troca entre benefícios e 

custos, o primeiro inclui aspectos práticos e emocionais e o segundo aspectos que 
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podem ser monetários, de tempo, de energia e psicológicos. O marketing, portanto, 

deve oferecer produtos que atendam aos anseios do mercado ao mesmo tempo em 

que busca aumentar o valor daquilo que é ofertado (Cobra, 2003).  

A complexidade dessa troca é enfatizada por Cobra (2003, p.11) ao afirmar que 

“é preciso verificar as necessidades do mercado e as disponibilidades internas, ou seja, 

o que a empresa tem a oferecer deve corresponder, ou até mesmo superar, o que o 

mercado quer”. 

Por isso, a organização deve se cercar de ferramentas que aumentem a 

percepção de valor pelo cliente. Essas ferramentas formam o composto de marketing, 

composto mercadológico ou marketing mix. 

 

 

 

2.1 MIX DE MARKETING 

 

 

 Lima et al (2003, p.51) definem o mix de marketing como “um conjunto de 

instrumentos que a organização utiliza para atingir seus objetivos no mercado-alvo”. 

Araújo (2001) afirma que o composto de marketing engloba diversas ferramentas e 

técnicas usadas pelos gerentes para implementar o conceito de marketing. 

 A forma mais popular de se classificar os instrumentos de marketing é a proposta 

por Mc Carthy (1997) e é constituída pelos 4 Ps (figura 1): produto, preço, praça 

(distribuição) e promoção (comunicação). Para Kotler, apud Araújo (2001, p.6), “o 

composto de marketing é o conjunto de ferramentas que a empresa usa para atingir 

seus objetivos de marketing no mercado alvo”.  

O uso dessas ferramentas varia conforme a empresa, não há uma maneira fixa 

de utilizá-las. Lima et al (2003, p.53) afirmam que “a composição do marketing mix 

depende fundamentalmente dos objetivos de marketing, do orçamento disponível e da 

contingência ambiental”. 
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                           Figura 1  – Composto de marketing 
                           Fonte : Kotler apud Araújo (2002, p.6) 
 

Para Kotler, apud Lima et al (2003, p.53), “produto é algo que pode ser oferecido 

a um mercado para satisfazer um desejo ou uma necessidade”. O valor de um produto 

está no quão esse é capaz de beneficiar a situação do cliente. Para Churchill e Peter 

(2003, p.20), é “algo oferecido por profissionais de marketing para clientes com o 

propósito de troca”. 

 O preço, de acordo com Kotler e Armstrong (1999), é a soma dos valores que os 

consumidores trocam pelo benefício de possuir ou fazer uso de um produto ou serviço. 

Analisando do ponto de vista do consumidor, o preço representa o sacrifício do poder 

aquisitivo para obter determinado produto. O preço tornou-se uma variável de suma 

importância, pois tem impacto direto sobre as vendas. 

A praça ou ponto-de-venda, de acordo com Churchill e Peter (2003, p.368), 

constitui “uma rede (sistema) organizada de órgãos e instituições que executam todas 

as funções necessárias para ligar os produtores aos usuários finais, a fim de realizar a 

tarefa de marketing”. 

 Já o composto promocional, segundo Kotler e Armstrong (1999), reúne todas as 

possibilidades que a empresa tem de divulgar e fazer com que seu produto seja 

lembrado pelos consumidores. Lima et al (2003, p.75) afirmam que o composto de 
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promoção “consiste em atividades que visam comunicar os atributos e benefícios do 

produto e persuadir os clientes-alvo a adquiri-lo e consumi-lo”. As ferramentas de 

comunicação fornecem aos consumidores informações que são fundamentais para a 

tomada da decisão de compra. 

 

 

2.1.1 Elementos do Mix Promocional 

 

 

O composto de promoção ou mix promocional combina cinco elementos para 

criar a estratégia de comunicação de marketing: propaganda, venda pessoal, promoção 

de vendas, relações públicas e marketing direto (Lima et al, 2003). 

A propaganda, segundo Kotler e Armstrong (1999), é toda a comunicação levada 

a efeito por intermédio de veículos de comunicação, com o objetivo básico de informar, 

persuadir ou reativar a lembrança das pessoas em relação a um produto, uma marca, 

um serviço ou uma idéia.   

A venda pessoal caracteriza-se pela interação pessoal com o cliente, o que 

permite ao gestor ajustar a comunicação conforme a necessidade da situação (Lima et 

al, 2003). É considerada a ferramenta mais eficaz em termos de custo nos estágios 

finais do processo de compra, particularmente no desenvolvimento da preferência, 

convicção e ação do consumidor. Envolve o contato direto entre o vendedor e o 

consumidor (Kotler, 1998; Araújo, 2001). 

A promoção de vendas é a planejada para ser exercida durante um tempo pré-

determinado e visa aumentar a demanda de consumo, muitas vezes, para esvaziar 

produtos de um estoque. Lima et al (2003) destacam as mais usuais: cupons, 

descontos, brindes, concursos e jogos de azar. 

  As relações públicas de uma empresa, segundo Cobra (2003), têm como objetivo 

conquistar e manter um bom relacionamento com a comunidade de negócios, órgãos 

públicos, imprensa e público em geral. Há uma série de reportagens sobre as 

organizações e essas, por sua vez, não têm controle daquelas, portanto faz-se 
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necessário que haja uma boa convivência com a finalidade de diminuir publicações 

negativas.   

Reinert (2004) afirma que uma campanha de relações públicas adequadamente 

executada pode estar entre os mais valiosos meios de construção de público. Ressalta 

ainda que a cobertura positiva da imprensa é muito mais digna de crédito para clientes 

em potencial do que qualquer quantidade de publicidade. 

O marketing direto, por sua vez, é um sistema de marketing interativo que faz 

uso de um ou vários meios de comunicação para obter resposta mensurável ou 

transação num local qualquer (Lima et al, 2003). É uma forma muito eficaz para que a 

empresa atinja os seus clientes, pois possibilita conhecer seus desejos e necessidades, 

ao passo que, informa sobre novos produtos e serviços. 

 

 

2.2 MARKETING DE SERVIÇOS 

 

 

O setor de serviços já é hoje responsável pela maior participação do produto 

interno bruto (PIB) dos países desenvolvidos e, em grande parte, dos países 

subdesenvolvidos, sendo também o setor que mais emprega mão-de-obra atualmente 

(Lima et al, 2003).  

Serviços podem ser definidos, segundo Cobra (2003, p.232), como “tarefas 

intangíveis que satisfaçam as necessidades do consumidor final e dos usuários de 

negócios. Eles mudam diretamente do produtor para o usuário, não podem ser 

transportados ou estocados e são instantaneamente perecíveis”. 

A razão do marketing de serviços é a fidelização dos clientes à empresa.  Para 

isso é necessário que o cliente esteja satisfeito com o serviço prestado e perceba sua 

qualidade. No entanto, apesar de muitas organizações terem essa meta, nem sempre 

ela é atingida devido à complexidade que há no setor. Logo, faz-se necessário entender 

como alguns fatores podem influenciar a avaliação do serviço prestado pelo 

consumidor. 
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Diferentemente do marketing aplicado a produtos, no de serviços, as pessoas 

são peças-chave para se atingir os objetivos da organização. São elas que lidam 

diretamente com o cliente. Se essa relação não for bem conduzida, irá afetar 

significamente o valor de serviço prestado e conseqüentemente sua qualidade.  

No entanto há outros fatores que também influenciam essa percepção do 

consumidor. A qualidade dos serviços é determinada, de acordo com Cobra (2003), por 

cinco variáveis: tangibilidade, confiança, responsabilidade, empatia e garantia. 

A tangibilidade trata de aspectos físicos na prestação de um serviço como um 

uniforme e o funcionamento das operações. A confiança refere-se ao grau de 

dependência que se tem de um serviço, ao fato de um cliente escolher um serviço por 

confiar nele. A responsabilidade envolve o comprometimento de todos na empresa para 

a prestação do serviço. A empatia, por sua vez, refere-se ao fato da empresa se colocar 

no lugar do consumidor para saber se está agradando ou não. Já a variável garantia é a 

diferença entre o nível esperado do serviço e o nível percebido. Quando há diferença 

entre ambas, essa pode ser favorável ou não. Se o cliente espera muito do serviço e 

esse não atende suas expectativas é desfavorável, já o contrário, é favorável. 

A percepção da qualidade, influenciada por essas variáveis, se dá no momento 

em que o cliente estabelece contato direto com a empresa e seus funcionários. Esse 

momento é denominado como “hora da verdade”. No relacionamento cliente e empresa, 

há uma sucessão de desses momentos e é importante que todos se dêem 

corretamente, pois apenas um atendimento fracassado compromete todo o resto 

(Carvalho e Vergara, 2002).  

Lima et al (2003) afirmam que a estratégia no setor de serviços, portanto, deve 

acrescentar mais 3 “ps": pessoas, presença e processo. Os serviços são prestados por 

pessoas, logo o processo de seleção, treinamento e motivação devem ser eficientes. A 

presença trata da ambiência, ou seja, dos aspectos tangíveis que influenciam na 

percepção da qualidade pelo consumidor. Já o processo diz respeito às formas pela 

qual o serviço pode ser prestado e cada uma implica numa necessidade de 

planejamento e gerenciamento diferente. 

