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RESUMO

A promoção internacional do Brasil como um destino diversificado e com um
posicionamento definido para o mercado é recente na história das políticas públicas
de turismo do país, pois por muitos anos essas políticas foram conduzidas por ações
isoladas e descontinuadas. Com a criação do Ministério do Turismo (MTur), em
2003, e a redefinição das atribuições do Instituto Brasileiro de Turismo
(EMBRATUR), surge uma nova proposta para a condução das políticas públicas de
turismo e de sua promoção nacional e internacional. Para a promoção internacional
foi desenvolvido o Plano Aquarela, que apresentou as novas ferramentas de ação,
baseadas em um planejamento de marketing integrado. Os escritórios de turismo
(EBTs) surgem como importante ferramenta de promoção com objetivo de aproximar
os mercados considerados prioritários e os gestores do destino Brasil, facilitando a
promoção e comercialização. É nesse cenário atual do turismo no Brasil, que se
buscou analisar o papel dos EBTs em dois dos mercados prioritários, Espanha e
França, com a finalidade de investigar a importância das suas atuações como um
dos fatores contribuintes para a consolidação do destino Brasil naqueles mercados.
Para isso, foram realizadas pesquisas bibliográficas e entrevistas com
representantes da EMBRATUR e com os executivos dos ETBs daqueles países.
Após a elaboração de ações concretas para a promoção internacional do turismo no
Brasil internacional, observou-se o processo de amadurecimento no posicionamento
do Brasil em relação ao mercado exterior, possibilitando, assim, o início da
consolidação do país como um destino diversificado e pronto para receber novos
turistas.

Palavras-chave:Escritório Brasileiro de Turismo (EBT). Políticas públicas de turismo.
Marketing turístico. Promoção internacional. Brasil.



ABSTRACT

The international promotion of Brazil as a diversified destination and with a defined
market position is recent in the history of public policies for tourism in the country, as
for many years these policies were led by individual and discontinued actions.
A new proposal aiming the leads of public policies for tourism and its promotion, both
national and international, was conceived with the creation of the Ministério do
Turismo (MTur) in 2003 and the change of guidelines of the Instituto Brasileiro do
Turismo (EMBRATUR).To assist the international promotion, MTur created the “Plano
Aquarela”, that presented new tools of action based on an integrated marketing plan.
The brazilian tourism offices (BTCs) emerge as an important promotional tool in order
to approach the priority markets to tourism managers in Brazil, facilitating the
promotion and marketing.At this current moment of tourism in Brazil, this study seeks
to examine the role of EBTs in two priority markets, Spain and France, aiming to
investigate the importance of their roles as one of the contribute factors to the
consolidation of Brazil in those target markets.Aiming that analysis, literature
searches and interviews were made with EMBRATUR and executives from those
countries. After the development of concrete actions for the promotion of tourism in
Brazil to the external market, it was observed the position of Brazil in relation to
foreign markets maturation process allowing the consolidation of the country as a
diverse destination and ready to receive new tourists.

Key words: Brazilian Tourism offices. Tourism public policies. Touristic Marketing.
Internacional promotion. Brazil.
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1  INTRODUÇÃO

A evolução das políticas públicas de turismo no Brasil vem ocorrendo de

forma tardia se comparada com as políticas públicas de outros destinos turísticos.

Durante muito tempo o turismo foi conduzido por meio de políticas descontinuadas e

desarticuladas. Faltava ao país iniciar ações favoráveis a infraestrutura básica,

qualificar mão de obra e estruturar sua oferta (ainda falta muito), para então se

posicionar perante o mercado e atrair mais turistas.

Foi somente na década de 1960 que o turismo passou a ter mais importância

no âmbito federal com a criação do Sistema Nacional de Turismo, a Empresa

Brasileira de Turismo (EMBRATUR) e o Conselho Nacional de Turismo (CNTUR),

vinculado ao Ministério da Indústria e do Comércio (MIC). Essa tardia importância

dada à atividade turística pelo Estado Brasileiro reflete-se até hoje no

desenvolvimento do turismo. Nesse contexto, por muitas vezes a promoção

internacional foi privilegiada com a finalidade de atrair investimentos para o país sem

que este estivesse preparado para receber turistas.

No ano de 2003, o turismo no Brasil passou a contar com seu próprio

Ministério do Turismo (MTur). Esse se tornou o órgão responsável pelo

desenvolvimento do turismo no Brasil, deixando a EMBRATUR responsável pelas

ações de promoção no exterior. O MTur, então, preparou o Plano Nacional de

Turismo (PNT) que foi posto em prática propondo ações continuadas para o

desenvolvimento do setor e para sua promoção internacional. Para nortear as ações

relacionadas com a promoção do Brasil no exterior, foi desenvolvido o Plano

Aquarela, após um estudo encomendado pela EMBRATUR a uma empresa de

consultoria com experiência em promoção de destinos no exterior.

Para colocar em prática o plano de marketing desenvolvido para o turismo do

Brasil criaram-se algumas ferramentas que juntas, buscariam atingir as metas

definidas pelo PNT. Os Escritórios Brasileiros de Turismo (EBTs), prática outrora

adotada pelo Brasil sem muito sucesso, foram recriados em um novo formato,

inspirado nos escritórios de turismo já consolidados em outros países.

A criação do MTur, a reestruturação do EMBRATUR, a implantação do PNT

2003-2007 e seus desdobramentos, a falta de continuidade política nas ações

referentes ao turismo brasileiro, são assuntos que já foram objeto de pesquisa de



12

alguns autores e amplamente discutidos no meio acadêmico. Entretanto o mesmo

não pode ser dito sobre a criação, o funcionamento e o desempenho dos EBTs. O

fato de existirem poucos trabalhos e pesquisas acadêmicas nesta área, despertou

grande interesse e levaram-nos a ponderar as vantagens de desenvolver este

estudo, investigando a organização, funcionamento e seus resultados para a

promoção internacional do Brasil.

O objetivo geral desta pesquisa foi analisar o papel dos EBTs de Madri e

Paris, com a finalidade de investigar a importância das suas atuações na promoção

e comercialização do destino Brasil no contexto do Plano Aquarela. Como objetivos

específicos, procurou-se caracterizar os EBTs por meio das suas estratégias de

atuação, funções, ações e projetos; analisar as estratégias utilizadas para a

definição da localização dos EBTs; analisar a importância do mercado espanhol e

francês para o Brasil e como a localização estratégica de Madri e Paris no contexto

Europeu pode justificar aqueles EBTs; e por fim, identificar os resultados da ação

dos EBTs, a partir do estudo das unidades de Madri e Paris.

Para isso, este estudo buscou na revisão bibliográfica resgatar a história do

desenvolvimento das políticas públicas de turismo no Brasil e destacando a forma

como essas trataram a promoção internacional do país. Além disso, procurou-se

autores que conceituassem marketing, planejamento estratégico de marketing e as

ferramentas de marketing. Buscou-se em tese e artigos científicos informações

sobre os EBTs, chegando-se a conclusão de que sobre esse assunto não há

trabalhos acadêmicos ou documentos que retratassem como se deu o

desenvolvimento dos escritórios de turismo, da década de 1980,  no Brasil. Como

coleta de dados empíricos foram realizadas entrevistas com atores que participam

das ações oriundas dos escritórios brasileiros de turismo na França e Espanha.

Com um total de 11 EBTs implantados até o ano de 2010, que atendem aos

mercados da Alemanha, América do Sul, Espanha, Estados Unidos, França, Itália,

Japão, Portugal, Reino Unido e Novos Mercados, houve a necessidade de

estabelecer um foco especifico para nortear a pesquisa. Como fator positivo para o

desenvolvimento dessa pesquisa, levou-se em consideração os executivos que, de

alguma forma, já haviam sido contatados por docentes da Universidade Federal

Fluminense, na esperança de facilitar a comunicação.
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Para caracterizar os atuais EBTs, procurou-se contatar a EMBRATUR, através

dos seus responsáveis pelo funcionamento dos EBTs e, os executivos responsáveis

pelos EBTs de dois dos mercados considerados prioritários para o Brasil, Espanha e

França, além de pesquisar sobre notícias veiculadas na internet sobre a atuação

desses executivos nesses dois mercados.

O recorte temporal utilizado para a realização desta pesquisa iniciou-se em

2003 e entendeu-se até 2010, compreendendo todo o período do Governo Lula,

responsável pela recriação dos escritórios de turismo no do Brasil.

Este trabalho se estrutura em cinco capítulos, incluindo a presente

abordagem introdutória. O segundo capítulo refere-se à contextualização histórica

das políticas de turismo no Brasil com destaque ao período entre 2003 e 2010,

período em que houve a instalação e desenvolvimento dos EBTs no exterior.

O terceiro capítulo consiste em estudar a promoção internacional do Brasil,

bem como seu plano norteador, o Plano Aquarela. Além de apresentar o resultado

da análise feita através das entrevistas com a EMBRATUR e com os representantes

dos EBTs Madri e Paris e informações sobre a atuação dos mesmos.

Por fim, são apresentadas as considerações finais, no quinto capítulo,

encerrando a estrutura textual. Em seguida, apresenta-se a lista de fontes

referenciais que compuseram este estudo.
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2  POLÍTICAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO DE TURISMO

Política pode ser entendida como um conjunto de regras dirigidas a orientar

um grupo, uma sociedade. Políticas públicas, por sua vez, definem-se como

conjunto de ações públicas voltadas a atender as necessidades dos cidadãos de

uma determinada sociedade, seja em nível nacional, estadual ou municipal. Como

afirma Cruz (2006, p. 342), “as políticas públicas reúnem os pensamentos dos

poderes públicos apresentando os objetivos, metas, diretrizes e estratégias de

ação”.

As políticas públicas voltadas para determinado setor tornam-se referência

para seu planejamento, inclusive para a iniciativa privada, para quem sinalizam uma

direção estratégica para seus investimentos (CRUZ, 2006). As políticas públicas

para o turismo podem ser conceituadas como o

conjunto de intenções, diretrizes e estratégias estabelecidas e/ou ações
deliberadas, no âmbito do poder público, em virtude do objetivo geral de
alcançar e/ou dar continuidade ao plano de desenvolvimento da atividade
turística num dado território (CRUZ, 2000, p. 40).

De acordo com Hall (2000, p. 100), “a elaboração de políticas públicas e o

planejamento são, antes de tudo, atividades públicas”, atividades essas que são

influenciadas pelas características econômicas, sociais e culturais da sociedade.

Para detalhar as políticas públicas propostas para determinado setor são elaborados

planos, que se traduzem em um conjunto de ações para o futuro daquele setor

(DROR, 1973 apud HALL, 2000).

Para Cruz (2005), as políticas públicas de turismo, como instrumentos do

planejamento público, traduzem suas ideologias. Se as políticas públicas surgem de

um processo de planejamento, há que se reconhecer que, por outro lado, o

planejamento é retroalimentado pelas políticas dele derivadas, pois é no ambiente

das políticas públicas que o planejamento ganha corpo, adquire significado (CRUZ,

2005). Ou seja, pode-se afirmar que as políticas públicas estão diretamente

relacionadas e são interdependentes de processos de planejamento.

O processo de planejamento, de modo geral, estrutura-se em três níveis:

estratégico, tático e operacional (PETROCCHI, 2009). O nível estratégico define os
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objetivos gerais, diretrizes e normas, estabelece decisões de longo prazo e a direção

a ser seguida. O nível tático é subordinado ao primeiro, define os objetivos

específicos a partir dos objetivos gerais, estabelece ações a serem desenvolvidas e

as decisões de médio prazo e dá suporte às decisões que definem a direção a ser

seguida1. Já o nível operacional é subordinado ao segundo e cuida de rotinas,

procedimentos e atividades inseridos nos projetos e programas.

Petrocchi (2009, p.17), complementa que “Planejar é estabelecer objetivos

para o destino de turismo e determinar métodos para alcançá-los”. O autor destaca

que o processo de planejamento inicia-se com a identificação dos fatores críticos

que se deseja modificar (diagnóstico), em seguida, são definidos os objetivos,

escolhidas as estratégias e definidas as ações para alcançar esses objetivos. A

etapa seguinte do planejamento é o monitoramento, o qual acompanha o

desenvolvimento avaliando o desempenho das decisões tomadas.

O planejamento entendido como um processo contínuo de tomada de

decisões desenvolve a elaboração de instrumentos como os programas, projetos e

ações (HALL, 2000; BENI, 2006; FRATUCCI, 2008). A elaboração desses

instrumentos é, como afirma Petrocchi (2009), responsabilidade das instituições ou

órgãos oficiais de cada setor. Como as ações são administradas por representantes

políticos os quais permanecem por um período curto nos cargos públicos, surge uma

necessidade política de apresentar os resultados durante seus mandatos, o que

prejudica as ações de longo prazo. De acordo com o mesmo autor:

O planejamento estratégico deve ser considerado um processo cíclico, com
visão de longo prazo e composto por planos anuais sucessivos. Esses
planos devem assegurar sua continuidade via realimentação por análises do
meio envolvente, atualizações de estratégias e/ou ajustes de objetivos
(PETROCCHI, 2009, p. 18-19).

Como visto até o momento, as políticas públicas setoriais precisam estar

embasadas em um processo de planejamento que permita a estruturação das ações

a serem implementadas, de modo a delimitar o direcionamento dos planos para um

dado setor. Analisaremos a seguir o desenvolvimento das políticas públicas e do

planejamento de turismo para o setor de turismo no Brasil.