Percebe-se que o marketing é aplicável e necessário também ao setor de 

serviços, no entanto o planejamento para esse setor deve ser diferenciado em face das 
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suas características peculiares. Por isso, de acordo com Cobra (2003, p.240), “os 

serviços requerem um marketing instigante para provocar o consumidor, levando-o a 

comprar repetidamente”. 

 

 

2.3 PLANEJAMENTO E PLANO DE MARKETING 

 

 

Atualmente, o tema planejamento estratégico tornou-se foco de atenção pelas 

empresas e tem sido bastante debatido por tratar-se de uma ferramenta de 

administração. Volta-se, segundo Mendes (2006, p.11), para “as medidas positivas que 

uma empresa poderá tomar para enfrentar ameaças e aproveitar oportunidades 

encontradas em seu ambiente”. 

Empresas de vários tipos, pequenas, médias e grandes, chegam à conclusão de 

que a atenção sistemática à estratégia é uma atividade essencial. Ela permite que 

sejam tomadas decisões mais adequadas aos interesses organizacionais (Mendes, 

2006). 

Kotler, apud Araújo (2001, p.7), afirma que “o planejamento orientado para o 

mercado é o processo gerencial de desenvolver e manter um ajuste viável entre os 

objetivos, habilidades e recursos da organização e suas oportunidades de mercado 

mutuantes”. 

Ansoff, apud Mendes (2006, p. 12), traz o conceito de planejamento estratégico 

como “um processo sistemático para a tomada de decisões visando garantir o sucesso 

da empresa em um ambiente futuro”. 

Percebe-se então que o planejamento estratégico norteia todo o planejamento da 

empresa. Logo ele envolve a clara definição da missão da empresa, de seus objetivos e 

das estratégias a serem utilizadas (Mendes, 2006). 

Lima et al (2003, p.102) reforçam essa idéia ao afirmar que “o planejamento 

estratégico é um processo que, alicerçado na missão, visão, princípios e valores da 

organização, define as estratégias a serem adotadas para alcançar objetivos, tendo em 

vista os ambientes externo e interno da organização”. 
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 A visão é o alicerce do planejamento estratégico, ela trata dos limites que os 

responsáveis pela empresa conseguem enxergar dentro de um prazo mais amplo. A 

missão determina aonde a organização quer chegar, a razão de sua existência (Lima et 

al, 2003). 

As estratégias são decisões tomadas pela alta direção da empresa. Elas tratam 

de questões globais e genéricas da organização e é isso que caracteriza o 

planejamento estratégico. Lima et al (2003) consideram que esse tipo de planejamento 

envolve, de modo geral, as decisões de longo prazo. 

Os objetivos, de acordo com Mendes (2006, p.21), “são os resultados qualitativos 

e quantitativos que as organizações precisam alcançar num determinado período”. As 

estratégias são elaboradas nesse sentido e, para isso, os ambientes interno e externo 

necessitam também serem analisados nesse processo.  

São identificadas ameaças e oportunidades, no ambiente externo, e forças e 

fraquezas, no interno. Essa análise denomina-se SWOT, sigla de strenghts (forças), 

weakness (fraquezas), opportunities (oportunidades) e threats (ameaças). 

Cabe ressaltar que não há um tipo específico de estratégia a ser adotada, mas 

algumas que o administrador pode buscar no sentindo de se destacar no mercado. Tais 

como: inovação, preços mais baixos, qualidade, marca e superação de expectativas 

(Cobra, 2003).  

Essas estratégias devem estar em conformidade com o posicionamento da 

empresa no mercado. Porém elas podem ser alteradas conforme o aparecimento de 

oportunidades e ameaças e demais mudanças no ambiente externo. Uma vez 

implementadas, devem ser constantemente avaliadas, assim como, os objetivos (idem). 

Portanto, o planejamento estratégico para Mendes (2006, p.12) “[...] é dinâmico e 

não pode parar, ou seja, deve ser elaborado, colocado em prática, acompanhado, 

revisado de acordo com mudanças necessárias, colocado em prática e assim por 

diante”. É um processo que não tem fim. 

O planejamento estratégico da organização, que irá nortear todas suas 

atividades em longo prazo, deve ser expresso em um plano estratégico. A partir desse, 

cada unidade gestora desenvolve o planejamento estratégico de sua área e seu 

respectivo plano. Cabe a unidade gestora de marketing, então, elaborar o planejamento 
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de marketing e, por conseqüência, o seu plano de marketing que apontará planos ou 

programas de ações (figura 2). 

 O planejamento de marketing é a técnica que permite a uma companhia 

escolher a melhor forma de aplicar seus recursos a fim de que seus objetivos sejam 

alcançados (Westwood,1992;  Araujo , 2001). 

Kotler (1978, p.245) considera que: 

 

O planejamento de marketing é uma das atividades mais importantes realizadas 
pela administração de uma organização. Compreende a determinação de um 
conjunto de missões nos mercados e os passos necessários para realizar essas 
missões. É o ato de especificar detalhadamente o que será feito, por quem, 
para quem, com que e quando, para atingir os objetivos da organização. É o 
meio pelo qual uma organização concilia seus recursos, objetivos e 
oportunidades. 
 

 
O planejamento de marketing, assim como, o planejamento estratégico deve ter 

como base um plano, no qual são descritos em um documento os recursos, os 

objetivos, as estratégias e as ações a serem desenvolvidas. Cada qual é estipulado no 

âmbito de sua competência, ou seja, o estratégico em um nível geral e o de marketing 

para fins de marketing e vendas. Uma vez desenvolvido o plano de marketing, as 

funções de análise, implementação e controle cabem à gerência.  

Westwood, apud Araújo (2003, p.5), afirma que: 

 

Um plano de marketing é como um mapa ele mostra à empresa onde ela está 
indo e como vai chegar lá. Ele é tanto um plano de ação como um documento 
escrito. Um plano de marketing deve identificar as oportunidades de negócios 
mais promissoras para a empresa e esboçar como penetrar, conquistar e 
manter posições em mercados identificados. É uma ferramenta de comunicação 
que combina todos os elementos do composto mercadológico num plano de 
ação coordenado. Ele estabelece quem fará o quê, quando, onde e como, para 
atingir suas finalidades. 

 
 

 Cobra (2003) reforça essa definição ao afirmar que o plano de marketing deve 

responder a três perguntas: onde a empresa está no momento, para onde a empresa 

quer ir e como conseguir chegar até lá. Há um índice geral do plano que responde 

essas questões e pode ser utilizado em qualquer empresa, inclusive nas prestadoras de 

serviços.  
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Kotler, apud Araújo (2001), ressalta que o plano de marketing é um dos 

instrumentos mais importantes do processo de marketing e apresenta um modelo mais 

completo de conteúdo para o plano: 

• Sumário executivo e índice de conteúdo – apresentam uma breve descrição 

           do plano proposto; 

• Situação atual de marketing – apresenta dados históricos relevantes sobre o 

           mercado, produto, concorrência, distribuição e macroambiente; 

• Análise de oportunidades e assuntos – identifica as principais 

ameaças/oportunidades, forças/fraquezas e assuntos relativos ao produto; 

• Objetivos – definem as metas financeiras e de marketing do plano em termos 

           de volume de vendas, participação de mercado e lucro; 

• Estratégia de marketing – apresenta uma abordagem ampla de marketing. Quais 

serão usadas para os mercados-alvo, o mix de marketing e os gastos com o 

marketing; 

•  Programas de ação – são programas de marketing especiais preparados para 

atingir os objetivos do negócio; 

• Demonstrações de resultado projetado – elaboram as previsões dos resultados 

financeiros esperados; 

• Controle – indica como o plano será monitorado, quais os mecanismos a serem 

utilizados para esse fim. 
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                           Figura 2  – Processo de planejamento estratégico 
                           Fonte:  Lima et al (2003, p.127) 
 

 

Um dos aspectos mais importantes tanto para o planejamento estratégico quanto 

para o planejamento de marketing e seus respectivos planos são os mecanismos de 

controle. Os ambientes estão em constante modificação e, devido a esse fato, faz-se 

necessário que as estratégias estejam sendo periodicamente revistas.  
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2.4 CONTROLE DE MARKETING 

 

 

O controle é necessário para que os profissionais de gestão saibam se o esforço 

de marketing está alcançando ou não os seus objetivos. Lima et al (2003, p.134) 

afirmam que tais gestores “devem estabelecer mecanismos de implementação e 

controle no planejamento de marketing, a fim de poder organizar as ações, analisar o 

desempenho e tomar medidas corretivas”. 

Esse processo envolve agrupar e organizar as atividades, os seus prazos de 

execução e determinar os recursos necessários, caracterizando a implementação. O 

controle exige que sejam estabelecidas as variáveis que serão utilizadas, as metas e 

regularidade de verificação do desempenho. 

Kotler (1978, p.256) afirma que: 

 

O controle deverá caminhar junto com o planejamento de marketing. É possível 
determinar objetivos de marketing, analisar os mercados, desenvolver planos e 
estabelecer uma organização de marketing e, ainda assim, haver um fracasso 
total, em virtude da falha em se estabelecer o controle. O controle é o processo 
utilizado para projetar e implementar procedimentos que proporcionem 
resultados reais, compatíveis com os resultados desejados. 