1 FRATUCCI, 2010.  Informação verbal. Aula de Gestão pública de turismo no Brasil. UFF.
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2.1 A HISTÓRIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO NO BRASIL

No Brasil, a adoção de políticas públicas para o setor de turismo ocorreu de

forma tardia se comparada às políticas públicas de outros destinos turísticos. Pode-

se observar por meio de uma análise histórica da atividade turística no país, que sua

gestão, até 1996, foi conduzida por ações e projetos descontínuos e restritos a

aspectos parciais da atividade (CRUZ, 2000; FRATUCCI, 2008). Oliveira (2008)

corrobora com essa posição ao expressar que houve falta de definição no

ordenamento público para o turismo até os anos noventa.

Essas ações e projetos descontinuados e desagregados foram decorrentes

de ações públicas que buscavam objetivos de curto prazo.  Fratucci (2008) afirma

que é possível observar uma preocupação (de 1996 em diante) do Governo Federal

em adotar uma visão de longo prazo no planejamento da atividade turística no Brasil;

porém, como completa o autor, pode-se perceber maior ênfase às ações

direcionadas ao curto e médio prazo.

Diversos fatores determinaram o Brasil como um destino pouco competitivo

no mercado turístico internacional. Dentre os fatores que contribuem para esse

cenário, Fratucci (2008) destaca o contexto histórico da América Latina, a distância

entre o Brasil e os grandes centros emissores de turistas – Europa e América do

Norte – e o longo período de instabilidade política e econômica do Brasil entre as

décadas de 1970 e 1980. Assim, como afirma o autor, a necessidade de

investimento na promoção internacional sempre se apresentou como uma condição

necessária para reduzir, ainda que não brutalmente, essa desvantagem.

Dessa forma, a busca pela inserção no mercado competitivo internacional

sempre possuiu um papel de destaque na história das ações políticas de turismo no

Brasil. Porém, por muitas vezes, essa promoção foi privilegiada em detrimento de

outros fatores necessários para o desenvolvimento da atividade turística, tais como a

capacitação de mão de obra e a melhoria da infraestrutura de acesso, dentre outros.

Nota-se que a preocupação principal na gestão do turismo no Brasil apresentou e

ainda apresenta como principal foco o aspecto econômico, buscando estimular a

atividade a qualquer custo, atraindo investimentos e turistas para o país.

Em um passeio pela trajetória das políticas públicas de turismo no Brasil,

cabe aqui realizar alguns recortes históricos destacando os mais marcantes períodos
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governamentais, principalmente por acreditar que essa divisão propicia melhor

compreensão do impacto decorrente das ações e projetos implantados em cada um

dos períodos elencados para o turismo no Brasil.

Os períodos apresentados a seguir são: até 1985, período pelo o qual o Brasil

passa por dois regimes militares, o Estado Novo (1937-1945), com Getúlio Vargas no

poder e o período de ditadura militar entre 1964 e 1985; o período entre 1986 e

1994, período de transição entre o governo ditatorial e a democracia, quando se

promulgou a atual Constituição Federal; o período entre 1994 e 2002, quando o

Brasil foi governado por Fernando Henrique Cardoso e no qual houve, pela primeira

vez, um plano de turismo que chegou a ser implementado; por fim, no período entre

2003-2010, assumiu a presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva, o qual

criou o Ministério do Turismo, implementou o segundo Plano Nacional de Turismo e

desenvolveu a promoção internacional de forma mais estruturada.

2.1.1 As políticas de turismo até 1985

O período entre 1938 e 1966 é considerado por Cruz (2000, p. 42) como o

período da “pré-história jurídico-administrativa” das políticas nacionais de turismo.

Até a década de 1960 as ações do Governo Federal em relação ao turismo

aconteceram de forma extremamente fragmentada e esporádica, voltadas apenas

para regulamentação de questões específicas do turismo (FRATUCCI, 2008).

Em 1938, o Estado se dispôs a exercer um maior controle da atividade

quando o então presidente Getúlio Vargas sancionou o decreto-lei nº 406, em 04 de

maio, o qual dispunha sobre a normatização da venda de passagens aéreas,

marítimas e rodoviárias, o funcionamento de agências de viagens e controle de

entrada e saída de estrangeiros em território nacional com o controle de vistos

consulares (FERRAZ, 1992).

No período conhecido como Estado Novo, entre 1937 e 1945, a promoção

internacional do Brasil se destacou ao ser criado o Departamento de Imprensa e

Propaganda (DIP) (BRASIL, 1939). Diretamente subordinado à presidência, o DIP

era constituído por cinco divisões mais alguns serviços auxiliares. Uma dessas

divisões chamava-se Divisão de Turismo e possuía como finalidade gerenciar,
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organizar e fiscalizar o turismo interno e externo (FERRAZ, 1992; CERQUEIRA;

FURTADO; MAZARO, 2009).

A divisão de Turismo se esforçou para promover a construção da imagem do

Brasil como paraíso de sol, praia, belas paisagens, futebol, carnaval e exaltou o

povo mestiço e as mulheres bonitas. Gomes (2009, p. 7) destaca que o governo

Vargas percebeu que “investir no turismo como atividade econômica poderia

favorecer a propaganda do Brasil no Exterior e mesmo para os próprios brasileiros”.

O Departamento de Imprensa e Propaganda foi extinto pelo Decreto-Lei n°

7582, de 25 de maio de 1945, o qual também criou o Departamento Nacional de

Informações, que era subordinado ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores

(BRASIL, 1945). Assim como o DIP, esse departamento possuía também, uma

Divisão de Turismo que possuía a “atribuição de superintender, organizar e fiscalizar

os serviços de turismo interno e externo” (FERRAZ 1992, p. 32).

Com a queda do Estado Novo, o Departamento Nacional de Informações foi

extinto pelo Decreto-Lei n° 9788, de 6 de setembro de 1946 e, apenas em 1958

criou-se uma instituição responsável pelo turismo, a Comissão Brasileira de Turismo,

COMBRATUR, (BRASIL, 1946; BRASIL, 1958; FERRAZ, 1992). A COMBRATUR

possuía composição colegiada e esteve diretamente subordinada à Presidência de

República. Sua função era planejar o turismo em nível nacional, instituindo o

primeiro Plano Nacional de Turismo (FERRAZ, 1992). Porém, isso de fato não

ocorreu, pois antes que se conseguisse efetivar o Plano Nacional de Turismo a

COMBRATUR foi extinta, em 1962 (BRASIL, 1962; CRUZ, 2000).

Entre 1966 e 1985, observa-se uma forte retomada da intervenção do Estado

no Turismo, ao promover fornecimento de infraestrutura turística, incentivos fiscais,

regulamentação do setor turístico nacional e investimento no marketing turístico para

estimular o desenvolvimento turístico do país a fim de aumentar o potencial de

ganhos no setor (FRATUCCI, 2008). Para Cruz (2006, p. 346), a partir de 1966 “o

Estado Brasileiro começa a tratar o setor turismo de forma mais abrangente - para

além do agenciamento de viagens - com forte ênfase, a partir de então, no setor de

hospedagem”.

Beni (2006) sinaliza, em complemento, que em 1966 foi definida a primeira

estrutura institucional pública para o turismo no Brasil pelo Decreto-Lei nº 55,

posteriormente regulamentado pelo Decreto-Lei 60.224/67. Por esses Decretos-Lei
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foi instituído o Sistema Nacional de Turismo, constituído pelo Conselho Nacional de

Turismo (CNTur), Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR) e o Ministério das

Relações Exteriores.

A EMBRATUR, assim como o CNTur, era vinculada ao Ministério da Indústria

e Comércio (MIC) (BRASIL, 1966). O Ministério das Relações Exteriores possuía a

função de, conforme artigo 7° do Decreto-Lei 60.224/67, divulgar o turismo nacional

no exterior, por meio de tarefas diplomáticas (BRASIL, 1967).

O CNTur, de caráter deliberativo, possuía as atribuições de “formular,

coordenar e dirigir a política nacional de turismo, constituído de delegados de órgãos

federais e representantes de iniciativa privada” (BRASIL, 1966, s.p.).

A EMBRATUR, por sua vez, era o órgão executor da política nacional de

turismo, responsável por administrar o turismo no Brasil “fomentando e financiando

diretamente as iniciativas, planos, programas e projetos que possuíam o intuito de

desenvolver a indústria (sic) do turismo” (BRASIL, 1966, s.p.). Dentre suas

atribuições à época da sua criação, destacam-se: celebrar contratos, estudos e

convênios com entidades públicas e privadas que estivessem interessadas em

promover projetos de interesse para o turismo no país (com autorização do

Conselho); registrar e fiscalizar os empreendimentos turísticos, realizar estudos

sobre o mercado, além de organizar, promover e divulgar as atividades ligadas ao

turismo (BRASIL, 1966).

Criada e gerida como empresa pública, a EMBRATUR “não tinha receita e

gerenciava recursos e benefícios provenientes de incentivos fiscais e financeiros

destinados ao setor” (BENI, 2006, p. 23). Esses incentivos fiscais de fomento ao

setor turístico, gerenciados pela EMBRATUR, se desencadearam pelo fato de o

turismo ser visto como um vetor de desenvolvimento para o Brasil na década de

1960. Observa-se que no capítulo V do Decreto-Lei 55/66, destacam-se os artigos

23 a 28, os quais tratavam dos incentivos fiscais para “construção, ampliação ou

reforma de hotéis, obras ou serviços específicos de finalidades turísticas” (BRASIL,

1966, s.p.). Ferraz (1992) destaca que esses incentivos foram direcionados

principalmente para empreendimentos hoteleiros.

Fratucci (2008, p. 145) também observa essa questão, analisando que “o

Governo Federal estabeleceu um sistema nacional de incentivos fiscais para

estimular o desenvolvimento turístico do país, principalmente pela ampliação e
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melhoria da oferta de meios de hospedagem”. Um exemplo dessa priorização à

ampliação da oferta hoteleira é a Resolução CNTur nº 31/1968, que estabeleceu o

plano de prioridade de localização de hotéis de turismo, criado para orientar a

aplicação dos incentivos fiscais até que se fosse elaborado e implementado o Plano

Nacional de Turismo (PLANTUR) (CRUZ, 2000).

Com o Plano de prioridade de localização de hotéis de turismo, das áreas que

receberam incentivos fiscais destacaram-se as capitais, estâncias hidrominerais,

estações climáticas e balneárias, e cidades históricas, locais próximos aos eixos

viários de interesse turístico, parques nacionais, entre outras de interesse turístico a

critério do CNTur ( CRUZ, 2000).

Em 1969, a resolução CNTur 71, de 10 de abril, procurou detalhar as

diretrizes, objetivos e metodologias para a elaboração do PLANTUR, mas este

nunca chegou a ser implementado (CRUZ, 2000). Dessa forma, a política nacional

de turismo tornou-se restrita apenas aos incentivos financeiros e fiscais,

principalmente relacionados à hotelaria (CRUZ, 2000). Beni (2006) afirma que a

EMBRATUR equivocou-se no direcionamento desses investimentos, pois o aumento

da rede hoteleira no Brasil no período entre 1966-1990 focou somente em

empreendimentos de luxo, não priorizando as reais necessidades do mercado

interno.

De acordo com Cerqueira, Furtado e Mazaro (2009, p.3), as funções da então

criada Empresa Brasileira de Turismo, “estavam além de um ordenamento legal para

a formulação de uma política nacional para o turismo”. Santos Filho (2004) destaca

que os militares usaram os investimentos no turismo internacional por meio da

EMBRATUR para desviar a atenção e ocultar da sociedade nacional e internacional

as denúncias contra as ações autoritárias praticadas pelo governo militar.

Nos regimes autoritários é comum o controle dos meios de comunicação de

massa sendo que “nesses regimes existe um controle quase absoluto das

informações que chegam ao público; a desinformação toma lugar da informação, a

mentira ou propaganda oficial substituem a verdade” (SPINDEL 1981 apud GAMA,

2009, p. 5).

O período governado pelos militares foi marcado pela intensa divulgação da

imagem do Brasil como um destino de sol, praia e mulheres bonitas. Como explicam

Cerqueira, Furtado e Mazaro (2009) a imagem do carnaval, a mulata como produto
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brasileiro, o povo hospitaleiro e o futebol, além das belezas naturais, centralizando

no turismo de sol e praia, foram enfatizados com a criação da EMBRATUR, então

Empresa Brasileira de Turismo. Dessa forma, “a imagem institucionalizada tentava

seduzir a impressão de que, embora vivêssemos num regime ditatorial, havia algum

tipo de distensão que permitia as pessoas ser livres e alegres” (CERQUEIRA;

FURTADO; MAZARO, 2009, p.3).

No Brasil, durante a Ditadura Militar, entre 1964 e 1985, a promoção nacional

e internacional do turismo teve lugar de destaque com os Escritórios Brasileiros de

Turismo. Apesar de uma literatura praticamente inexistente sobre o assunto, os

Escritórios Brasileiros de Turismo foram criados na década de 1980, durante o

período militar. Segundo Sanovicz (2007), esses escritórios funcionaram por alguns

anos, ainda que esse período temporal não tenha sido delimitado pelo autor, visto

que não há informações precisas sobre o período exato em que estiveram em

operação. Ele enfatiza que, com a participação de consultores contratados pela

EMBRATUR, promoveu-se o Brasil em alguns países como Alemanha, Itália,

Espanha e Estados Unidos.

As décadas de 1980 e 1990 são destacadas por uma tendência política nas

sociedades ocidentais de desregulamentação e redução da intervenção

governamental no mercado (HALL, 2000). Com o neoliberalismo as políticas

públicas do país passaram por uma transformação em sua estrutura. O paradigma

da descentralização e da gestão participativa é fruto desse momento (CRUZ, 2006).

Essa tendência, segundo Hall (2000, p. 39):

[...] muitas vezes fez com que esse envolvimento governamental adotasse
um caráter empresarial em relação ao turismo a fim de aumentar a
contribuição financeira do setor à receita do Estado. Assim sendo, o governo
tem-se envolvido cada vez mais na divulgação e no marketing dos destinos,
e no desenvolvimento conjunto de atrações ou instalações turísticas com o
setor privado.