 
 

Para Cobra (2003) o controle é uma ferramenta importante, pois permite que a 

organização corrija desvios de percurso e reformule suas estratégias de vendas, de 

distribuição, de promoção, além de rever custos e estratégias obsoletas. O papel do 

controle é diagnosticar ameaças no mercado e visualizar saídas. 

O esforço de marketing é dirigido para compreender o ambiente e a vida das 

pessoas, no entanto ambos estão em mudança permanente. Para detectar essas 

modificações e se adequar a elas, é preciso que a organização disponha de 

ferramentas de controle. 

Kotler, apud Araújo (2001, p.21), afirma que “mesmo os melhores planos estão 

sujeitos aos caprichos da natureza e dos homens”. Portanto desenvolver planos não é 

suficiente, faz-se necessário estabelecer maneiras para acompanhar resultados dos 

esforços da organização e fazer os devidos ajustes. 
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A organização possui um bom controle quando os seus resultados correspondem 

às suas expectativas e, para que isso ocorra, o planejamento deve ser sempre revisto 

com base nos dados fornecidos pelos mecanismos de controle.  

Todos os sistemas de controle possuem uma base comum composta de quatro 

elementos: identificação dos objetivos, medida dos resultados atuais, contraposição 

com os resultados planejados e diagnóstico das causas de discrepâncias. A partir daí, 

finalmente são adotadas medidas de correção baseadas em todos esses elementos e 

recoloca-se, novamente, o sistema sob controle. (Kotler apud Araújo, 2001) 

Lima et al (2003) destacam as principais formas de controle utilizadas pela área 

de marketing: controle do plano anual, controle da rentabilidade, controle da eficiência e 

controle estratégico. 

O controle do plano anual caracteriza-se por verificar se os resultados planejados 

estão sendo alcançados. É realizado pela alta administração e a administração 

intermediária da empresa e são utilizadas as seguintes ferramentas: 

• Análise de Vendas – verifica a relação entre as vendas projetadas e as vendas 

efetivas. Dessa maneira, são verificados quais produtos estão atingindo ou não 

resultados e descobrir a razão para tal; 

• Análise de participação no mercado – verifica-se o aumento ou a diminuição de 

vendas em relação aos concorrentes. Pode-se ter aumentado as vendas e isso 

não ser necessariamente bom, caso o aumento experimentado pela concorrência 

tenha sido muito maior; 

• Relação vendas/despesas – verifica se o esforço de investimento está em acordo 

com as vendas realizadas; 

• Rastreamento de satisfação do consumidor – verifica o grau de satisfação do 

cliente em relação ao produto ou serviço prestado; 

O controle de rentabilidade tem como objetivo avaliar onde os investimentos 

realizados estão sendo positivos ou não, ou seja, onde ela está ganhando ou perdendo 

dinheiro. Quem faz essa análise é o controller de marketing e, a partir da mesma, o 

gestor pode orientar melhor os seus investimentos.  

O controle da eficiência, realizado pelo controller ou administração de marketing, 

visa tornar os gastos com as ações de marketing mais eficientes. Ele concentra-se em 
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procurar maneiras de aumentar a eficiência da força de vendas, da propaganda, da 

promoção de vendas e da distribuição. 

O controle estratégico permite uma avaliação periódica da empresa e de sua 

abordagem estratégica para o mercado. Ele verifica se a empresa aproveita suas 

melhores oportunidades nos mercados, produtos e canais e é realizado pela alta 

administração ou o auditor de marketing. São utilizadas como ferramentas: a avaliação 

da eficácia de marketing, a auditoria de marketing, a análise da excelência de marketing 

e a ética da empresa e sua responsabilidade social. 

A avaliação da eficácia de marketing analisa a própria área de marketing, o 

departamento em si, com base nas suas atribuições e responsabilidades. Nessa análise 

são levantados aspectos qualitativos em relação ao trabalho do setor. 

A auditoria de marketing tem como objetivo principal identificar problemas de 

todo o planejamento em si e propor correções. 

Kotler, apud Amaral (1992, p.4), define auditoria de marketing como: 

 

Um exame independente de todo o esforço de marketing de uma organização 
que cobre os objetivos, os programas, a implementação, a organização e o 
controle, com o propósito de determinar e avaliar o que está sendo feito e de 
recomendar o que deve ser feito no futuro. 

 
 

A análise da excelência de marketing busca avaliar se a empresa dispõe das 

práticas mais modernas e adequadas possíveis. Para essa finalidade, utiliza-se a 

ferramenta “benchmarking”. Trata-se de um processo contínuo e sistemático, para 

avaliar produtos e processos de trabalho de organizações, que são reconhecidas como 

detentoras das melhores práticas (Spendolini,1992). A comparação com outras 

empresas permite à organização identificar pontos fortes e fracos e propor mudanças 

(Melo; Silva e Carpinetti, 2007). 

A análise da responsabilidade social e ética da organização deve avaliar se a 

empresa está seguindo seus preceitos éticos e atuando conforme a lei. Atualmente, é 

comprovado que empresas que agem dessa forma são mais capazes de alcançarem 

seus objetivos (Lima et al, 2003). 

Cobra (2003) apresenta as formas de controle de modo diferente: a auditoria de 

marketing, responsável pelo acompanhamento das estratégias de marketing e suas 
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modificações, o controle de forças ambientais e o controle do desempenho do 

marketing. 

 O controle das forças ambientais é o monitoramento das mudanças no ambiente 

externo. Ele permite minimizar impactos e imprevistos negativos para a organização e 

divide-se em três áreas: tecnologia, economia e demografia.  

A tecnologia diz respeito ao fato de a empresa estar sempre atenta e se adaptar 

às novas tecnologias que são criadas. Controlar a economia significa dispor de 

informações atualizadas e tendências para inibir investimentos inadequados. Já a 

demografia relaciona-se com o conhecimento e a adequação às mudanças 

comportamentais de estilo de vida e expectativas das pessoas. 

O controle de desempenho de marketing, por último, avalia como está o 

composto de marketing separadamente. São avaliados o produto, a praça, a promoção 

e o preço. Além da relação com os clientes e as vendas. 

     O desempenho de produto é controlado por meio do acompanhamento desse em 

cada região que a empresa atue e por distribuidor. Há identificação, através de 

pesquisas, do ciclo de vida do produto, da performance da marca no mercado e da 

influência da embalagem no comportamento do consumidor. 

O controle dos canais de distribuição está relacionado com a necessidade dos 

produtos estarem sempre disponíveis para atender os consumidores.  Isso implica que 

o sistema de logística esteja funcionando conforme o planejado para que se evite perda 

de vendas e rompimento de contratos, caso os produtos não cheguem aos seus 

distribuidores.  

A promoção necessita ser controlada para avaliar se suas ações estão 

provocando o retorno desejado. Os esforços promocionais precisam surtir o efeito 

esperado para que não sejam alocados recursos desnecessários. Logo, toda a 

comunicação deve estar sob controle para que os objetivos sejam alcançados dentro 

dos recursos previstos. 

Para esse controle são utilizadas algumas técnicas apontadas por Cobra (2003, 

p.384) como “pesquisas de audiência das mensagens publicitárias, de recall 

(lembrança), de imagem da marca com o público consumidor-alvo e de resultados de 

vendas após veiculação de mensagem”. 
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Já o controle do preço deve ser analisado juntamente com o custo para que se 

obtenha a avaliação do desempenho financeiro. São utilizados alguns critérios para 

esse fim: 

• Paridade de vendas entre o desempenho da empresa como um todo e o 

potencial do mercado de atuação; 

•  Participação de mercado obtida pelo confronto das vendas da empresa e as 

vendas totais do setor; 

•  Margem de lucratividade que é calculada pela demonstração de lucros e perdas; 

• Retorno sobre investimento que mede o desempenho financeiro do esforço de 

marketing realizado; 

O controle dos clientes é importante para que se possam atender suas 

necessidades e expectativas. Por meio dele, a organização consegue se relacionar com 

os consumidores de modo personalizado. Utiliza-se para esse fim a ferramenta 

“customer relationship management” (CRM). 

   Bosco (2004, p.17) analisa o CRM como uma ferramenta que: 

 

Possibilita às empresas gerenciar com eficiência os relacionamentos com os 
seus clientes. Ele oferece uma visão integrada dos clientes de uma empresa 
para toda organização. A idéia é ter as mesmas informações disponíveis a 
todos da empresa, para que suas necessidades sejam atendidas. A maioria dos 
clientes vai embora, em vez de tentar explicar o problema ou dúvida vezes 
seguidas para diferentes pessoas da empresa. O CRM implica que todos na 
empresa estejam voltados pra o cliente.  
 

 
O controle de desempenho de vendas confronta o resultados das vendas com o 

potencial de mercado de cada território de vendas, obtendo-se a paridade de vendas 

em um determinado período. No caso das vendas se apresentarem abaixo desse 

potencial, é um indicativo de que a equipe de vendas é incompetente ou de que lhe 

faltou incentivo, seja financeiro ou motivacional. O ideal é que o vendedor consiga 

realizar um número de vendas o mais próximo possível do potencial de mercado do seu 

território. 

As organizações devem, portanto, utilizar procedimentos de controle para que 

seus planos e metas sejam alcançados. O controle do marketing permite que as 

empresas lidem com situações inesperadas e proponham soluções. Para Cobra (2003, 
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p.390) “investir em controle é como uma medicina preventiva, que evita acidentes a 

todo custo”. 
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3. O MINISTÉRIO DO TURISMO E OS PLANOS DE INCREMENTO DO SETOR 

 

 

O projeto Vai Brasil surge como uma ação do Mtur em conjunto com entidades 

privadas para estimular o turismo doméstico e diminuir os problemas de sazonalidade 

enfrentados pelo setor turístico. O projeto articula diversos parceiros para que se 

possam oferecer pacotes e serviços turísticos, durante períodos de baixa temporada, 

nos destinos brasileiros.  

Ele contempla as ferramentas de mix de marketing para atingir seus objetivos: 

preços mais competitivos, promoção com propagandas em diferentes mídias e venda 

pessoal, produtos específicos para períodos de baixa ocupação e distribuição nas 

agências de viagens.  

Em vista dessa complexidade de estruturação e desenvolvimento do Vai Brasil, 

faz-se necessário conhecer previamente as competências e organização estrutural do 

Mtur e seus planos de desenvolvimento do turismo, que culminaram na criação do 

projeto Vai Brasil. 

O Mtur, órgão da cúpula da administração federal situado logo abaixo da 

Presidência da República, foi criado em primeiro de Janeiro de 20031 atendendo às 

reivindicações do setor turístico. Tem como objetivos principais melhorar resultados e 

diminuir os gastos em tudo que se refere à atividade turística no país. Torna-se o 

articulador com os demais ministérios, com governos estaduais e municipais, com o 

Poder Legislativo, com o setor empresarial e a sociedade, integrando as esferas pública 

e privada. 

 

Segundo Meirelles (2007, p.761), são competências do Mtur: 

 

a) política nacional de desenvolvimento do turismo; b) promoção e divulgação 
do turismo nacional, no país e no exterior; c) estímulo às iniciativas públicas e 
privadas de incentivo às atividades turísticas; d) planejamento, coordenação, 
supervisão e avaliação dos planos e programas de incentivo ao turismo; e) 
gestão do Fundo Geral de Turismo; f) desenvolvimento do Sistema Brasileiro 
de Certificação e Classificação das atividades, empreendimentos e 
equipamentos dos prestadores de serviços turísticos. 

                                                 
1 Fonte: http://www.turismo.gov.br/ Acesso em 01 set. 2007 
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A estrutura ministerial é composta, segundo o PNT (2003-2007), por órgãos de 

assistência direta e imediata ao Ministro, além dos seguintes órgãos: 

a) Conselho Nacional de Turismo – órgão colegiado de assessoramento, 

diretamente vinculado ao Mtur que deve propor diretrizes e oferecer subsídios 

técnicos para a elaboração e acompanhamento da Política Nacional de Turismo. 

Esse conselho é formado por outros ministérios e instituições públicas e 

privadas, representativas do setor turístico. 

b) Secretaria Nacional de Políticas de Turismo – responsável pela formulação, 

elaboração, avaliação e monitoramento da Política Nacional de Turismo, de 

acordo, com as diretrizes propostas pelo Conselho Nacional de Turismo, assim 

como, por permitir que essa política seja conduzida. 

c) Secretaria de Programas de Desenvolvimento do Turismo – tem como objetivo 

estimular programas de iniciativas públicas e privadas para o fomento do turismo, 

articular-se com Programas Regionais de Desenvolvimento, promover e apoiar o 

comércio de produtos turísticos. 

d) Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR) – autarquia que tem como 

competências a promoção, divulgação e apoio à comercialização dos produtos, 

serviços e destinos turísticos do país no exterior. 

A proposta do Mtur na gestão pública do turismo é que essa se dê de forma 

descentralizada e participativa. Para alcançar esse objetivo, foi necessário que além 

dos órgãos citados, também participasse dessa gestão um órgão que reunisse os 

dirigentes locais: o Fórum Nacional de Secretários, constituído por Secretários e 

Dirigentes Estaduais de Turismo, que tem como atribuição apontar e solucionar 

problemas de âmbito estadual e municipal. 

O Fórum Estadual, por sua vez, é outro instrumento de descentralização, já que 

há 27 deles, um em cada unidade da federação (UF), cujo objetivo é facilitar a 

implantação do PNT. Ele é composto pelo Secretário ou Dirigente estadual, por um 

representante do Mtur e pelas entidades públicas e privadas que participam do 

Conselho Nacional. É através dos fóruns regionais que se estabelece um canal entre o 

Governo Federal e os destinos turísticos. 
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No nível municipal, podem ser criados os Conselhos Municipais de Turismo que 

se unem para formar roteiros integrados a fim de oferecer produtos turísticos. Dessa 

forma, todo o sistema de gestão do turismo está completo, já que contempla a União, 

os Estados e os Municípios. 

 

 

3.1 PLANO NACIONAL DE TURISMO 

 

 

O Mtur, a partir de suas competências, criou um instrumento de planejamento 

chamado Plano Nacional de Turismo, no dia 29 de Abril de 20032. Ele busca aliar o 

setor público e privado no desenvolvimento do turismo, através da elaboração de 

diagnósticos, objetivos, metas e estratégias.  

São objetivos do PNT (2003-2007, p.22): 

 

Gerais 
• Desenvolver o produto turístico brasileiro com qualidade, contemplando 

nossas diversidades regionais, culturais e naturais; 
• Estimular e facilitar o consumo do produto turístico brasileiro nos mercados  

nacional e internacional. 
Específicos 
• Dar qualidade ao produto turístico; 
• Diversificar a oferta turística; 
• Estruturar os destinos turísticos; 
• Ampliar e qualificar o mercado de trabalho; 
• Aumentar a inserção competitiva do produto turístico no mercado 
       internacional; 
• Ampliar o consumo do produto turístico no mercado nacional; 
• Aumentar a taxa de permanência e gasto médio do turista. 
 
 

Os objetivos do PNT são diferentes das metas, uma vez que, dependem de uma 

continuidade política, de estratégias sendo constantemente elaboradas a fim de 

alcançá-los. As metas são pontuais, ou seja, aquilo que o governo se propõe a alcançar 

num determinado período de tempo pré-estabelecido. 

São metas do PNT (2003-2007, p.23): 

                                                 
2 Fonte: http://www.lib.utexas.edu/benson/lagovdocs/brazil/federal/turismo/turplano 
NacionalPortugues2003-2007.pdf Acesso em 02 nov. 2007 
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• Criar condições para gerar 1.200.000 novos empregos e ocupações no   
turismo; 

• Aumentar para 9 milhões o número de turistas estrangeiros no Brasil; 
• Gerar 8 bilhões de dólares em divisas; 
• Aumentar para 65 bilhões a chegada de passageiros nos vôos domésticos. 

 
 

Para que as metas e objetivos do PNT (2003-2007) fossem atingidos, 

elaboraram-se macroprogramas, divididos em sete: I Gestão e Relações Internacionais, 

II Fomento, III Infra-estrutura, IV Estruturação e Diversificação da Oferta Turística, V 

Qualidade do Produto Turístico, VI Promoção e Apoio à Comercialização e VII 

Informações Turísticas. 

Eles são constituídos por vários programas que pretendem, por meio de consulta 

ao setor turístico, solucionar os problemas que impedem o crescimento do turismo no 

Brasil. Tais programas são formados por um conjunto de projetos e ações que vem 

sendo executados, como é o caso do projeto Vai Brasil. 

No caso do referido projeto, é importante destacar o macroprograma VI que trata 

da Promoção e Apoio à Comercialização e tem como objetivos, segundo o PNT (2003-

2007, p.43): 

 

• Aumentar o fluxo de turistas estrangeiros no Brasil, realizando intensa 
promoção nos grandes mercados emissores internacionais e no mercado 
sul-americano; 

• Aquecer o mercado interno, promovendo um número maior de produtos de 
qualidade; 

• Promover a diversidade cultural e regional; 
• Promover as diferentes regiões brasileiras, diminuindo as suas 

desigualdades; 
• Fortalecer o segmento de negócios, captando uma quantidade maior de 

eventos no Brasil. 
 
 

Para o alcance dos objetivos enumerados pelo macroprograma VI, ele foi dividido 

em três programas: 

• Programa de Promoção Nacional e Internacional do Turismo Brasileiro – no 

mercado interno, busca a realização de ações promocionais, campanhas em 

mídia diversificada, folhetaria e participação em eventos da área. No externo, 
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busca a participação em encontros e feiras em outros países, assim como, a 

capacitação de eventos internacionais para o Brasil. 

• Programa de Reposicionamento da Imagem do Brasil – visa promover o Brasil 

como destino turístico internacional, tendo como apelo a diversidade do país e os 

produtos de qualidade. 

• Programa de Apoio à Comercialização – busca a articulação, entre as empresas 

turísticas e os órgãos oficiais de turismo, para a criação de produtos e estimular 

à comercialização. Além de incentivar a criação de projetos que visam diminuir o 

custo dos produtos turísticos e melhorar a sua qualidade.  