Para o turismo no Brasil, os efeitos do neoliberalismo só começam a surtir

efetivamente após o fim da ditadura militar. A ação governamental que mais

exemplifica essa tendência para o turismo no Brasil foi a desregulamentação do

setor em 1986, que será apresentada na próxima subseção.
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2.1.2 As políticas de turismo entre 1986 – 1994

Em 1985 aconteceu o fim da ditadura militar no Brasil, e em 1986, no primeiro

ano do Governo Sarney, ocorreu a desregulamentação do setor turístico. Pelo

Decreto-Lei nº 2.294 de 21 de novembro de 1986 (BRASIL, 1986), assinado pelo

então presidente, José Sarney, tornou-se “livre a atividade turística no país,

adotando a tendência internacional da época de desregulamentação da economia,

imposta pelo neoliberalismo econômico dominante, com respaldo das orientações da

OMT” (FRATUCCI, 2008, p. 146). Esse processo de desregulamentação do turismo

no Brasil resultou em crescimento desordenado das empresas de turismo,

principalmente as agências de viagens (CRUZ, 2005; FRATUCCI, 2008).

Na nova Constituição Brasileira, ora vigente, promulgada em 1988, a menção

ao turismo se dá nos seguintes artigos: o 6º que apresenta o direito ao lazer como

direito social; o artigo 24 que estabelece como competência da União, Estados e

Distrito Federal legislarem sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico,

turístico e paisagístico e do princípio da responsabilidade por danos a bens e direitos

de valor turístico; e o artigo 180, no qual o turismo é apresentado como fator de

desenvolvimento social e econômico, devendo ser provido e incentivado pela União,

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios (BRASIL, 1988).

Na década de 1990 o Estado Brasileiro começa a reconhecer as deficiências

de infraestruturais básicas além de investir em obras para ampliação do parque

aeroportuário, principalmente no Nordeste – visto que esta região foi priorizada pela

ação pública federal em relação a sua capacidade de atrair turistas (CRUZ, 2006). A

autora afirma que essa década foi marcada pelo destaque dado ao turismo como

atividade econômica pelo Estrado Brasileiro.

A partir do governo Collor de Mello [1990-1992] começa a ser atribuída
crescente importância à atividade econômica do turismo, que passa a ser
vista como engendradora de processos de desenvolvimento regional e,
consequentemente, como instrumento minimizador de históricas
desigualdades sociais (CRUZ, 2005, p. 30).

Em 1991, pela lei 8.181 de 28 de março, o CNTur foi extinto e suas

atribuições passaram a ser de responsabilidade da EMBRATUR, que foi

transformada de empresa pública para autarquia especial (BRASIL, 1991). A sede da
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EMBRATUR se transferiu para Brasília e sua denominação modificou-se, passando

a se chamar Instituto Brasileiro de Turismo2 (CRUZ, 2000). Assim, a EMBRATUR, se

tornou responsável por formular e coordenar a implementação da política nacional

de turismo como fator de desenvolvimento social e econômico (BRASIL, 1991).

Reformulada, a EMBRATUR passou a fazer parte da Secretaria Geral de

Desenvolvimento Econômico ligada à Presidência da República, pois o Ministério da

Indústria e Comércio (MIC) havia sido extinto por meio da Lei 8.028, de 12 de abril

de 1990 (BRASIL, 1990). Em 1992, por meio da Lei 8.490, de 19 de novembro, a

qual organizou a Presidência da República e os Ministérios, criou o Ministério da

Indústria, Comércio e do Turismo (MICT) ao qual a EMBRATUR passou a estar

vinculada (BRASIL, 1992).

Por meio do decreto 448, de 14 de fevereiro de 1992, foram regulamentados

os dispositivos da Lei 8.181/91, além de dispor sobre a Política Nacional de Turismo,

com intuito de instituir um Plano Nacional de Turismo – PLANTUR. O Decreto-Lei

448/92 apresenta como objetivos a democratização do acesso ao turismo nacional;

reduzir as disparidades sociais por meio da oferta de emprego pelo turismo; e o

aumento dos fluxos turísticos, taxa de permanência e gasto médio pelos turistas e

ampliação da oferta turística.

O plano possuía sete programas e, dentre eles, havia um programa referente

à promoção do Brasil no exterior, o Programa de Marketing Internacional (CRUZ,

2000). Vale destacar o artigo 10 do Decreto-Lei supracitado, o qual apresenta a

seguinte disposição ao tratar da promoção do turismo:

A EMBRATUR utilizará, mediante delegação ou convênio, os serviços das
representações diplomáticas, econômicas e culturais do Brasil, no exterior,
para a execução de suas tarefas de divulgação e informações turísticas
nacionais, bem como para a prestação de assistência turística aos que dela
necessitarem (BRASIL, 1992, s.p).

A promoção internacional esteve presente durante os governos democráticos

por meio das representações diplomáticas, como referido no Decreto-Lei 448/92. Foi

realizada uma busca por informações específicas desse período, para os fins do

2 Manteve-se a sigla EMBRATUR por já ser conhecida no mercado turístico nacional e internacional.
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estudo aqui apresentado, porém não se obteve documentos que apresentassem

como a promoção internacional do Brasil foi efetivamente desenvolvida.

Com o processo de impeachment que motivou a renúncia do presidente

Fernando Collor Mello em 1992, o Plano Nacional de Turismo 1992-1994

(PLANTUR), apesar de publicado, não foi efetivamente aplicado (FRATUCCI, 2008).

Com a saída de Collor de Mello, assumiu a presidência da república seu vice-

presidente, Itamar Franco sob o governo do qual a “gestão pública do turismo

brasileiro foi reestruturada mais uma vez, tendo como ponto de partida o trabalho da

Secretaria Nacional de Turismo e serviços do Ministério da Indústria, Comércio e

Turismo, que consolidou PLANTUR” (FRATUCCI, 2008, p.148).

O período governado por Fernando Collor e por Itamar Franco destacou-se,

por uma grande instabilidade política e econômica, e a tentativa de implantar um

plano nacional de turismo, em virtude desse cenário, não foi concretizada (CRUZ,

2000). A autora completa afirmando que essa política nacional de turismo planejada

foi instituída somente durante o primeiro mandato do então presidente Fernando

Henrique Cardoso, no ano de 1996, o que será apresentado no próximo tópico.

2.1.3 As políticas de turismo entre 1995 – 2002

A política nacional de turismo, outrora prevista pelo decreto 448/92, foi

instituída em 1996. O documento abordava as principais diretrizes, estratégias e

programas para aquele quadriênio e possuía como finalidade “promover e

incrementar o turismo como fonte de renda, de geração de emprego e de

desenvolvimento sócio econômico do país” (MICT, 1996, p. 9). Cruz (2000) afirma a

instituição de uma política nacional de turismo representa a crescente importância

econômica que o turismo vinha adquirindo no mundo.

A figura 1 apresenta das metas, macroestratégias e objetivos estratégicos do

Plano Nacional de Turismo 1996-1999 (PLANTUR).

Observa-se que as três metas apresentadas pelo PLANTUR na figura 1

estavam voltadas para o aspecto econômico da atividade, que era o principal modo

de tratar o turismo até então. Entretanto, dentre as macroestratégias do PNT 1996-

1999 apresentadas na figura 1, observa-se a tentativa de ordenar, e tornar as ações
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do setor público em relação ao turismo mais eficientes, assim como buscar o

aumento da qualificação dos prestadores de serviços no setor, além de ressaltar a

descentralização da gestão do turismo, representada pela afirmação do PNMT

(CRUZ, 2000).

Metas
Número de ingressos de turistas estrangeiros - Aumentar de 1,8 milhão, em 1994, para
3,8 milhões, em 1999, com o incremento de 111% no período;
Ingresso de divisas estrangeiras - Aumentar de US$ 1,95 bilhão, em 1994, para US$ 4
bilhões em 1999, com incremento de 105,13% no período;
Empregos gerados na economia - Passar de 9% da população economicamente ativa
empregada no setor para além da média mundial de 10,6%.

Macro-estratégias
Ordenamento, desenvolvidos e programação da atividade pela articulação entre o
governo e a iniciativa privada;
Implantação de infraestrutura básica e infraestrutura turística adequada às
potencialidades regionais;
Qualificação profissional dos recursos humanos envolvidos no setor;
Descentralização da gestão turística por intermédio do fortalecimento dos órgãos
delegados estaduais, municipalização do turismo e terceirização das atividades para o
setor privado.

Objetivos Estratégicos

Fomento, centrado na infraestrutura básica turística e capacitação profissional;
Defesa do consumidor
Desenvolvimento Planejamento Estratégico;
Busca da qualidade de serviços;
Descentralização;
Conscientização da sociedade brasileira para a importância do turismo;
Articulação intra e extra governamental;
Democratização do Turismo Interno;
Promoção externa;
Inserção internacional do Turismo Brasileiro

Figura 1 - Metas, macro estratégias e objetivos estratégicos do PNT 1996-1999.
Fonte: Elaboração própria a partir de MICT, 1996, p. 6-10.

O PNMT, de acordo Beni (2006), surgiu da ideia proposta pela Organização

Mundial do Turismo (OMT) para uma gestão endógena do turismo. De acordo com

Silveira, Paixão e Cabos (2006, p.126), “o turismo acontece efetivamente nos

destinos, ou seja, nos municípios, e que são os munícipes os verdadeiros

conhecedores das potencialidades dos territórios onde residem” justificando a

proposta de gestão endógena. Beni ainda ressalta que O PNMT foi:
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[...] criado com o objetivo principal de melhorar o produto turístico brasileiro
por meio de conscientização dos municípios e seus habitantes acerca dos
benefícios econômicos que o turismo poderia aportar, bem como da
descentralização das atividades de planejamento (2006, p. 26).

O PNMT objetivava capacitar os munícipes envolvidos com o turismo por

meio de oficinas ministradas por profissionais técnicos que pretendiam conscientizar,

sensibilizar e estimular a comunidade de forma que esta reconhecesse a importância

e a dimensão do turismo como gerador de emprego e renda e do desenvolvimento

do turismo sustentável no destino. Esse programa, apesar de ter sido somente

implementado em sua totalidade no governo Fernando Henrique Cardoso, teve sua

formatação iniciada ainda no Governo Itamar Franco, por meio da portaria nº 130, de

30 de março de 1994 (BRASIL, 1994 apud Fratucci, 2008 p. 48), sendo apontado por

Cruz (2006) como o principal programa de turismo do Governo do Fernando

Henrique Cardoso.

Para atingir as metas desejadas para o desenvolvimento do turismo no

governo FHC foram traçados onze objetivos para o PNT (Figura 1), dos quais se

destacaram a promoção internacional do Brasil, por estar vinculada ao objetivo

principal dessa pesquisa. A estratégica de marketing da política nacional de turismo

baseou-se em “parâmetros de qualidade, especificidade e continuidade, dirigida,

inicialmente, aos mercados prioritários que são os países da América do Sul e aos

mercados de longa distância (Estados Unidos, os nossos cinco principais emissores

europeus e o Japão)3” (BRASIL, 1999, p. 20). De acordo o objetivo para promoção

externa, havia a proposta de instalação, junto às embaixadas Brasileiras localizadas

nesses mercados emissores, dos Comitês Visit Brazil, com a finalidade de:

Reunir agentes locais com interesse na emissão de turistas ou na formação
de uma imagem positiva do país, para proporem ações específicas para
aqueles mercados, colaborarem na realização de eventos promocionais,
identificarem tendências e produtos concorrentes e desenvolverem
trabalhos de relações públicos, utilizando-se de empresas como experiência
naqueles mercados (MICT, 1996, p. 20).

3 Principais mercados emissores: Norte americano: Nova York, Los Angeles; Europa: Londres,
Frankfurt, Paris, Madri e Milão; Ásia: Seul, Tóquio; América do Sul: Buenos Aires, Santiago e
Montevidéu (MICT, 1996-1999, p. 25).
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Dentre os objetivos referentes à promoção externa, estava clara a intenção de

manter o Estado representado em feiras e eventos internacionais, além de ser

proposta uma nova elaboração de material de campanha, como por exemplo, o

Brasil Turístico (criado em 1995 que, pela da internet, disponibilizava 600 fotos e

2.800 páginas de informações sobre o turismo brasileiro) (MICT, 1996, p.48),

buscando parcerias com outras entidades do setor público e com iniciativa privada. É

criado, também, o Brazil Expert que possuía como objetivo principal capacitar

operadores norte-americanos e canadenses, formando, assim, experts em vender o

destino Brasil (MICT, 1996, p. 26).

Na época da criação do PNT 1996-1999, a EMBRATUR estava subordinada

ao Ministério da Indústria do Comércio e do Turismo (MICT), órgão que procurou

elaborar programas com o intuito de desenvolver o turismo no país e torná-lo

competitivo no exterior. “São desse período os programas de pólos turísticos,

turismo interno, formação de recursos humanos, produtividade e qualidade no setor

turístico, ecoturismo, MERCOSUL e marketing internacional” (BENI, 2006 p. 27). No

início do ano de 1999, foi criado Ministério de Esportes e Turismo pela Medida

Provisória n.º 1.795, e a EMBRATUR passou a ser subordinada a esse Ministério

(BRASIL, 1999).

Em 2001, o Conselho Nacional do Turismo (CNTur) é recriado, porém nesse

momento ele passou a ter um caráter consultivo, para “propor diretrizes, oferecer

subsídios e contribuir para a implementação do Plano Nacional de Turismo” (MTur,

2003, P.9). Com a reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso, surgiu de

sua campanha política o programa Avança Brasil, que era o nome dado ao Plano

Plurianual do segundo mandato do Governo FHC. O documento descrevia o conjunto

de prioridades de ações do governo por meio de vários programas, dentre eles o

Programa Turismo: A Indústria do Novo Milênio.