Pode-se concluir que a união desses programas visa à melhoria no marketing 

nacional e internacional do Brasil. Por isso, foram elaborados o Plano Cores do Brasil 

que trata do primeiro e o Plano Aquarela do Brasil responsável pelo segundo. A partir 

de então, todos os projetos e ações de marketing turístico que forem criados devem se 

orientar por esses planos.  

O projeto Vai Brasil caracteriza-se pó ser uma parceria entre o governo federal e 

o empresariado do turismo para formatar pacotes turísticos com o objetivo de reduzir 

preços e aquecer o mercado interno na baixa temporada. Logo, insere-se no Programa 

de Apoio à Comercialização do macroprograma VI do PNT (2003-2007). Conforme o 

esquema a seguir (figura 3). 
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Figura 3  – Fluxograma do Plano Nacional de Turismo 
Fonte:  Elaboração Própria 

 

No atual PNT (2007-2010), o macroprograma VI passou a ser o de número VIII. 

O Programa de Promoção Nacional e Internacional do Turismo Brasileiro dividiu-se em 

dois para tratar especificadamente cada mercado; o Programa de Apoio à 

Comercialização também se dividiu em dois com o mesmo objetivo e o Programa de 

Reposicionamento da Imagem do Brasil não existe mais, pois o atual Programa de 

Promoção Internacional assumiu suas atribuições. Portanto o Vai Brasil pertence hoje 

ao Programa de Apoio à Comercialização Nacional. 

É importante destacar que o projeto foi previsto no Plano Cores do Brasil. 

Caracteriza-se como um projeto de apoio à comercialização, mas atende aos objetivos 

estipulados no plano de marketing turístico nacional. 
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3.1.1 Plano Cores do Brasil 

 

 

O Plano Cores do Brasil, lançado no congresso da Associação Brasileira dos 

Agentes de Viagens (ABAV) no dia 28 de Outubro de 20053, pode ser definido como o 

plano de marketing turístico nacional. Ele foi elaborado tendo como público-alvo os 

brasileiros e seu objetivo macro é fomentar o turismo doméstico, por meio de 

planejamento estratégico e plano operacional.  

No nível estratégico, foram propostos objetivos e metas a curto, médio e longo 

prazo, um estudo de produtos e mercados do turismo nacional e o orçamento do 

marketing do turismo interno.  

Foi estabelecida como principal meta do Plano Cores do Brasil para 2010, dobrar 

o turismo interno, com um crescimento de 100% do número de viagens em 5 anos.  

 Os objetivos do Plano Cores do Brasil (2005, p.4), para mesmo ano, são: 

 

• Aumentar o número de turistas internos regionais e nacionais; 
• Incorporar ao turismo as classes C e D; 
• Estimular o turismo da terceira idade e jovens; 
• Melhorar a sazonalidade; 
• Aumentar a ocupação da oferta atual; 
• Fomentar o turismo organizado pelo trade4 turístico; 
• Melhorar o nível de informação e conhecimento do Brasil turístico; 
• Potencializar os trabalhos das entidades locais e estaduais de promoção. 

 
 
No nível operacional, foi proposto um plano de ações efetivas a serem 

implantadas para que as metas e os objetivos sejam alcançados. Ele estabelece duas 

áreas de trabalho: a melhoria do produto atual e a promoção. O primeiro responsável 

pelo desenvolvimento de roteiros e infra-estrutura. Já o segundo responsável pela 

imagem do país, buscando aumentar o interesse, do empresariado e turistas, no 

mercado turístico nacional e melhorar a qualidade de marketing nos destinos. 

Na perspectiva de promover o conhecimento e o interesse pelo Brasil, foram 

formulados cinco programas: Promoção do Turismo Interno, Promoção Compartilhada 

                                                 
3  Fonte:  http://www.obsturpr.ufpr.br/noticia07.html Acesso em 26 mai. 2008 
4  Trade turístico são todas as empresas prestadoras de serviços turísticos. 
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com Setor Público e com Setor Privado e o Programa de Base que em conjunto formam 

a linha estratégica intitulada “Conhecer o Brasil”. 

Cada um desses programas possui uma série de projetos que pretendem 

aumentar a informação sobre os destinos por meios diversos, promover encontros com 

o setor, comercializar produtos, criar banco de informações sólidas entre outros. 

Em relação ao marketing dos destinos, foram elaborados três programas: 

Treinamento Profissional, Sensibilização e Sistema de Informação. Tais programas 

visam criar condições para agregar valor aos atuais produtos turísticos ofertados e 

formam a linha estratégica denominada “Qualidade do Marketing”. 

Os projetos, pertencentes a esses programas, buscam sensibilizar a população 

em geral para o turismo doméstico, melhorar a qualidade no atendimento ao turista e 

criar sistemas que permitam efetuar atualizações automáticas do setor e mensurar os 

impactos da atividade turística na economia. 

As linhas estratégias, seus programas e projetos estão especificados conforme 

os quadros (figuras 4 e 5) a seguir. 
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                             Figura 4  – Quadro da estratégia “Conhecer o Brasil”  

                Fonte : Plano Cores do Brasil (2005, p.27) 
 

              
               Figura 5  – Quadro da estratégia “Qualidade do Marketing” 

                             Fonte : Plano Cores do Brasil (2005, p.33) 
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Ambas as linhas estratégicas atuam no sentido de atingir os objetivos 

estipulados no plano em questão. Percebe-se que os programas e projetos descritos no 

plano objetivam melhorar o mercado turístico interno e essas ações vão ao encontro 

dos programas do macroprograma de Apoio à Promoção e Comercialização no país. 

 O projeto Vai Brasil é um dos muitos mecanismos que o plano se utiliza na 

melhoria do marketing do turismo doméstico. Em parceria com entidades do setor 

público e privado, ele torna viável o comércio de produtos e serviços turísticos a preços 

menores, na baixa temporada, contribuindo assim com os objetivos e metas traçadas 

pelo Plano Cores do Brasil. 

 Pode-se concluir que o Vai Brasil é um projeto pertencente ao Programa 

Promoção do Turismo Interno que faz parte da linha estratégica “Conhecer o Brasil” do 

Plano Cores do Brasil. Esse por sua vez orienta as atividades de Apoio à Promoção e 

Comercialização do turismo no Brasil.  

Pela observação da figura 6, pode-se entender como o Plano Cores do Brasil se 

estruturou até chegar no Vai Brasil. 

 

            Figura 6  – Fluxograma do Plano Cores do Brasil 
            Fonte:  Elaboração Própria 
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4. O PROJETO VAI BRASIL COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA  NAS AGÊNCIAS 

DE VIAGENS 

 

 

O projeto Vai Brasil foi criado pelo Mtur, em parceria com a ABAV, a Associação 

Brasileira das Operadoras de Turismo (BRAZTOA) e, sob a responsabilidade da 

Secretaria Nacional de Políticas do Turismo. Destina-se a fomentar o turismo no Brasil, 

nos períodos de baixa ocupação em diferentes destinos, bem como, aumentar o 

turismo doméstico e proporcionar um maior acesso à atividade turística pelas classes C 

e D.  

O lançamento oficial do Vai Brasil deu-se no dia 02 de Junho de 20065 no evento 

Salão do Turismo que reuniu empresários do setor, em São Paulo. Para o 

funcionamento do projeto, foi previsto um investimento de R$ 5.460.0006 distribuídos 

em estruturação, operação, campanha e gestão de resultados.  

Atualmente, o projeto conta com o comitê gestor formado pelo governo federal, o 

Mtur como parceiro realizador, a ABAV como parceiro apoiador e a BRAZTOA como 

parceiro executor. Além do comitê gestor, participam do Vai Brasil: as empresas 

associadas, a Associação Brasileira das Empresas de Turismo de Aventura (ABETA), a 

Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), o Fórum de Operadores Hoteleiros 

do Brasil (FHB), a Associação Brasileira de Empresas de Transportes Aéreos Regionais 

(ABETAR), o Sindicato Nacional de Parques e Atrações Turísticas (SINDEPAT), a 

Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA), as companhias aéreas 

Varig, TAM, GOL e as assistentes de viagens Travel Ace, Brazilian Assist e  World Plus. 

Os objetivos específicos do projeto, segundo o Mtur7 (2006), são: 
 

• Aumentar a oferta e a procura para os períodos de baixa ocupação, a fim 
de minimizar os efeitos da sazonalidade;  

• Aumentar a ocupação da oferta existente;  
• Estimular a articulação entre as empresas do trade turístico e seu 

comprometimento com as ações do Vai Brasil; 

                                                 
5 Fonte:  http://www.ecoviagem.com.br/fique-por-dentro/artigos/turismo/projeto-vai-brasil-sera-lancado-no-
salao-do-turismo-1351.asp Acesso em 28 mai. 2008 
6 Fonte:  Plano Cores do Brasil (2005, p.40) 
7 Fonte:  http://www.vaibrasil.com.br/oquee.asp Acesso em 01 set. 2007 
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• Manter os empregos atuais, diminuir a rotatividade e ampliar a oferta de 
vagas;  

• Fortalecer o papel do setor turístico como gerador de renda e de 
desenvolvimento social;  

• Dar oportunidade a todos os integrantes da cadeia produtiva do turismo de  
divulgar seus produtos em escala nacional.       
           

O Vai Brasil oferta pacotes turísticos, necessariamente em períodos de baixa 

ocupação, com a tarifa obrigatoriamente menor do que a tarifa NET8 aplicada pela 

operadora turística ao mercado, o que representa um desconto de até 30% em relação 

ao valor convencional. Esses pacotes, uma vez elaborados, são disponibilizados no site 

do Vai Brasil para consulta, não podendo ser vendidos através do mesmo.  

 Portanto, o site é uma ferramenta para pesquisar pacotes disponíveis, períodos 

de baixa ocupação, destinos e empresas prestadoras de serviços participantes do 

projeto. Tais como restaurantes, companhias aéreas, agências de viagens, meios de 

hospedagem, empresas de transporte terrestre, locadoras de automóveis e atrações 

turísticas.             

 O portal também disponibiliza um espaço business to business (B2B), reservado 

aos profissionais de turismo, cadastrados no projeto, para que possam consultar 

preços, fornecedores, tarifas e incluir pacotes e serviços. Trata-se de um espaço que 

viabiliza a comunicação entre as empresas associadas para que possam realizar 

negócios.            

 É importante destacar que o site e a divulgação do projeto são mantidos 

financeiramente pelo Mtur e as operadoras de turismo são as responsáveis por 

abastecê-lo com pacotes turísticos e atualizar as informações. Elas negociam a 

inclusão de produtos, nos seus pacotes, diretamente com os prestadores de serviços 

turísticos cadastrados no projeto, por meio do portal.     

 As empresas que participam do Vai Brasil devem ser cadastradas no projeto e 

para isso são necessários: o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) na Receita 

Federal, o termo de adesão obtido através do site do Vai Brasil e o cadastro no Mtur. 

Uma empresa que não possua registro no Mtur ou na receita Federal pode cadastrar-se 

no projeto, mas não é permitido seu acesso ao espaço B2B.    

                                                 
8 Tarifa NET é aquela livre de comissão ou encargos. 
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 Os pacotes de viagens que são publicados no portal se apresentam, atualmente, 

de duas maneiras: o pacote completo e o pacote terrestre. O primeiro inclui passagem 

aérea, hospedagem, traslado aeroporto/hotel/aeroporto, um passeio pelo destino e o 

cartão de assistência de viagem obrigatório. Já o segundo inclui hospedagem, um 

passeio pelo destino e o cartão de assistência de viagem obrigatório. Podem ser 

incluídos a preços promocionais outros serviços turísticos como entradas de atrações 

turísticas e locações de automóveis, desde que as empresas que os forneçam sejam 

participantes do projeto.          

 A venda dos pacotes disponíveis fica reservada às agências de viagens. O 

usuário apenas escolhe o pacote turístico que lhe interessou e entra em contato, pelo 

próprio site, com três agências de viagens. As escolhidas respondem a solicitação do 

provável consumidor por correio eletrônico ou telefone.      

 Finda a escolha do pacote e dos serviços adicionais, a compra é efetuada 

conforme o procedido normalmente. Há a solicitação da reserva, a verificação do prazo 

de cancelamento ou pagamento, a efetuação do recebimento, o pagamento ao 

operador, a responsabilização do preenchimento dos formulários necessários e a coleta 

das informações pertinentes para que o cliente usufrua seu pacote turístico.   

 Quanto ao desenvolvimento do programa, foram levantados alguns dados em 

âmbito nacional, como a quantidade de parceiros cadastrados, divididos conforme sua 

atividade/prestação de serviço, total de acessos ao site do Vai Brasil, total de pacotes 

completos e terrestres publicados, sendo considerados o destino e a origem e o total de 

solicitações de informações de pacotes completos e terrestres, considerando no 

primeiro, origem e destino, e no segundo, somente o destino. Estas informações estão 

quantificadas na tabela 1. 

 

Tabela 1  – Dados relativos ao projeto Vai Brasil referentes ao ano de 2006 
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Parceiros Cadastrados 

 
Total de Pacotes Publicados: 367.066 

 
   Agências de Receptivo Local      135 
   Agências                                   1.537 
   Agências e Receptivo Local        468 
   Operadoras                                   20 
   Meios de Hospedagem            1.201 
   Companhias Aéreas                        9 
   Locadoras de Automóveis             34 
   Parques Temáticos                        11 
   Cartões de Assistência                    5 

 

 
Pacotes Completos : 342.729 

     Origem de 26 UF´s (exceto Rondônia) 
a partir de 52 municípios 
Destino para 26 UF´s (exceto Acre, 
Roraima e Rondônia) 
 
Pacotes Terrestres:24.337  
Para 24 UF´s (exceto Amapá, 
Roraima e Rondônia) 

 
 

 
Acessos 

 

 
Solicitações: 11. 909 

 
 
    Vai Brasil no 
     período de 18/06/2006 
     a 11/07/2006                    1.353.678 
 
 
    “Uol” em média 
     por mês (comparativo)     1.390.715 
 

 
Pacotes Completos : 4.189 
Quanto à origem  –  24 UF´s  
Quanto ao destino – 20 UF´s 
 

Pacotes Terrestres: 7.720 
(não sendo considerado a origem) 
Quanto ao destino – 24 UF´s       

 

Fonte:  Secretaria Nacional de Políticas do Turismo 
 

 

 

A Secretaria Nacional de Turismo levantou dados semelhantes 

aproximadamente um ano depois, porém com um detalhamento menor.  

 

 

 

 

 

Tabela 2  – Dados relativos ao projeto Vai Brasil referentes ao ano de 2007 
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Parceiros Cadastrados: 4859 

 

 
   Acessos ao Site 

 
 
    Agências de viagens                    3.063 
    Agências e Receptivo Local            600 
    Operadoras                                        28 
     Meios de Hospedagem                1.441 
    Companhias Aéreas                          14 
     Locadoras de Automóveis               237 
     Parques Temáticos                           22 
     Cartões de Assistência                     27 
 
 
 

 
 
Média Vai Brasil      150.000 

 
 

                   Pacotes: 8.000 
 

 
Quanto à origem   –  27 UF´s 
Quanto ao destino – 27 UF´s 

 

Fonte : Secretaria Nacional de Políticas do Turismo 

  

Percebe-se, pela análise dos dados constantes das tabelas 1 e 2, que o número 

de empresas associadas aumentou ao longo de um ano, a origem e o destino dos 

pacotes passam a se dar em todos os estados e, num primeiro mês de funcionamento 

do projeto, os acessos foram de 9,02 vezes maior do que a média de acessos calculada 

no ano seguinte. No entanto, alguns dados são imprecisos e se mostram discrepantes: 

• A tabela 1 não fornece o total de empresas associadas, mas o somatório dos 

números forneceria um total de 3.420 

• Na tabela 2, o número total de parceiros difere do somatório dos números 

apresentados que forneceria um total de 5.432 

• Na tabela 2, há a informação “pacotes” com um total de 8.000, mas não é 

explicitado a que se refere, ou seja, se foram vendidos ou apenas publicados; 

• A tabela 1 informa que os pacotes completos publicados, até a data aquela data, 

tinham destino para 26 UF´s, mas aponta a exceção de 3 UF´s  (Acre, Roraima e 

Rondônia),  o que representaria destino para 24 UF´s. 

• Alguns dados da tabela 2, que se tratam dos mais recentes, estão discrepando 

dos apresentados pelo site do Vai Brasil em relação às empresas associadas. 

A partir destas considerações, constata-se que as informações sobre o projeto 

são conflitantes e, algumas vezes, erradas, o que gera falta de credibilidade nelas. 
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Além disso, os dados coletados necessitam de um detalhamento maior para que se 

possa verificar a atual da situação do Vai Brasil.  

No município do Rio de Janeiro, pode-se destacar a quantidade de parceiros 

cadastrados no projeto, pois se encontra a relação de todos no portal do Vai Brasil. 

Atualmente, participam do projeto: 2 operadoras de turismo, 16 agências de receptivo 

local, 165 agências de viagens,  61 agências de viagens e receptivo, 2 cias aéreas, 1 

empresa de cartão de assistência de viagens, 3 locadoras de automóveis e 45 meios de 

hospedagem. 

Inserido no Vai Brasil, foi criado o projeto Viaja Mais Melhor Idade porque possui 

o mesmo objetivo daquele, isto é, oferecer pacotes turísticos de qualidade a um preço 

menor nos períodos de baixa temporada, mas o diferencial do Viaja Mais Melhor Idade 

é o seu público alvo: idosos, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de 

Seguro Social (INSS), sendo possível levar um único acompanhante maior de 16 anos. 

O projeto voltado para a terceira idade foi lançado oficialmente no dia 04 de 

Setembro de 20079, em Brasília, seguindo a mesma lógica de funcionamento do seu 

antecessor, porém com produtos e serviços adequados às pessoas idosas e 

oferecendo a possibilidade de pagamento através de crédito consignado10. 

Portanto, apesar de ter sido desenvolvido para um público especifico, o Viaja 

Mais Melhor Idade vem a complementar o Vai Brasil no alcance de seu objetivo maior, 

ou seja, aquecer o turismo doméstico em períodos em que a atividade turística é menor, 

ao passo que, aumenta a possibilidade de mais pessoas poderem viajar e conhecer o 

país. 