O Programa Turismo: A indústria do Novo Milênio possuía como objetivos

atrair turistas e gerar empregos com o turismo, buscando promover o

desenvolvimento e incentivar o negócio do turismo, como por exemplo, ao treinar

profissionais, investir em infraestrutura e ao promover o Brasil no Exterior (AVANÇA

BRASIL, 2001). O Programa Avança Brasil destacava como principais ações do

Programa Turismo, a construção de centro de convenções e feiras de exposições; a

participação em eventos internacionais e financiamento da infraestrutura turística
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nacional. Como um dos resultados do programa é apresentada a efetivação de

parcerias da EMBRATUR com as Embaixadas Brasileiras no Exterior e participação

do Brasil em alguns eventos internacionais como Expo 2000, em Hannover e

Exposição no Museu Petit Palais, em Paris (AVANÇA BRASIL, 2001).

A partir da década de 90, as políticas públicas de turismo tomaram

consistência e tiverem alguma continuidade (SOLHA, 2004 apud FINO; MATHEUS,

2010, p. 9). É possível observar, a partir do governo Fernando Henrique Cardoso

(1995-2002), “uma definição mais clara e objetiva da prioridade do turismo dentro

dos programas de governos” (FRATUCCI, 2008, p. 148). Com o governo do

presidente Lula que essas políticas se fortaleceram, entretanto, como afirma Fratucci

(2008, p.148) “é importante ressaltar que em todas as políticas direcionadas para o

turismo no nível federal, o viés econômico é claramente o foco predominante”.

2.1.4 As políticas de turismo entre 2003 e 2010

Em 2003, o Governo Lula apresentou a Política Nacional de Turismo a qual

buscava dar condições de competitividade para o destino Brasil. Em uma de suas

primeiras ações o Governo Lula criou o Ministério do Turismo (MTur) pela Medida

Provisória nº 103 no dia 01 de janeiro de 2003, convertida na Lei 10.683, em 28 de

maio de 2003 (BRASIL, 2003b). Com a medida provisória que criou o Ministério do

Turismo, logo no primeiro dia do mandato do novo governo, demonstrou-se a

importância, o novo status, que o turismo possuía para a administração pública

federal (CRUZ; SANSOLO, 2003).

Com a criação do Ministério de Turismo, a EMBRATUR foi reestruturada

ficando encarregada da “promoção, divulgação e o apoio à comercialização dos

produtos, serviços e destinos turísticos do país no exterior” (MTur, 2003, p.9). Com

isso, as competências que até então eram de responsabilidades da EMBRATUR,

foram transferidas para Ministério do Turismo pelo decreto nº 4.898/2003 (PÉREZ-

NEBRA; ROSA, 2008; BRASIL, 2003a). Como descreve o MTur:

O ministério [do turismo] como órgão da administração direta, terá
condições necessárias para articular com os governos estaduais e
municipais, com o Poder Legislativo, com o setor empresarial e a sociedade
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organizada, integrando as políticas públicas e o setor privado (MTur, 2003,
p. 9).

Para nortear as ações do MTur, elaborou-se o Plano Nacional de Turismo

(PNT) 2003/2007, lançado em 29 de abril de 2003. O PNT foi definido como o

instrumento de planejamento do Ministério do Turismo e possuía como finalidade

“explicitar o pensamento do governo e do setor produtivo e orientar as ações

necessárias para consolidar o desenvolvimento do setor do Turismo” (MTur, 2003,

p.11). Com isso, o planejamento turístico interno e externo no Brasil passou a contar

com diretrizes, metas e programas que objetivavam estimular e “desenvolver o

produto turístico brasileiro com qualidade [...]” (MTur, 2003, p.22).

O diagnóstico feito e apresentado pelo Ministério do Turismo pelo PNT

confirmou o fato de o Brasil ainda não ocupar um espaço no cenário turístico

mundial. O documento trouxe à tona a discussão das políticas desencontradas no

Brasil e a falta de articulação entre o setor público e privado, além de outros

problemas diagnosticados para o turismo no Brasil (MTur, 2003). Destaca ainda os

princípios orientadores para o desenvolvimento do turismo. Dentre eles, ressalta-se:

“com o Turismo poderemos desconcentrar o crescimento econômico, reduzir

desigualdades e criar novas oportunidades para a construção de um Brasil melhor,

guiado por princípios universais de ética” (MTur, 2003, p. 13), o que demonstra o

viés econômico privilegiado também no governo Lula.

Tanto na definição de estratégias como na de objetivos, as ações e projetos
voltam-se para a geração de renda e empregos e para o equilíbrio da
balança comercial do país, passando pelo discurso da diminuição das
desigualdades regionais existentes no país (FRATUCCI, 2008, p.148).

Esse viés econômico foi reforçado nos objetivos do PNT. Cruz e Sansolo

(2003) apontam para a mensagem do presidente, apresentada no PNT, que ainda se

apóia na ideia de que o turismo é ‘salvação da pátria’, baseado no pressuposto de

que o Brasil já possuía todas as condições para se destacar no mercado

internacional. A busca pelo aumento do consumo do produto turístico Brasil pelo

mercado nacional e, principalmente internacional, destacou-se no PNT 2003/2007.

No entanto, outros objetivos também são apontados no PNT, incluindo aqueles

direcionados à qualidade dos produtos oferecidos.
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A figura 2 reúne os objetivos gerais, específicos e as metas almejadas para o

quadriênio 2003/2007, e que traduziam os pensamentos e as propostas de ações do

poder público. Havia um desejo, por parte do poder público, de estruturar o Brasil

como um destino preparado para competir com outros mercados e atrair mais

turistas. Observa-se propostas como qualificação, diversificação, ampliação do

produto turístico e o aumento do número de turistas e o tempo de permanência dos

mesmos no país.

Objetivos Gerais PNT 2003-2007
O desenvolvimento do produto turístico brasileiro com qualidade, contemplando nossas
diversidades regionais, culturais e naturais;
Estimular e a facilitar o consumo do produto turístico brasileiros nos mercados nacionais e
internacionais.

Objetivos Específicos PNT 2003-2007
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.

Metas
Aumentar para 9 milhões o número de turistas estrangeiros no Brasil;
Gerar 8 bilhões de dólares em divisas;
Aumentar para 65 milhões a chegada de passageiros nos vôo domésticos;
Ampliar a oferta turística brasileira, desenvolvendo no mínimo três produtos de qualidade em cada
estado da Federação e Distrito Federal.
Figura 2 - Objetivos gerais, objetivos específicos e metas para o planejamento do turismo no
Brasil 2003/2007.
Fonte: Elaboração própria a partir de MTur, 2003, p.9.

O PNT foi organizado em macroprogramas para direcionar as ações que

seriam tomadas, de acordo com cada tema, para atingir as metas para o turismo no

quadriênio 2003/2007 (MTur, 2003). Cada macroprograma se constituía de

programas, que buscavam o desenvolvimento e crescimento do Turismo no Brasil.

Sintetizando os objetivos e metas em temas, o PNT 2003/2007 apresenta

macroprogramas e programas que visavam, por meio das ações planejadas para

cada tema, desenvolver o turismo no país (MTur, 2003).

Os macroprogramas apresentados na figura 3 referem-se a: macroprograma

Gestão e Relações Institucionais: a articulação entre os setores públicos e privados;



31

macroprograma Fomento: relaciona-se com as linhas de crédito e financiamentos;

macroprograma de Infraestrutura: busca da melhoria da qualidade de vida nas

cidades turísticas; macroprograma Estruturação e diversificação da oferta turística:

busca o aumento do produto turístico a serem ofertados ao mercado; macroprograma

Qualidade do produto turístico: normatização e qualificação profissional;

macroprograma Promoção e apoio à comercialização: promover a diversidade e a

qualidade do produto destino Brasil; por fim, o macroprograma de Informações

Turísticas: pesquisa de oferta e demanda e sobre o impacto da atividade na

economia e na sociedade.

MACROPROGRAMA Programa Programa Programa Programa

GESTÃO E
RELAÇÕES

INSTITUCIONAIS

Programa de
acompanhamento
do Conselho
Nacional do
Turismo

Programa de
avaliação e
monitoramento
do plano

Programa de
relações
internacionais

-

FOMENTO
Programa de
atração de
investimentos

Programa de
Financiamento
para o turismo

- -

INFRAESTRUTURA
Programa de
desenvolvimento
regional

Programa de
acessibilidade
aérea, terrestre,
marítima e fluvial

- -

ESTRTURAÇÃO E
DIVERSIFICAÇÃO

DA OFERTA
TURÍSTICA

Programa de
Roteiros
Integrados

Programa de
Segmentação - -

QUALIDADE DO
PRODUTO
TURÍSTICO

Programa de
normatização da
atividade turística

Programa de
qualificação
profissional

- -

PROMOÇÃO E
APOIO À

COMERCIALIZAÇÃO

Programa de
Promoção
Nacional e
Internacional do
Turismo Brasileiro

Programa de
reposicionamento
da Imagem do
Brasil

Programa de
apoio à
comercialização

-

INFORMAÇÕES
TURÍSTICAS

Programa de base
de dados

Programa de
pesquisa de
demanda

Programa de
avaliação de
impacto do
turismo

Programa de
avaliação de
oportunidade
de
investimentos

Figura 3 - Macroprogramas do PNT 2003/2007.
Fonte: Elaboração própria a partir de MTur, 2003, p.21-28.
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Vinculado aos Roteiros do Brasil, por meio do macroprograma de Estruturação

e Diversificação da Oferta Turística, o MTur manteve a proposta de gestão pública

descentralizada e participativa, conforme a orientação da OMT. Entretanto, o PNMT,

implantado no governo anterior, não foi mantido, pois surgiu uma nova tendência

para a regionalização com o Programa de Regionalização do Turismo (PRT). O PRT

tornou-se o novo modelo de gestão de política pública descentralizada, pois “propõe

a definição de uma série de regiões turísticas para ordenar os investimentos e as

ações do governo no setor turístico nacional” (FRATUCCI, 2008, p. 107).

O PRT propõe a estruturação, o ordenamento e a diversificação da oferta
turística no país e se constitui no referencial da base territorial do Plano
Nacional de Turismo. É, dessa forma, um modelo de gestão de política
pública descentralizada, coordenada e integrada, com base nos princípios
de flexibilidade, articulação, mobilização, cooperação intersetorial e
interinstitucional e na sinergia de decisões como estratégia orientadora dos
demais macroprogramas, programas e ações do PNT (MTur, 2011, s.p.).

A regionalização destacou-se no PNT 2003/2007, porém considera-se

importante concentrar-se no Macroprograma de Promoção e Apoio à

Comercialização e seus programas, tendo em vista que o mesmo está diretamente

relacionado com foco desta pesquisa. Esse macroprograma possuía como objetivo

fomentar o mercado interno e externo. Para o mercado interno desenvolveu-se um

plano de promoção interno, chamado Plano Cores. Já para o mercado internacional,

o plano que passou a nortear as ações da EMBRATUR, foi o Plano Aquarela, que

possui atualmente as seguintes fases: 2003/2006; 2007/2010; 2010/2020.

O Plano Aquarela é o instrumento que apresenta o planejamento de

desenvolvimento da promoção do turismo feito a partir do inventário da oferta do

destino existente. Esse plano detalhou quais os programas e ações seriam

necessárias para a promoção internacional do Brasil e, dentre suas primeiras ações,

foi desenvolvida uma marca que simbolizasse o Brasil, a qual vencesse o problema

de descontinuidade de marca representativa do país e, principalmente,

representasse a diversidade do Brasil. Como será apresentada no próximo capítulo,

essa marca foi desenvolvida por meio de um concurso proposto pela EMBRATUR e

liderado pela Associação de Design Gráfico do Brasil (ADG).

Findo o período de abrangência do PNT anterior, foi elaborado um documento

referencial do Turismo no Brasil 2007/2010 com análise dos resultados obtidos, os



33

cenários do Turismo no Brasil para os próximos anos e as propostas para os Eixos

Temáticos, ou seja, para os próximos macroprogramas. Com esse estudo surgiu o

PNT 2007/2010, que aborda questões que não apareceram no PNT 2003/2007, o

que evidencia o fato de o planejamento do turismo no Brasil ter se desenvolvido

após os quatro anos da criação do MTur (MTur, 2006).

As políticas públicas de turismo do Brasil sempre priorizaram o mercado

externo, independentemente de estar ou não preparado para receber mais turistas.

No PNT 2007/2010, como indicado no seu título, demonstrou uma preocupação de

fortalecer o mercado interno, com “especial ênfase na função social do turismo”

(MTur, 2007, p.11). Além disso, segundo o Ministério “o plano também traduz as

contribuições do turismo ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)

2007/2010, alinhando as suas respectivas ações” (MTur, 2007, p. 11).

De acordo com o MTur, o desafio para o quadriênio seguinte (2007/2010), sob

o governo do então presidente reeleito, Lula, foi o de “dar continuidade às conquistas

obtidas e avançar na construção e execução da política que coloquem o país entre

os principais destinos do mundo” (MTur, 2006, p. 5). Para tanto, foram estabelecidos

novos objetivos e metas para os quatro anos seguintes, buscando o aprofundamento

e aprimoramento da política de turismo, pois como o Documento Referencial para o

Turismo no Brasil 2007/2010 apresenta: “[...] apesar dos bons resultados

apresentados pela atividade turística nos últimos anos, o país ainda não alcançou

um patamar de estabilidade e não ocupa um lugar no mercado turístico nacional e

internacional, compatível com suas vocações” (MTur, 2006, p.11). Os objetivos

gerais, os objetivos específicos e as metas apresentados pelo PNT 2007/2020 estão

relacionados na figura 4.