Constata-se então que o projeto em estudo teve o começo de suas operações no 

ano de 2006 e, pouco mais de um ano de sua criação, um novo projeto deu-lhe 

continuidade com um enfoque mais específico, fato que demonstra o interesse do 

governo federal em desenvolver formas de promover o turismo interno.  

As agências de viagens que se associam ao projeto Vai Brasil e 

conseqüentemente ao Viaja Mais Melhor Idade passam a oferecer um novo produto 

capaz de atrair um cliente diferenciado. Ao distribuir os pacotes e serviços do projeto 

                                                 
9 Fonte:  http://www.rntur.com/eng/noticia_interna.php?idnoticia=1965 Acesso em 01 jun. 2008 
10  Empréstimo pessoal com desconto em folha de pagamento. 
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em questão, elas alcançam parte da população que antes não viajava por não 

disponibilizar de renda para a atividade turística. 

Dessa forma, após a adesão, elas podem experimentar um maior fluxo de 

clientes e aumento do volume de vendas para destinos que, em determinados períodos, 

recebem pouca procura. Trata-se de uma alternativa que possibilita um retorno positivo 

para as agências de viagens e, como qualquer outra ação de marketing, faz-se 

necessário seguir o ciclo de marketing desde seu implemento até a mensuração de 

seus resultados.   

 

   

4.1 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

Para atender aos objetivos propostos e confirmar a hipótese levantada, o 

trabalho estruturou-se em duas partes principais. Primeiro foi realizada a revisão 

bibliográfica de tópicos relevantes sobre o assunto abordado e, em seguida, foi 

desenvolvida uma pesquisa com aplicação questionários elaborados, tendo como base 

o referencial teórico. 

A pesquisa realizada pode ser caracterizada como descritiva-quantitativa. 

Descritiva, pois busca descrever aspectos de uma determinada situação a partir de 

dados primários, obtidos por meio de questionários. Quantitativa porque se realizou 

levantamento de campo para a aplicação de questionários, o que permitiu a geração de 

tabelas e gráficos dos dados. 

Os questionários elaborados caracterizam-se por ser semi-estruturados e foram 

aplicados nas agências de viagens associadas ao projeto Vai Brasil no município do Rio 

de Janeiro. A relação das empresas encontra-se no site do Vai Brasil e, dessas, 30% 

foram escolhidas de modo aleatório para aplicá-los, totalizando um número de 50 

agências de viagens. 

Para garantir a aleatoriedade da amostra, numeraram-se as agências de viagens 

associadas ao projeto na cidade, e escolheu-se a de número 1, em seguida a de 

número 3, depois a de número 6 e, assim, sucessivamente. Na hipótese de não 
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conseguir contato com a empresa, escolhia-se aquela que vinha logo após e, nesse 

caso, pulava-se apenas 1 ao invés de 2 números. No final, faltaram 4 agências de 

viagens para aplicar o questionário, então renumerou-se a lista e dividiu-se a 

quantidade restante das agências de viagens (119) pelas agências de viagens que 

faltavam para totalizar a amostra (4). A divisão teve como quociente o número 29, então 

se aplicou a pesquisa na empresa de número 1, em seguida, pulou-se 28 números, 

aplicou-se na de número 29, e assim sucessivamente, o que resultou em questionários 

aplicados nas de números 59, 89 e 119. 

Na coleta de dados, foi utilizado o método de inquérito ou contato por telefone. 

Preferencialmente, foram solicitados para responder o questionário os diretores ou 

gerentes das empresas, mas quando manifestada a impossibilidade, um colaborador 

pertencente ao quadro de vendas o respondeu.  

A amostra selecionada de 50 agências de viagens apresenta 11 empresas que 

desconheciam ou afirmavam que não estavam associadas ao Vai Brasil, mesmo com 

seus nomes constando no site do projeto. Além dessas, 2 agências optaram por não 

participar da pesquisa, pois solicitaram desassociar-se do Vai Brasil e 4 não aceitaram 

responder o questionário. 

Sendo assim, foram desconsideradas para a análise dos resultados as 

empresas, que por alguma razão, encontram-se impossibilitadas de responder as 

perguntas constantes no questionário. Os dados trabalhados dizem respeito então a 

20% do total de agências associadas ao Vai Brasil na cidade do Rio de Janeiro, ou 

seja, 33 agências de viagens. 

Para a análise dos dados coletados, as perguntas de número 1; 2; 5; 7; 8; 10 e 

12, além do tempo de associação ao projeto e o número de colaboradores da empresa, 

que se referem a dados numéricos, tiveram suas respostas tabuladas e inseridas em 

grupos de valores. Já as perguntas de número 3; 4; 6; 9; 11; 13; 14 e 15, que se tratam 

de perguntas abertas, tiveram suas respostas analisadas de acordo com as 

semelhanças encontradas, uma mesma resposta era apresentada por diferentes 

empresas, utilizando palavras diferentes. Desse modo, foram tabuladas e puderam ser 

agrupadas. 
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Feita esta análise, os dados são apresentados em gráficos para facilitar a 

visualização e confrontados com o referencial teórico de marketing, planejamento e 

controle. 

 

 

4.2 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

 

As agências de viagens que responderam aos questionários totalizam um 

número de 33. Dessas, 85% são empresas de pequeno porte, apresentando número de 

colaboradores entre 1 e 5.  Na distribuição de questionários aplicados, por região do 

município do Rio de Janeiro, 49% encontram-se no Centro, 21% na Zona Norte, 18% 

na Zona Sul e 12% na Zona Oeste. 

O tempo de adesão mostra que 46% das empresas estão associadas desde o 

início das atividades do projeto, 18% aderiram ao Vai Brasil há menos de 1 ano e 12% 

há 1 ano. Uma parcela de 24% não sabe informar o tempo de associação. 

As empresas de menor porte mostram mais interesse pelo projeto, esse seria 

não só uma forma de se aumentar vendas, como também, de exposição das agências 

de viagens no site do Vai Brasil vinculado ao Mtur. O tempo de associação também se 

mostra um dado importante, já que 24% não sabem informar. As empresas até sabem 

que participam do projeto, mas não ao longo de quanto tempo. 

 Em relação à expectativa de aumento de vendas, 63% das agências de viagens 

não possui (figura 7). Já aproximadamente 67% não apresentam expectativa de 

aumento do fluxo de clientes (figura 8). Percebe-se que as agências de viagens, em 

sua maioria, não estipularam metas a serem alcançadas em relação ao novo produto 

que passaram a fornecer. Desse modo, torna-se impossível comparar o pretendido com 

os resultados, inviabiliza-se o controle de maneira plena. 

       
 



 

 

59 

 
 

Expectativa de Aumento de Vendas

0

5

10

15

20

25

Até 20% 21% a 40% >41% Não possui

 
Figura 7 – Gráfico da expectativa de aumento de vendas 
Fonte:  Elaboração própria 
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Figura 8 – Gráfico da expectativa de aumento de clientes 
Fonte:  Elaboração própria 
 

No que diz respeito aos investimentos realizados, em função do projeto, 

aproximadamente 85% afirmam que esses não existiram. No entanto, 57% dessa 

parcela treinaram seus colaboradores para vendas de pacotes e serviços do Vai Brasil.  

Tais empresas não percebem o treinamento como uma forma de investir em uma 

ferramenta estratégica de vendas, como o Vai Brasil. Outros modos de investimento 
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também foram utilizados como divulgação no portal da agência de viagens, mala direta 

aos clientes e anúncio em jornais, mas em uma parcela pouco significativa. 

Nas agências de viagens onde houve treinamento para o projeto em questão, 

aproximadamente 71% delas treinaram pelo menos metade de seus colaboradores. O 

modo mais utilizado foi através de workshop na ABAV, em seguida está o treinamento 

online oferecido pelo Mtur e, por último, o treinamento oferecido pela própria agência de 

viagens (figura 9). 

 

Modo de Treinamento 

14%

36%

50%

Fornecido pela Agência Online Treinou pela ABAV

 
Figura 9 – Gráfico do modo de treinamento 
Fonte:  Elaboração própria 

 

 O projeto Vai Brasil oferta, na teoria, pacotes e serviços mais baratos do que 

aqueles oferecidos tradicionalmente pelo mercado. O fato de conhecer precisamente o 

quanto representa essa variação de preço torna-se um elemento fundamental para a 

força de vendas. No levantamento desse dado, 31% das agências de viagens não 

sabem afirmar qual a diferença percentual de preço. Já 39% delas afirmam que a 

diferença de preço está entre 0% e 10% maior, ao passo que, 30% afirmam que a 

diferença está entre 1% e 30% menor (figura 10). 
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 Figura 10  – Gráfico da diferença de valor entre pacotes/serviços convencionais e os do Vai Brasil 
 Fonte:  Elaboração própria  

  

O número de consultas e vendas de pacotes e serviços do Vai Brasil, quando 

monitorado, oferece a possibilidade de se contrastar um com outro ou ambos com as 

expectativas de vendas e de fluxo de clientes. No momento em que a agência de 

viagens acompanha suas consultas e vendas e estabelece expectativas, ela tem como 

avaliar o desempenho do Vai Brasil, fazer análises e correções. 