Dentre os objetivos específicos destacam-se os relacionados ao aumento na

inserção competitiva do produto turístico no mercado nacional e internacional e a

promoção da ampliação e diversificação do consumo no mercado internacional

(MTur, 2007). Dessa forma, demonstra-se que um dos principais objetivos da política

nacional do país continuou focado no viés econômico da atividade.
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Objetivos Gerais PNT 2007-2010
Promover a realização de 217 milhões de viagens no mercado interno;
Criar 1,7 milhão de novos empregos e ocupações;
Estruturar 65 destinos turísticos com padrão de qualidade internacional;
Gerar 7,7 bilhões de dólares em divisas.

Objetivos Específicos PNT 2007-2010
Garantir a continuidade e o fortalecimento da Política Nacional do Turismo e da gestão
descentralizada;
Estruturar os destinos, diversificar a oferta e dar qualidade ao produto turístico Brasileiro;
Aumentar a inserção competitiva do produto turístico  no mercado nacional e internacional e
proporcionar condições favoráveis ao investimento e à expansão da iniciativa privada;
Apoiar a recuperação e adequação da infraestrutura e dos equipamentos dos destinos turísticos,
garantindo a acessibilidade aos portadores de necessidades especiais;
Ampliar e qualificar o mercado de trabalho nas diversas atividades que integram a cadeia
produtiva do turismo;
Promover a ampliação e a diversificação do consumo do produto turístico no mercado nacional e
no mercado internacional, incentivando o aumento da taxa de permanência e do gasto médio do
turista.
Desenvolver e implementar estratégias relacionadas a logística de transportes articulados, que
viabilizem a integração de regiões e destinos turísticos e promovam a conexão soberana do País
com o mundo.

Metas
Desenvolver o produto turístico brasileiro com qualidade, contemplando a diversidades regionais,
culturais e naturais;
Promover o turismo como um fator de inclusão social, por meio da geração de trabalho e renda e
pela inclusão da atividade na pauta de consumo de todos os brasileiros;
Fomentar a competitividade do produto turístico brasileiro nos mercados nacional e internacional
e atrair divisas para o país.

Figura 4 - Objetivos gerais, objetivos específicos e metas para o planejamento do turismo no Brasil,
2007-2010.
Fonte: Elaboração própria a partir de MTur, 2007, p.16

Assim como no PNT anterior, alcançar os objetivos e metas planejados para o

segundo mandato do Governo Lula, desdobrou o PNT 2007/2010 em eixos

temáticos que se apresentam como os macroprogramas da figura 5:

MACROPROGRAMA Programa Programa Programa Programa

PLANEJAMENTO E
GESTÃO

Programa de
implementação e
descentralização da
Política Nacional de
Turismo

Programa de
avaliação e
monitoramento do
plano nacional do
turismo

Programa de
relações
internacionais

-

INFORMAÇÃO E
ESTUDOS
TURÍSTICOS

Programa de
informações do turismo

Programa de
competitividade
do turismo
brasileiro

- -

LOGÍSTICA DE
TRANSPORTE

Programa de
ampliação da malha
aérea internacional

Programa de
integração da
América do Sul

Programa de
integração
modal nas
regiões
turísticas

-
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continuação.

MACROPROGRAMA Programa Programa Programa Programa

REGIONALIZAÇÃO
DO TURISMO

Programa de
planejamento e
gestão da
regionalização

Programa de
estruturação dos
segmentos
turísticos

Programa de
estruturação
da produção
associada ao
turismo

Programa de
apoio ao
desenvolvimento
regional do
turismo

FOMENTO A
INICIATIVA
PRIVADA

Programa de atração
de investimentos

Programa de
Financiamento
para o turismo

- -

INFRAESTRUTURA
PÚBLICA

Programa de
articulação
interministerial para
infraestrutura de
apoio ao turismo

Programa de
apoio à infra-
estrutura
turística

- -

QUALIFICAÇÃO
DOS
EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS
TURÍSTICOS

Programa de
normatização do
turismo

Programa de
Certificação do
Turismo

Programa de
Qualificação
profissional

-

PROMOÇÃO E
APOIO À
COMERCIALIZAÇÃO

Programa de
Promoção Nacional
do Turismo Brasileiro

Programa de
apoio à
comercialização
Nacional

Programa de
Promoção
Internacional
do Turismo
Brasileiro

Programa de
apoio à
comercialização
Internacional

Figura 5: Macroprogramas do PNT 2007-2010
Fonte: Elaboração própria a partir de MTur, 2007, p.59-79.

Os macroprogramas apresentados na figura 5 estruturam-se em três grupos

de atividades. O primeiro grupo está relacionado com a formação e implementação

da política nacional de turismo e engloba os seguintes macroprogramas:

planejamento de gestão, informações e estudos turísticos e logísticas de

transportes; o segundo grupo refere-se ao estabelecimento das referencias básicas

sobre a territorialidade turística do país traduzido pelo macroprograma de

regionalização do turismo; e o terceiro grupo envolve as ações e atividades

finalísticas e de suporte, sob este grupo estão os macroprogramas de: fomento à

iniciativa privada, infraestrutura pública, qualificação dos equipamentos e serviços

turísticos e promoção e apoio à comercialização.

O macroprograma de promoção e apoio à comercialização no PNT

2007/2010, diretamente relacionado com o foco desta pesquisa, subdividiu-se em

quatro programas como apresentado na figura 5. Esse macroprograma desenvolveu

conceitos estratégicos que consolidem a imagem do país e a diversificação dos

produtos turísticos ofertados tanto para o mercado nacional, quanto para o mercado

internacional.
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As ferramentas de marketing do MTur compreendiam a publicidade, as ações

promocionais e de relações públicas, com base na marca Brasil, desenvolvida no

PNT anterior (MTur, 2007). Considera-se destacar a necessidade apontada pelo

MTur (2007) de fortalecer a marca representativa do Brasil, dentro e fora do país, por

sua aplicação em produtos nos diversos setores produtivos. Além disso, ressaltou-se

a importância de utilização de novas tecnologias de informação para aprimorar os

mecanismos de ferramentas de comunicação do Portal Brasileiro de Turismo (MTur,

2007).

Para o mercado interno buscou-se ampliar os grupos de consumidores que

até então eram excluídos e as ações de marketing continuaram a ser norteadas pelo

Plano Cores, apresentados no PNT anterior (MTur, 2007). As principais ações

realizadas para o mercado interno são: Projeto Benchmarking em Turismo,

Caravana Brasil Nacional, Salão de Turismo – Roteiros do Brasil, Vai Brasil, projeto

Viaja Mais Melhor Idade, Brasil Vendo Melhor, Viaje com Agente, Caminhão Destino

Brasil (MTur, 2010).

As ações de marketing para mercado externo permaneceram norteadas pelo

Plano Aquarela que conta, atualmente com três versões: 2003-2006; 2007-2010 e

2020. Dessa forma, as ações de apoio a promoção e comercialização tiveram suas

ações continuadas. Os Escritórios Brasileiros de Turismo receberam, inclusive,

proposta de serem ampliados para outros mercados. Outras ações foram

desenvolvidas para o mercado externo como o projeto Caravana internacional Brasil,

Os Bureaux de comercialização, Press Trip, entre outros (MTur, 2011).
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3 PLANEJAMENTO DE MARKETING APLICADO AO TURISMO

Por definição, de maneira em geral, o marketing é descrito como “a arte de

vender produtos” (KOTLER; KELLER, 2006, p. 4), porém, os autores afirmam que

atualmente, o marketing deve ser pensado para além de um simples processo de

apresentação e venda de um produto ou serviço, ele deve ser entendido como um

meio de satisfazer as necessidades dos clientes, construindo com eles, um

relacionamento lucrativo. Dessa forma, as organizações obtêm o que desejam por

meio da criação, comunicação e troca de valores com os clientes. Os autores ainda

complementam que esse processo requer atividades de marketing diferentes

definidas pelo planejamento de marketing.

O processo de planejamento de marketing deve definir os objetivos e metas

que uma organização deseja alcançar, além de definir quais as estratégias,

programas e ações deverão ser usadas para que isso aconteça (KOTLER;

ARMSTRONG, 2007). Para direcionar e coordenar o esforço de marketing elabora-se

o um plano de marketing, que é o documento que reflete o conjunto de ações

definidas no planejamento de marketing se tornando referencial para orientação das

diretrizes e programas de trabalho para o trade turístico (PETROCCHI, 2004).

O processo de planejamento de marketing pode ser subdivido em duas fases:

a de reflexão e a de ação (TYLER; GUERRIER; ROBERTSON, 2001 apud,

PETROCCHI, 2004). A fase de reflexão situa-se no nível estratégico e compreende a

definição do diagnóstico, estabelecimento dos objetivos e determinação das

estratégias para alcançá-los os objetivos. Nessa fase a empresa estabelece quais

clientes deseja servir e como fazê-lo, buscando definir sua segmentação, mercados

alvos, a proposta de valor e posicionamento dos produtos ofertados (KOTLER;

KELLER, 2006; KOTLER, ARMSTRONG, 2007).

A fase de ação, refere-se aos níveis tático e operacional, que representam a

implementação e o controle do marketing. O nível tático se estrutura por meio do mix

ou composto de marketing que são “as variáveis controláveis que uma organização

pode coordenar para satisfazer seu mercado alvo” (MCCARTHY; PERREAULT, 1997

apud PETROCCHI, 2004, p. 97). Nessa fase a empresa especifica as táticas de

marketing como: as “características do produto, promoção, comercialização,
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determinação do preço, canais e vendas e serviços” (KOTLER; KELLER, 2006, p.

41).

No nível operacional é quando essas ações propostas são colocadas em

prática, bem como é realizado o controle sobre todo o processo, observando-se a

necessidade de adaptações a serem definidas por uma nova estratégia. O processo

de planejamento é cíclico e cada nível é subordinado ao anterior. A Figura 6

apresenta o esquema básico do planejamento de marketing elaborado por Petrocchi

(2004) e que engloba as fases de reflexão: Diagnóstico, Objetivos, Estratégias, e as

fases de ação: Ação e Controle.

Figura 6 - Esquema básico de plano de marketing.
Fonte: Petrocchi, 2004, p. 97

A Figura 6 ilustra os cinco estágios apontados por Kotler (et al, 2006)

intitulados como Auditoria de lugar, Visão de metas, Elaboração de Estratégias,

Plano de Ação, Implementação e controle que representam as mesmas fases que

Petrocchi (2004) apresenta:

1) Diagnóstico ou auditoria de lugar – Análise SWOT4. Etapa de investigação

a fim de conhecer a oferta já existente e analisar o mercado, identificando suas

forças e fraquezas competitivas, suas oportunidades e ameaças, principais

concorrentes, assim como identificar as principais tendências do mercado turístico

(PETROCCHI, 2004; KOTLER; ARMSTRONG, 2007).

2) Objetivos - Estabelecer, a partir do diagnóstico, onde se pretende chegar

(PETROCCHI, 2004; KOTLER; ARMSTRONG, 2007).

4 Análise SWOT: Sigla em inglês para Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities
(Oportunidades) e Threats (Ameaças).
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3) Estratégias - Definir quais serão os meios necessários para alcançar as

metas definidas anteriormente. Nessa fase são definidas a segmentação, o mercado

alvo e o posicionamento competitivo (PETROCCHI, 2004).

De acordo com Kotler e Armstrong (2007, p. 44):

Uma estratégia de marketing consiste em estratégias específicas para os
mercados-alvo, o posicionamento, o mix de marketing e os níveis de
despesa com marketing. Resume como a empresa pretende criar valor para
clientes alvo a fim de capturar valor em troca. Nessa seção, o planejador
explica como cada estratégia responde à ameaças, oportunidade e
questões essenciais descritas anteriormente no plano.

O mix ou composto de marketing foi popularizado por McCarthy e Perreaut

(1997, apud, Petrocchi, 2004) com a determinação da classificação de quatro

fatores: os 4 “Ps”: produto, preço, praça e promoção, conforme figura 7. Esses

fatores, “são as variáveis controláveis que o destino reúne para satisfazer

determinado grupo alvo de turistas” (PETROCCHI, 2004, p. 73). De acordo com a

Figura 7, esses fatores se definem:

Figura 7 - Mix ou composto de marketing.
Fonte: Adaptado de Petrocchi, 2004, p. 73 – 77

Como aponta Petrocchi (2004) o turista/mercado alvo é o objetivo do mix de

marketing. O destino turístico deve procurar desenvolver maior eficácia da

combinação dos elementos do mix de marketing de forma a obter vantagem em

relação ao posicionamento dos seus produtos e serviços turísticos no mercado

PRODUTO          PRAÇA

PREÇO          PROMOÇÃO

Turista

(Mercado
Alvo)

Composto
de bens e
serviços.

Tudo o que é feito
para levar o
produto do
vendedor inicial
para o comprador
final.

Expressão
monetária
de um bem
ou serviço.

Comunicação ao
mercado alvo que
o produto existe e
induzir sua
compra.
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(MONTANER MONTEJANO, 2001). Os quatro “Ps” atendem bem as estratégias de

marketing de bens tangíveis, porém, para serviços, como é caso do turismo, é

preciso considerar quatro outras características  ao elaborar seu programa de

marketing, como: a intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade e perecibilidade

(KOTLER; ARMSTRONG, 2007).

A segmentação de mercado divide-o em segmentos menores. Essa divisão

acontece a partir da identificação de semelhanças de produtos e mercados,

analisando e definindo quais deles é possível atender melhor. Serão nesses

mercados que as ações de marketing deverão se concentrar (PETROCCHI, 2004;

KOTLER; KELLER, 2006). Identificados os segmentos, esses, orientarão o

composto de marketing, decidindo sobre roteiros, o meio de hospedagem,

alimentação, transporte, alimentação, serviços de apoio, entre outros fatores

(PETROCCHI, 2004).

A escolha do mercado alvo está relacionada com a definição dos segmentos a

serem ofertados, pois identificando as preferências dos atuais e potenciais

consumidores, os destinos conseguem direcionar suas estratégias de marketing,

definindo, então, qual lugar na mente dos consumidores cada segmento deverá

possuir em relação aos concorrentes. Definindo, dessa forma, o posicionamento do

seu produto no mercado (KOTLER; ARMSTRONG, 2007).

Posicionamento é a ação de projetar o produto e a imagem da empresa
para ocupar um lugar diferenciado na mente do público-alvo. O objetivo é
posicionar a marca na mente dos consumidores a fim de maximizar a
vantagem potencial da empresa. Um bom posicionamento de marca ajuda a
orientar a estratégia de marketing, esclarecendo a essência da marca, que
objetivos ela ajuda o consumidor a alcançar e como faz de maneira
inconfundível. O resultado do posicionamento é a criação bem-sucedida de
uma proposta de valor focada no cliente, ou seja, um motivo convincente
pelo qual o mercado alvo deve comprar determinado produto (KOTLER;
KELLER, 2006, p. 305).

O posicionamento é resultado da estruturação da oferta turística e da projeção

da imagem do destino de forma que esse ocupe um lugar claro, distinto e desejável

na mente dos consumidores turistas em relação aos demais destinos concorrentes

(PETROCCHI, 2004; KOTLER; ARMSTRONG, 2007). A fase de ação, que engloba

os níveis tático e operacional, se inicia após a elaboração das estratégias, quando a
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empresa ou o destino turístico deve elaborar programas detalhados de apoio

(KOTLER; KELLER, 2006).

4) Ações – Fase das ações táticas e operacionais de marketing que deverão

acontecer por meio da formulação e implementação das ações para cada mercado

alvo de acordo com o mix de marketing. Cada plano de ação deve ter definido o seu

responsável, a forma como ação será implementada, quanto irá custar e o qual é o

prazo para finalizar essa ação (PETROCCHI, 2004; KOTLER et al, 2006).

5) Controle – Fase de acompanhamento do progresso do planejamento,

verificar o retorno do investimento e, caso seja necessário, adotar medidas corretivas

(PETROCCHI, 2004; KOTLER; ARMSTRONG, 2007).

Segundo Kotler (et al, 2006), “os lugares [para nós, destinos] precisam

começar a fazer o que as empresas vem fazendo há muitos anos: um planejamento

estratégico de mercado”. Esse planejamento estratégico pressupõe que fatores

externos e internos inesperados poderão influenciar o processo do que foi planejado.

Para garantir o seu sucesso o ideal é projetar um sistema adaptável e integrado, que

busca transformar as interferências em oportunidades, tornando o destino mais

eficaz que outros em relação a suas ações de marketing (PETROCCHI, 2004).

Petrocchi (2004, p. 45) complementa:

No destino turístico, o marketing trata de conquistar e manter clientes. Para
agregar mais valor para os turistas, é preciso, então, identificar as
exigências do mercado, que estão em constante mutação. Para obter uma
avaliação favorável por parte do visitante ao fim da experiência de uma
visita, o destino turístico precisa contar com um processo integrado de
marketing.

O processo integrado de marketing refere-se à articulação de todos os setores

envolvidos (empresas, organizações públicas, demais entidades, funcionários das

empresas e a comunidade local), que trabalham de forma harmônica e coordenada,

como em uma rede, com a finalidade de satisfazer os consumidores (PETROCCHI,

2004). Conforme afirma Kotler e Keller (2006, p. xviii), o marketing integrado

“assegura que múltiplos meios para criar, entregar e comunicar valor sejam

empregados e combinados de maneira ideal”.

O processo integrado de marketing inicia-se ao se selecionar os mercados

prioritários para a empresa, ou destino turístico. Em seguida, é preciso identificar o
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que os potenciais consumidores desses mercados desejam, possibilitando assim, a

empresa projetar seu produto e sua imagem de forma diferenciada. Ao atender

melhor aos desejos e necessidades dos potenciais consumidores, a empresa ou

destino turístico desenvolve uma vantagem competitiva em relação aos demais

concorrentes, pois passa a ocupar um lugar diferenciado na mente do público alvo, o

que possibilita a empresa obter lucro por meio da satisfação do turista

(PETROCCHI, 2004; KOTLER; KELLER, 2006).

Identificado os consumidores alvos é preciso que a empresa busque formas

de comunicar a esses consumidores sobre seus produtos e marcas. A comunicação

de marketing é o que define os meios usados pelas empresas para informar,

persuadir e lembrar os consumidores atuais e potenciais de seus produtos

(KOTLER; KELLER, 2006). De acordo com os autores, a comunicação de marketing

(ou mix de comunicação) é o meio que a “[...] empresa utiliza para comunicar de

maneira persuasiva o valor para o cliente e construir relacionamentos com ele” e que

possibilita aos consumidores conhecer o produto, saber como ele é usado, por quais

pessoas, quando e onde. Possibilita, também, que esses se informem sobre a

fabricação dos produtos e a marca que representa.

O Mix ou comunicação de marketing consiste na combinação específica de

propaganda; promoção de vendas; eventos e experiências; relações públicas e

assessoria de imprensa; marketing direto e vendas pessoais (KOTLER;

ARMSTRONG, 2007; KOTLER; KELLER, 2006). De acordo com Petrocchi (2004)

para o turismo, o programa de promoção de um destino é estruturado em algumas

dessas plataformas de comunicação que são: Propaganda; relações públicas,

eventos promocionais5 e relações com a imprensa.

Propaganda Produzir e veicular peças publicitárias.
Relações
públicas

Criar meios para o contato com organizações e pessoas criando empatia,
objetivando, assim, promover a imagem do destino turístico.

Eventos
promocionais

Atividades e programas patrocinados pela empresa e projetados para criar
interações relacionadas à marca em eventos.

Relações com
a imprensa

Realizar atividades com a imprensa de forma a promove a imagem do destino
turístico.

Figura 8 - Programa de promoção de um destino turístico.
Fonte: Elaboração própria a partir dos autores Kotler; Keller, 2006; Petrocchi, 2004

5 Petrocchi (2004) aponta relações públicas e eventos promocionais como uma única ferramenta, mas
para nós, essas ferramentas podem ser trabalhadas de forma especifica para cada situação, visto a
importância que os eventos possuem para a promoção de um destino.
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Há diversas ferramentas para cada uma das plataformas de comunicação

apresentadas pela figura 8. Para melhor apresentar cada uma dessas ferramentas

desenvolveu-se a figura 9:

Propaganda Relações públicas Eventos
promocionais

Relações com a
imprensa

Anúncios na mídia
impressa

Relacionamento com
operadoras, agências
de viagens,
hoteleiros,
transportadores

Participação do destino
em feiras, congressos Kits para a imprensa

Anúncios na mídia
eletrônica

Informação e empatia
com as agências de
turismo

Realização de eventos
esportivos, de
negócios, científicos
nos destinos

Produção e distribuição
de press-releases

Filmes
Visitas de
familiarização com os
operadores

Ser sede de eventos Visitas de familiarização

Cartazes e folhetos
Confecção de
distribuição de
brindes

Confecção de
distribuição de brindes Relatórios anuais

Outdoors Publicações
Merchandising Escritórios de turismo Jornadas Comerciais Seminários
Internet Palestras
Campanhas
publicitárias Atendimento a imprensa

Figura 9 - Ferramentas para o programa de promoção ações instrumentais.
Fonte: Elaboração própria a partir de Kotler; Keller, 2006; Petrocchi, 2004.

Todas essas atividades de comunicação devem estar integradas, trabalhando

na divulgação do brand equity ou marca de um destino, transmitindo a mensagem de

forma única, coerente e seu posicionamento estratégico (KOTLER; KELLER, 2006).

O Brand equity significa o valor de uma marca, ou seja, “é o valor agregado

atribuído a produtos e serviços” (KOTLER; KELLER, 2006, p. 270). De acordo com

os autores, esse valor reflete como os clientes se sentem em relação a uma marca.

De acordo com os autores, a marca pode ser um nome, termo, sinal, símbolo ou

design, entre outros, que identificam os produtos ou serviços de uma empresa.

A marca de um destino turístico deve traduzir sua imagem. De acordo com

Petrocchi (2004, p. 255), “quando se menciona o nome de um destino conhecido,

vem à mente todo um conceito sobre ele”, esse conceito pode ser o conjunto de

atributos formado por crenças, idéias e impressões que as pessoas têm desse

destino (KOTLER et al, 2006). Para os destinos turísticos é necessário considerar as
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imagens, símbolos e metáforas como importantes elementos para sua promoção,

pois como nenhum produto turístico existe antes que seja consumido o que leva o

turista a comprar é a promessa de satisfação (Petrocchi, 2004).

Uma marca forte depende da criação de diferenças positivas em relação aos

produtos dos concorrentes, garantindo, assim, que os clientes tenham o tipo correto

de experiências com os produtos, serviços e seus programas de marketing

(KOTLER; KELLER, 2006). A construção de uma marca forte proporciona vantagens

como: Melhor percepção do desempenho do produto; Maior fidelidade; Menor

vulnerabilidade às ações de marca da concorrência; Mais eficácia das comunicações

de marketing, entre outros (KOTLER; KELLER, 2006).

Esse estudo não tem o objetivo de aprofundar a discussão teórica sobre a

imagem dos destinos turísticos e estereótipos, entretanto vale considerar que há

relação entre a marca desenvolvida e divulgada por um destino e a imagem que esse

destino busca promover aos seus mercados alvo. O Brasil, como será possível

observar na próxima seção, buscou, por meio de suas políticas públicas a partir de

2003, organizar a diversificação da oferta dos produtos de turismo do país

fortalecendo sua imagem e posicionamento ofertados no mercado exterior e para

isso desenvolveu programas e ferramentas específicos para a promoção

internacional.

3.1 A PROMOÇÃO INTERNACIONAL COMO ESTRATÉGIA DE
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO BRASIL A PARTIR DE 2003

Com a criação da EMBRATUR, em 1966, a promoção do Brasil no exterior foi

destacada pelo poder público. A promoção internacional do Brasil poderia ser

traduzida, até então, apenas por alguns símbolos como sol e praia, belas paisagens,

futebol, carnaval, povo mestiço e mulheres bonitas. Como afirma Sanovicz (2006), a

mensagem exportada pelo país poderia ser traduzida como “venha tomar sol em

nossas praias”. O Brasil, até aquele momento, foi promovido internacionalmente

basicamente com o foco no turismo de lazer.

De acordo com Sanovicz (2006, s.p.), “[...] o convite que durante décadas

fizemos aos estrangeiros tinha atingido seu limite. Para crescer, era necessário

ampliar nossa oferta, entender melhor o atual consumidor e descobrir outras formas
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de vender nosso produto”. Em 2003, com a proposta de desenvolvimento da política

pública do Governo Lula, buscou-se elaborar um diagnóstico dos produtos ofertados

até então, conhecer as deficiências na infraestrutura básica, refletir sobre a falta de

profissionalização na aérea de turismo, descobrir qual era o turista que o Brasil

recebia e qual o turista o Brasil gostaria de começar a receber, além de outras

propostas definidas no PNT 2003/2007.

Com a criação do MTur em 2003, as atribuições da EMBRATUR foram

redefinidas. O MTur se tornou responsável por programas referentes a

regulamentação, infra-estrutura, regionalização e promoção do turismo interno e a

EMBRATUR passou a ser responsável pela promoção do Brasil no exterior

(SANOVICZ, 2006). De acordo com a determinação no PNT 2003-2007, havia a

necessidade de criar nova estratégia de marketing para a promoção internacional

para o país (MTur, 2003). Até a publicação do Plano Aquarela, em 2005, o governo

federal buscou conhecer como o turismo no Brasil se desenvolveu

internacionalmente até o momento.

A EMBRATUR buscou criar uma base de dados gerenciais sobre o turismo

para orientar as políticas públicas de turismo no Brasil. A pesquisa foi realizada com

os objetivos de traçar o perfil do turista internacional em visita ao Brasil e do turista

brasileiro em viagem ao exterior (MTUR, 2004). No site do MTur é possível encontrar

as pesquisas de demanda de turistas a partir do ano de 1998, porém essas

pesquisas, até 2003, foram desenvolvidas por metodologias diferentes.

De acordo com as pesquisas realizadas pela EMBRATUR com os turistas

internacionais em visita ao Brasil em 2003, a tabela 1 apresenta os principais

resultados que ajudam a caracterizar o turismo receptivo internacional no país (MTur,

2004). Destaca-se apenas o sumário executivo, o qual informa o principal resultado

de cada variante, para apenas focar nossa análise sobre dados relativos aos

objetivos dessa pesquisa.

De acordo com a tabela 1 o estudo da demanda turística internacional-2003,

buscou identificar as principais motivações e interesses dos turistas estrangeiros

para visitar o Brasil, como: meios de hospedagem mais utilizados, gasto, tempo de

permanência e principais cidades visitadas, além de identificar seus perfis sócios

econômicos (MTur, 2004).
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Considera-se importante destacar alguns aspectos da pesquisa relacionados

com a promoção internacional e foram destacados no plano de marketing

desenvolvido para serem desenvolvidos a partir desse ano. A principal fonte de

informação que influenciou na escolha do destino de viagem foram os amigos,

informação apontada por 61,9% dos entrevistados. Turistas satisfeitos com a viagem

aparecem como 90,0% dos entrevistados e o desejo de retorno foram apontados por

97,2%.