 As agências de viagens que atenderam consultas sobre o projeto correspondem 

82% da amostra. Dessas, 70% apresentam um número específico de consultas e 30% 

afirmam ter recebido consultas, porém não sabem quantificá-las (figura 11). 

 Aquelas que forneceram um número de consultas totalizam 19 e, dessas, 17 as 

monitoram, 52% o fazem através de algum tipo de cadastro de clientes e suas 

solicitações e 47% pelo portal do projeto, que possui um espaço virtual para o 

acompanhamento de consultas. Já as que não sabem quantificá-las totalizam 8, entre 

as quais, 5 afirmam monitorar as consultas, pelo site do Vai Brasil ou por algum tipo de 

cadastro. Apenas 1 das 6 empresas, que não receberam clientes interessados em 

produtos do Vai Brasil, já apresenta um meio de controle no caso de ocorrerem 

consultas. 

Cabe destacar que o controle de solicitações, realizado pelo site do projeto, 

monitora apenas aquelas originárias da internet. As demais oriundas de telefonemas, 

correio eletrônico da agência de viagens ou diretamente no espaço físico das mesmas 
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não podem ser controladas pelo portal do Vai Brasil.  Há a possibilidade das empresas, 

que as monitoram apenas pela internet, não possuírem formas específicas de controle 

das demais consultas. 

    

Número de Consultas

18%

40%

12%

6%

24%

0  1 a 20 21 a 40 >41 Não sabe
quantificar

 
Figura 11 – Gráfico do número de consultas 

   Fonte:  Elaboração própria 
  

As vendas de produtos do Vai Brasil não se concretizaram em 73% das agências 

de viagens e em 24%, essas ocorreram (figura 12). Todas as que quantificaram suas 

vendas as monitoram, 62,5% através de software que insere a origem das vendas e 

37,5% no próprio cadastro de clientes. 

Não sabem afirmar se efetuaram vendas ou quantificá-las apenas 1 agência de 

viagens que também não apresenta forma de controlá-las. Daquelas que não as 

efetuaram, 21% já possuem meio de monitoramento de vendas do projeto caso elas 

ocorram. É provável que a maioria ainda não apresente um meio de controle, pois não 

efetuou vendas. 
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 Figura 12 – Gráfico do número de vendas 
    Fonte:  Elaboração própria 

 
 

Mais da metade das empresas, que experimentaram vendas ao longo da adesão 

ao projeto, afirmam que essas não configuram um percentual de incremento de vendas 

significativo. 

 O conhecimento dos motivos que afetam a relação consultas/vendas é 

fundamental para as empresas elaborarem soluções e propostas de melhorias. As 

agências de viagens em que houve consultas sobre o Vai Brasil totalizam em 27. Elas 

apontam os principais motivadores de desistência, com 8 empresas destacando mais 

de um. 

O preço é o motivo principal que prejudica as vendas, sendo apontado por 15 

agências de viagens. Em seguida, aparecem como motivadores de desistência: a 

pouca oferta de datas de saídas dos pacotes, apontado por 6 empresas; condições de 

pagamento pouco atrativas, apontado por 3; problemas de articulação com os 

fornecedores de pacotes e serviços, apontado por 2 e, por último, a pouca oferta de 

destinos, apontado por uma única agência de viagens (figura 13). 
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 Figura 13 – Gráfico do motivo de desistência do cliente 
 Fonte:  Elaboração própria 

 
 As agências de viagens, que atenderam clientes interessados nos produtos do 

Vai Brasil e finalizaram em poucas ou em nenhuma venda, apresentam alguns fatores 

que provocaram a desistência desses clientes. Em face dessa situação, questionou-se 

a elas as providências tomadas fim de melhorá-la. Um número de 7 agências de 

viagens aproveitou a oportunidade das consultas para oferecer pacotes ou serviços 

semelhantes àqueles que o cliente desejava. Já em relação ao projeto em si, apenas 3 

efetuaram algum tipo de ação para mudar o seu desempenho negativo. A primeira 

reportou problemas percebidos aos fornecedores, a segunda às entidades do setor em 

eventos e a terceira ao Mtur, por meio de carta. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A literatura, consultada para a elaboração do referencial teórico, mostra o 

controle de desempenho como sendo uma das etapas mais importantes e fundamentais 

no planejamento de marketing. No momento em que se formula planos de ação, o 

controle deve ocorrer em sua forma completa. É necessário estipular resultados a 

serem atingidos, meios para monitorar os alcançados e verificar motivos que estejam 

causando diferenças entre um e outro. A partir de então, a organização tem condições 

para propor mudanças e recolocar, novamente, o plano sob controle. 

 O projeto Vai Brasil estrutura-se atendendo todos os instrumentos do mix de 

marketing, pois articulou empresas de turismo para formatar produtos específicos a 

preços menores, que são distribuídos em agências de viagens. Além disso, o Mtur 

responsabilizou-se pela promoção paga em diferentes mídias, além de oferecer 

treinamento para as vendas. 

 Logo, a associação das agências de viagens a essa iniciativa, representa uma 

ação de marketing, no momento em que, passam a vender produtos novos, com preços 

menores, para um público novo.  A adesão ao Vai Brasil, assim como, qualquer plano 

de ação deve apresentar uma finalidade, uma razão para existir. 

 A aplicação de questionários, nas agências associadas ao projeto no município 

do Rio de Janeiro, mostrou, de modo geral, justamente o contrário. Metas deveriam ter 

sido traçadas, formas de monitoramento de resultados definidas, causas de 

discrepâncias analisadas e providências propostas.  

Percebe-se que isso não ocorreu de maneira plena, já que as empresas 

desconhecem informações elementares acerca da ferramenta Vai Brasil. A grande 

maioria não estipulou objetivos mercadológicos para o projeto e, em um controle de 

marketing efetivo, há a necessidade de se comparar previsões com resultados obtidos. 

É esse confronto que permite ao gestor fazer análises precisas da performance do 

produto.  

 A diferença de preços dos pacotes e serviços do Vai Brasil, em relação aos 

convencionais, também é um dado que muitas agências de viagens não sabem 
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informar, o que evidencia a falta de conhecimento de uma variável decisiva na 

efetuação das vendas. Além disso, os motivos de desistência dos clientes não são 

apontados por uma parcela significativa, demonstrando ausência de controle dos 

clientes potenciais. Já as agências de viagens que apresentam causas para o 

desempenho de vendas negativo, poucas tomaram alguma providência em face dessa 

situação. 

Outro fato importante a destacar é o percentual considerável de agências de 

viagens que desconhecem a associação ao Vai Brasil ou afirmam que não participam 

do projeto. A equipe de vendas, simplesmente, não sabe do que se trata o Vai Brasil. É 

possível que algum colaborador tenha cadastrado a empresa no projeto, no passado, e 

não informou aos demais. 

O meio de controle que é utilizado por grande parte das empresas é o de 

consultas e vendas. Elas apresentam formas para monitorar as solicitações dos clientes 

e a origem de suas vendas. O controle de consultas apresenta-se como uma etapa 

importante no relacionamento com o consumidor, pois permite inserir em banco de 

dados, os desejos e interesses de cada um. O controle das vendas, por sua vez, auxilia 

o gestor na análise de desempenho de produtos e serviços. No entanto, apenas esse 

monitoramento não configura uma forma de controle eficiente, haja vista que outras 

etapas foram suprimidas. 

Em relação ao treinamento, apenas um número pequeno de agências de viagens 

o caracteriza forma de investimento. Numa empresa prestadora de serviços, o 

treinamento das pessoas que lidam diretamente com o público é um dos investimentos 

mais importantes. As pessoas, segundo Lima et al (2003), representam um “p” a mais 

no composto de marketing para serviços. No momento em que o funcionário está 

utilizando seu tempo de trabalho indo a um workshop ou participando de um 

treinamento online, a empresa está sim investindo na sua equipe de vendas. 

Já os dados que puderam ser levantados sobre projeto em si fornecem 

informações interessantes. As vendas apresentam-se baixas, uma grande parcela das 

agências de viagens não vendeu sequer um pacote ou serviço do Vai Brasil e as 

empresas que finalizaram vendas afirmam que essas não representam um percentual 

significativo.  
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Alguns fatores são apontados como causadores desse desempenho de vendas 

ruim no Rio de Janeiro, mas sem dúvida o preço foi motivo principal que levou os 

clientes a desistirem dos pacotes e serviços do projeto. Em períodos de baixa 

temporada nos destinos, os preços para viagens de lazer caem consideravelmente e os 

do Vai Brasil não se mostram competitivos sendo, até mesmo, mais altos.  

Os preços pouco atraentes aliados a problemas como poucas opções de dias 

para saídas de pacotes, condições de pagamento e dificuldades no contato com os 

fornecedores inviabilizam o sucesso do projeto. Ele não se mostra atraente nem para 

os clientes potenciais e nem para os distribuidores. 

Sugere-se, então, aos articuladores e demais associados ao Vai Brasil que 

revejam os fatores negativos apontados pelos distribuidores, em especial, os valores 

atuais. O Vai Brasil apresenta-se como uma alternativa aos pacotes convencionais e 

sua estratégia principal de posicionamento é o preço menor do que os oferecidos pelo 

mercado, mas na prática, isso não se evidencia, o que prejudica os objetivos 

estipulados no projeto. 
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