Tabela 1 – Sumário executivo sobre perfil do turista internacional do Brasil, 2003
Principais Resultados

Motivo de viagem - Lazer 53,90% Permanência média - 13,5 dias
Meio de hospedagem - Hotel 63,70% Gasto médio BRL 87,99
Fonte de informação que influenciou a
escolha do Brasil - Amigos 61,90% Satisfação com a visita ao

Brasil 90%

Hábito principal para viagens - Com a
família 45,10% Renda média per capta USD 30.658,60

Viagens não organizadas por agências 76,80% Faixa etária entre 25 e 45 anos 48,80%

A viagem atual era de retorno ao Brasil 67,10% Nível de escolaridade –
Superior 70,00%

Desejo de voltar ao Brasil 97,20% Grupo profissional –
Engenheiros 9,30%

Críticas

1 -Deficiência de sinalização turística 10,30%
2 - Limpeza Pública 10,10%
3 - Segurança pública 10,30%

Fonte: Elaboração própria a partir de estudos da demanda internacional 2003, MTur)

A promoção internacional é um dos meios necessários para alcançar algumas

das metas traçadas para as duas versões do PNT. O PNT 2003/2007 possuía como

algumas de suas metas, aumentar para nove milhões o número de turistas

estrangeiros no Brasil e gerar oito bilhões de dólares em divisas (MTur, 2003). Já o

PNT 2007/2010, buscava fomentar a competitividade do produto turístico brasileiro

nos mercados nacional e internacional, assim como atrair divisas para o país (MTur,

2007).

A análise dessas pesquisas tornou-se um dos documentos bases utilizados

pela EMBRATUR na definição das políticas públicas de turismo no Brasil a partir

daquele ano. Além disso, foi realizado um estudo específico pela EMBRATUR, com

a parceria da empresa de consultoria especializada em promoção de destinos no
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exterior, Chias Marketing, para definir o plano de marketing para o mercado

internacional a partir de 2003.

Esse novo plano de marketing internacional para o Brasil, intitulado Plano

Aquarela, é apresentado pelo Governo Lula, em 2005, como um documento

referencial o qual apresenta o desejo do poder público de tornar o país um destino

internacionalmente conhecido, possibilitando assim sua competição no mercado de

turismo internacional.  O Plano Aquarela possui, atualmente, três versões: 2003-

2006; 2007-2010 e 2020 que serão apresentadas na próxima sub-seção.

3.2 O PLANO AQUARELA

As ações desenvolvidas pela Política Nacional de Turismo para a promoção

internacional do Brasil a partir do ano de 2005 foram apresentadas por meio do

Plano Aquarela, documento referencial para o marketing turístico internacional do

Brasil do Governo Lula. O objetivo do Plano Aquarela era nortear os caminhos para

as ações de promoção, marketing e apoio à comercialização dos destinos, produtos

e serviços turísticos brasileiros (MTur; EMBRATUR, 2005b).

A primeira versão do Plano Aquarela (2003-2006) foi elaborado após estudo

de marketing realizado pela empresa de consultoria sediada na Espanha, Chias

Marketing e foi estruturado em três fases: Diagnóstico (Fase I); a formulação

estratégica de marketing (Fase II) e o plano operacional (Fase III).

Na fase de diagnóstico buscou-se sistematizar e analisar os dados já

existentes. O inventário da situação da oferta turística do Brasil foi realizado pela

metodologia de valoração de produtos turísticos desenvolvida pela Chias Marketing.

A metodologia de valoração de produtos turísticos foi desenvolvida para obtenção do

valor potencial e do valor real dos produtos turísticos internacionais do Brasil.

O valor do potencial possuía como objetivo calcular a potencialidade de

determinado destino para o mercado internacional e, como primeira fase, envolveu

técnicos da EMBRATUR e da Chias Marketing na avaliação de cada produto para

três critérios - valor intrínseco, singularidade, caráter brasileiro. Cada um deles

pontuou cada critério e em seguida, foi aplicada uma fórmula de ponderação e o



48

total alcançado por cada produto era o seu valor potencial no mercado internacional

(MTur; EMBRATUR, 2005a).

A pesquisa de valoração de produtos turísticos buscou definir o

posicionamento de cada produto na oferta e quantificar o seu grau de

aproveitamento atual e potencial, para que, como resultado, fosse possível elaborar

um instrumento técnico que orientasse a priorização dos investimentos de recursos e

promoção. Para a avaliação do valor real de cada produto, os critérios notoriedade e

concentração de oferta receberam notas a fim de identificar a percepção do turista e

do trade sobre os produtos ofertados (MTur; EMBRATUR, 2005a).

O estudo, portanto, foi realizado por meio de pesquisas de opinião com o

trade turístico internacional, com o turista e com a opinião interna - representada

pelas organizações, associações classistas, secretários estaduais e lideranças dos

setores públicos e privados ligados ao turismo no Brasil (MTur; EMBRATUR, 2005a).

A análise feita com o trade turístico aconteceu nos 18 mercados turísticos

considerados mais importantes para o Brasil (Argentina, EUA, Alemanha, Paraguai,

Uruguai, França, Itália, Portugal, Inglaterra, Chile e Espanha (MTur; EMBRATUR,

2005b).

Essa análise demonstrou que havia uma carência de informações sobre o

Brasil para esses mercados – exceto na opinião de Portugal - pois se destacava

apenas a concentração de alguns destinos específicos como Rio de Janeiro,

Salvador, Amazônia, Foz do Iguaçu, Bahia, entre outros (MTur; EMBRATUR, 2005a).

A pesquisa orientada pela Chias Marketing também demonstrou que o trade

turístico, especificamente as operadoras, estavam carentes de informações sobre o

Brasil e que o material de promoção deveria mostrar a variedade dos destinos como

informar como é o clima, geografia, natureza e a cultura dos atrativos. Apontou

também que as maiores concorrentes do Brasil para eles seriam as praias do México

e do Caribe. Outro ponto importante destacado pelo trade refere-se ao fato de o

Brasil não possuir uma infraestrutura hoteleira e turística considerada adequada ao

se tratar de destinos não localizados nos grandes centros (MTur; EMBRATUR,

2005a).

As principais conclusões da pesquisa com os turistas estrangeiros que vem

ao Brasil demonstram que esses são turistas experientes, ou seja, que ao vir ao

Brasil já viajaram internacionalmente para outro país. Os turistas entrevistados
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afirmaram que buscam no Brasil, primeiramente, o turismo de sol e praia e conhecer

o Brasil, pois para eles a associação da imagem do Brasil está vinculada

especialmente a ícones como o Rio de Janeiro, Carnaval e Samba, Amazônia,

Cataratas do Iguaçu e futebol (MTur; EMBRATUR, 2005a).

Para a opinião interna, o ponto fraco do turismo resumia-se na imagem

estereotipada do país e falta de diversidade na oferta. Como o MTur aponta “o

resultado direto da promoção internacional nas últimas décadas que na opinião dos

diferentes setores ouvidos, privilegiou a praia, o samba, o futebol, a festa, a mulher”

(MTur; EMBRATUR, 2005a, p. 78). Para esses entrevistados o Rio de Janeiro e

Amazônia são citados como maiores símbolos do país.

Definida a situação da oferta turísticas internacional do Brasil iniciou-se a fase

de formulação estratégica de marketing que buscou definir a segmentação da oferta

turística do Brasil. Foram apresentadas fichas técnicas de cada um dos destinos

ofertados para o turismo internacional e essas foram agrupadas, conforme conceitos

definidos pela Organização Mundial do Turismo (OMT), em cinco grandes

segmentos: sol e praia; ecoturismo; cultura; esporte; negócios e eventos (MTur;

EMBRATUR, 2005a).

O posicionamento competitivo desejado foi elaborado a partir de dois fatores

que, de acordo com o resultado da pesquisa de opinião com o trade turístico

internacional, os turistas e a opinião interna, caracterizavam a oferta brasileira: o

patrimônio cultural e o estilo de vida, fatores esses definidos pelo Plano Aquarela

como sínteses dos valores da cultura do povo brasileiro (MTur; EMBRATUR, 2005a).

A estratégia da promoção internacional do Brasil baseou-se na “criação de um

a mensagem global para todos os mercados” (MTur; EMBRATUR, 2005a, p. 89) São

elas: O Decálogo; A mensagem permanente; A marca turística.

O decálogo definido são cinco valores selecionados a partir do

posicionamento desejado do destino Brasil para o mercado turístico internacional:

Natureza, Cultura viva, Povo, Clima e Modernidade. O decálogo é “a síntese

temática que define o que é o Brasil, seus atrativos e sua diversidade” (MTur,

EMBRATUR, 2005a, p. 98). A mensagem permanente (Sensacional) é o slogan que

sintetiza todos os argumentos e valores (MTur; EMBRATUR, 2005a, p. 89). A marca

turística traduz no elemento de identidade integrada do destino Brasil.
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A fase III do planejamento de marketing do Brasil buscou definir as ações

necessárias para executar o plano e seguir as estratégias estabelecidas na fase II. O

Plano Operacional abriga o foco desta pesquisa. São apresentados dois planos

Operacionais: O Plano Operacional de Produtos e o Plano Operacional de

Promoção. O primeiro refere-se a definição de produtos a serem ofertados no

mercado internacional e o segundo refere-se a formulação de políticas de promoção

e aos macroprogramas de promoção. (MTur; EMBRATUR, 2005a, p. 95).

As linhas de produtos brasileiros a serem promovidos nos mercados

internacionais prioritários foram os estabelecidos na fase II. O Plano Aquarela

apresentou as atividades e utilização para os cinco segmentos turísticos no Brasil,

apontando os usos adequados transformando-o em ferramenta estratégica para a

promoção (MTur; EMBRATUR, 2005a).

A grade de produtos atual foi elemento determinando na formulação de
ofertas e orientou o Plano Aquarela para a apresentação como um multi-
destino no qual se combinam diferentes segmentos turísticos e atividades
de interesses variados (MTur; EMBRATUR, 2005a, p. 98).

Combinando a especificação de produtos e atividades turísticas para cada

grade, obteve-se a Gama de Produtos. “A Gama de produtos é a conseqüência da

avaliação técnica de produtos turísticos feita pelo Plano Aquarela, considerando as

especificidades e oportunidades, sem ignorar as necessidade e metas pretendidas

no curto e no longo prazo” (MTur; EMBRATUR, 2005a, p. 105).

O Plano Operacional de Promoção desenhou as propostas das Políticas de

Promoção de acordo com as estratégias definidas para a promoção internacional.

Dessa forma, além da mensagem global, a promoção deverá ser segmentada de

acordo com mercados geográficos alvos (MTur; EMBRATUR, 2005a). São eles:

 EUA + Canadá.
 Países vizinhos (Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Bolívia).
 Outros países da América (Peru, Venezuela, Colômbia e México).
 Europa do Norte (Suécia, Alemanha, Holanda, Suíça e Grã-Bretanha).
 Europa do Sul (França, Espanha e Itália).
 Portugal.
 Ásia (China, Coréia e Japão). (MTur; EMBRATUR, 2005a, p. 118).
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Outra proposta que foi detalhada no Plano Operacional de Promoção foram

os Macroprogramas de Promoção. Esses foram estruturados a partir de uma

definição inicial dos diferentes tipos de programas, projetos e ações definidos como

mais adequados para a promoção internacional do Brasil (MTur; EMBRATUR,

2005a).

A figura 10 apresenta os quatro macroprogramas definidos e apresentados no

Plano Aquarela. Cada macroprograma agrupava programas, e esses, ações

específicas para o desenvolvimento da promoção internacional do Brasil. O

Macroprograma Geral refere-se às todas as ações promocionais que podem ser

aplicadas a todos os mercados como, por exemplo, a criação da marca Brasil e o

seu manual de uso, o decálogo, a mensagem permanente além da criação de um

banco de imagens próprio (MTur; EMBRATUR, 2005a).

Macroprograma Geral
Programa de Identidade
Programa de Tecnologias de Informação
Programa de Base

Macroprograma Mercado
Internacional

Programa Produtos do Brasil
Programa de Atenção
Programa de Imprensa
Programa Trade
Programa Turistas

Macroprograma Aquarela
Programa de Informação
Programa de Pesquisa
Programa de Organização

Macroprograma Reserva Conjuntural
Figura 10 - Macroprogramas do Plano Aquarela 2003-2006.
Fonte: Elaboração própria a partir de MTur; EMBRATUR, 2005a.

O Programa de Tecnologias da Informação desenvolveu projetos para criação

e manutenção do Portal do Turismo, Newsletter e Cadastros do Trade nacional e

internacional e da imprensa. Para o Programa de Base foram criados os projetos:

Publicação Trade; Publicações Consumidor; Materiais e Pontos de Identidade. Esses

projetos reúnem ações que desenvolveram materiais de promoção para folheteria,

stands para feiras, workshops e apresentações profissionais, inclusive para as

apresentações dos Escritórios de Informação Turística (MTur; EMBRATUR, 2005a).

O Macroprograma de Mercado Internacional incluía os cinco programas

direcionados aos mercados prioritários e segmentos: P4 - Programa de Produtos do
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Brasil; P5 - Programa de Atenção; P6 - Programa Imprensa; P7 - Programa Trade e

P8 - Programa Turistas (MTur; EMBRATUR, 2005a).

O Programa de atenção inclui as instâncias de atendimento direto nos

mercados e possuía como projeto os EBTs e Agentes Brasil. O Programa Imprensa

reúne projetos de elaboração de material para a imprensa como o Kit de Imprensa,

Boletim, Press Trips e Monitor Brasil. O Programa Trade inclui projetos de

publicidade em revistas, internet, e projetos como as Caravanas Brasil. O Programa

Turistas refere-se aos projetos de publicidade própria e cooperadas, assim como o

projeto ‘Bem vindo ao Brasil’  (MTur; EMBRATUR, 2005a).

Por fim, o Plano Aquarela apresentou o Macroprograma Aquarela que

objetivava manter o Plano como ferramenta de gestão e controle de programas,

ações, metas e orçamentos. Nesse macroprograma estão incluídos os programas de

informação, de pesquisas e de apresentações.

O Plano Aquarela se consolidou como o novo modelo de promoção

internacional do país, sua segunda versão foi publicada em 2007 e norteou as ações

de marketing até 2010. Durante o período de aplicação desse novo planejamento de

marketing internacional do Brasil, a nova marca Brasil foi desenvolvida e

consolidada, foi possível estabelecer para o mercado internacional uma imagem

global do turismo no Brasil, além de definir posicionamento mais destacado do

destino Brasil, se tornando um dos principais destinos emergentes no turismo

mundial (MTur; EMBRATUR, 2010).

Ao final do período da segunda versão do Plano Aquarela, em 2010, período

final do segundo mandato do governo que o lançou, foi publicado o Plano Aquarela

2020. Esse documento traçou metas e objetivos pensando nos grandes eventos que

o Brasil sediará nos próximos anos, como a Copa do Mundo em 2014 e Olimpíadas

em 2016 (MTur; EMBRATUR, 2010). Esse documento representa o desejo da

continuidade do desenvolvimento das ações de promoção internacional para o

turismo no país iniciadas em 2003.
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3.2.1 Ferramentas de promoção internacional do Plano Aquarela

As ferramentas de promoção internacional previstas no planejamento

internacional do Brasil foram definidas baseando-se em um mix de comunicação que

pudesse ser diferenciado e qualificado.

De acordo com o MTur a promoção do turismo no Brasil deveria consolidar a

imagem do país, fortalecer sua marca e divulgar sua diversidade. Para a promoção

internacional do Brasil buscou-se realizar experiências positivas de conhecimento,

integração e valorização das riquezas culturais e naturais do Brasil, divulgando um

turismo seguro, qualificado, diversificado e sustentável (MTur, 2011).

Uma das primeiras ações relativas à promoção do turismo no Brasil

desenvolvida pelo Plano Aquarela foi a marca Brasil. Até 2003 o Brasil não possuía

um marca única consolidada que o representasse. A descontinuidade das ações

para o turismo pelas políticas públicas, como apresentado no capítulo anterior, é o

principal fator para o país não ter uma marca reconhecida e forte no mercado

externo. A seguir, na Figura 11, estão apresentadas as diferentes marcas que o

Brasil possuiu até o ano de 2003.

Figura 11 - Diferentes símbolos utilizado para a marca Brasil
até 2002 apresentados no Plano Aquarela, 2003-2007.
Fonte: MTur; EMBRATUR, 2005, p. 65.

Os logotipos e logomarcas utilizados para promover o Brasil não tiveram

continuidade entre o governo que os criou e os governos subsequentes. De acordo

com o MTur, nenhuma das imagens ou do material de promoção turística
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internacional do Brasil analisados representavam uma mensagem global que fosse

fiel ao destino Brasil que se buscava ofertar (MTur; EMBRATUR, 2005a, p. 68).  A

marca Brasil, desenvolvida em 2003, durante a definição do plano de marketing

internacional para o país, veio com a proposta de uma marca que representasse a

real oferta do Brasil e que se tornasse forte para manter a continuidade. A Figura 13

apresenta a nova marca Brasil.

Figura 12 - marca Brasil, 2003.
Fonte: MTur; EMBRATUR, 2005.

Para a construção da marca turística do Brasil foi definido um briefing

baseado em algumas idéias:

1 - O nome Brasil deveria ser mantido em português, sem tradução, no

desenho da marca.

2 – “Na pesquisa de opinião com turista atual, trade e opinião interna foi

pedida a sugestão de três cores que para eles identificam o Brasil” (MTur;

EMBRATUR, 2005a, p. 90). Resultado final de que o Brasil é um país colorido. “O

desenho da marca teria que mostrar o verde das florestas, o amarelo do sol, da luz e

das praias, o azul do céu e das águas, o vermelho das festas populares e o branco

da vestimenta e da religião popular” (MTur; EMBRATUR, 2005a, p. 92).

3 – Relacionada com o decálogo: Ícones que representam a modernidade:

arte, arquitetura e a música como espaços artísticos mais destacados do Brasil no

exterior. Pela facilidade de expressão numa marca gráfica a arte e arquitetura

orientaram a pesquisa para o desenvolvimento de uma marca.

A escolha da marca Brasil foi realizada por meio de um concurso liderado pela

Associação de Design Gráfico do Brasil (ADG). A marca escolhida procurou conter
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todos os elementos da brasilidade apontados durante as pesquisas feitas pela Chias

Marketing. A proposta vencedora de Kiko Farias estava relacionada com a capa de

um livro sobre a obra de Burle Marx e sintetizou uma mistura de cores e formas

(MTur; EMBRATUR, 2005a).

A marca Brasil serviu como referência mandatária para a produção de todo

material destinado às ações de promoção oficial como os folhetos, publicações,

pôsteres, brindes, vídeos, entre outros. Essas ações se destacaram no apoio à

promoção e comercialização do turismo no mercado exterior: Bureaux de

Comercialização; Projeto Excelência em Turismo; Caravana Brasil Internacional;

Roadshows, Apoio a captação e promoção de eventos internacionais; as

Campanhas publicitárias; Webmarketing; Projeto de Relações Públicas; Seminários:

Descubra o Brasil; Treinamento presenciais de agentes de viagem e os Escritórios

Brasileiros de Turismo (MTur, 2011).

Os Bureaux de comercialização objetivavam fortalecer o segmento como

gerador de oportunidades de negócios, instruindo seus associados de forma que o

serviço prestado dentro do segmento tenha qualidade com padrão internacional. O

projeto excelência em turismo visava qualificar micro e pequenas empresas

turísticas a partir da vivência in loco da operação de destinos, reconhecidos

internacionalmente em segmentos turísticos, tais como: sol & praia, cultura, eventos,

ecoturismo e turismo de aventura (MTur, 2011).

O projeto Caravana Brasil Internacional caracterizava-se como uma famtrip6

para os operadores de turismo e agentes de viagens dos mercados prioritários. Já

os Roadshows funcionavam como um workshop, porém era realizado em forma de

circuito, percorrendo as cidades vizinhas.

Além disso, foram criadas campanhas publicitárias para serem veiculadas

exclusivamente no exterior com o objetivo de atrair mais turistas. Essas ações de

publicidade procuravam promover a diversidade cultural e natural do Brasil. Entre

2005 e 2008 a campanha: ‘Brasil. Vire fã’ foi veiculada nos mercados considerados

prioritários para o país, com os rostos de turistas pintados com as cores presentes

na marca Brasil “fazendo referência aos fãs do esporte que pintam o rosto com as

6 Famtrip – viagem de familiarização.
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cores de seu time por paixão” (MTur, 2011, s.p). Em seguida, na mesma campanha,

houve mais destaque aos atrativos turísticos do país.

Outras ações importantes para a promoção e apoio a comercialização do

destino Brasil foram as ações de webmarketing nos sites oficiais7 e redes sociais;

hostsites; e-mails segmentados e canal youtube (MTUR, 2011).

Relações públicas são ações focadas na divulgação de notícias dos produtos

turísticos brasileiros e suas principais ferramentas são:

 Press Trips – Viagens de familiarização oferecidas aos jornalistas dos

grandes veículos de comunicação especializados, nos Brasil.

 Ação de relações públicas permanente em mercados – Contratação de

parceiro internacional, por licitação, para realização do planejamento,

criação, execução e avaliação de projetos para criar um

relacionamento com a mídia local.

 Ação de relações públicas em feiras internacionais de turismo – Essas

ações visam à aproximação com a mídia internacional durante esses

eventos.

 Projeto monitor Brasil - Monitoração das notícias veiculadas sobre o

Brasil, detectando, classificando e analisando a influência dessas

notícias sobre a opinião do turista (MTur; EMBRATUR, 2005a).

Para o projeto de Relações públicas, houve um processo licitatório e duas

agências ganharam: uma para os mercados do Reino Unido, Portugal, Alemanha e

Estados Unidos, a FSB, que possui como parceira a agência Ogilvy PR. E a outra

agência, Maquina Notícia, responsável pelos mercados como França, Espanha,

Itália, Chile, Peru, Argentina e Uruguai (SANOVICZ, 2007). Essas agências tinham a

missão de construir uma relação de confiança e credibilidade com os meios; fazer

com que a EMBRATUR se transforme em fonte de informação de qualidade sobre o

turismo no Brasil para jornais, revistas, rádios, emissoras de televisão etc.

Tanto o Seminário Descubra o Brasil, quanto o treinamento presencial de

agentes de viagem, são ações executadas com EBTs. Os Seminários Descubra o

Brasil eram eventos com apresentação dos produtos turísticos brasileiros

7 www.braziltour.com e www.brasilnetwork.tur.br
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acompanhados de rodadas de negócios ao final. Os treinamentos presenciais de

agentes de viagens eram encontros presenciais entre os operadores de turismo,

agentes de viagens e os executivos dos EBTs a fim de, por meio de um contato mais

personalizado com esses agentes, capacitá-los para comercializarem variados

segmentos destinos turísticos (MTur, 2011).

Como unidades avançadas de promoção, marketing e divulgação de produtos e

destinos turísticos brasileiros, os EBTs surgem como ferramenta principal na

promoção internacional, por articularem as demais ações e por estarem em contato

direto com o mercado emissor de turistas. O papel e a atuação EBT como uma das

ações desenvolvidas para atingir as metas do Plano Nacional de Turismo a partir de

2003 serão analisados no próximo capítulo por se tratarem do foco desta pesquisa.

www.braziltour.com
www.brasilnetwork.tur.br
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4 ESCRITÓRIOS  DE TURISMO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO
INTERNACIONAL

A criação dos escritórios de turismo ocorreu no início da década de 1920, pela

França em Barcelona e, em 1929, pela Espanha em Londres e Paris (SANOVICZ,

2007). A França possuía escritórios de participação mista, pública e privada. Esses

dependiam do Sindicat d’Initiatives Touristiques (Sindicato de Iniciativas Turísticas),

uma associação sem fins lucrativos, para o fomento do turismo e para a gestão dos

serviços de hospitalidade ao turista. Tanto na França quanto na Espanha os

escritórios de turismo possuíam outras funções além das relacionadas à promoção

no exterior como, por exemplo, algumas unidades para acolhimento e informação

aos turistas nos principais pontos turísticos (IZARD, 2007).

Os escritórios de turismo na Espanha para a promoção no exterior, Oficina

Española de Turismo (OET), são estatais e geridos pela Turespaña (Instituto de

Turismo da Espanha). Eles oferecem serviços de promoção no exterior, participam

de ações de promoção e comercialização de produtos turísticos, além de

investigarem o perfil dos mercados (IZARD, 2007). Atualmente, a Espanha conta

com 31 escritórios de turismo, estando um deles no Brasil, localizado na cidade de

São Paulo (TURESPAÑA, 2011).

A França, em 2005, contava 33 escritórios e 280 funcionários no exterior. A

Espanha, por sua vez, já possuía os 31 escritórios contabilizados em 2011 e 208

funcionários fora do país. O México, no mesmo ano, era representado 17 escritórios

com 50 funcionários na mesma situação. Esse país teve suas atividades iniciadas

em 1952, em Nova York. A Argentina iniciou as atividades de seus escritórios de

turismo no exterior em 1991, em Miami. No ano de 2005, o país possuía 04

escritórios e 41 fucionários no exterior (SANOVICZ, 2007).

Cada país define como usar os escritórios de turismo, assim como sua forma

de atuação, que varia de acordo com a importância que a atividade turística

representa para a economia do país, de como é seu modelo adminstrativo público e

de que forma o turismo se desenvolveu (IZARD 2007). Observa-se que, os objetivos

almejados pelo destino também definem a forma de trabalho de seus escritórios de

turismo. Na Holanda, por exemplo, os escritórios atuam principalmente no mercado
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interno ao invés de estarem focados na promoção internacional, como é o caso do

Brasil.

Os países que já possuíam escritórios de turismo e realizavam atividades de

promoção internacional há mais tempo que o Brasil sempre se destacaram nos

resultados em relação ao volume de entrada de turistas estrangeiros em seus países

quando comparados com o Brasil. A França, por exemplo, em 2003, recebeu 75

milhões de turistas estrangeiros. A Espanha, 53,5 milhões e o México, 18,7 milhões,

todos no mesmo ano (OMT, 2003 apud SANOVICZ, 2007). De acordo com a

observação de Sanovicz, deve-se levar em consideração que esses países

recebem, principalmente, turistas de países vizinhos, os quais levam até, no

máximo, duas horas e meia para chegarem em seus destinos.

No Brasil, os primeiros escritórios de promoção turística no exterior foram

implantados na década de 80, surgidos de um trabalho desenvolvido por consultores

contratados pela EMBRATUR e funcionaram por alguns anos. Estiveram

localizados, com estruturas físicas, nos mercados prioritários8 como na Alemanha

(Frankfurt), Itália (Milão), Espanha (Madri) e Estados Unidos (Nova York)

(SANOVICZ, 2007). Apesar das buscas por possíveis fontes que pudessem

descrever como esses escritórios se estruturaram, não foi possível reunir

informações sobre eles. Segundo Sanovicz (2007), a própria EMBRATUR não

possui essas informações, salvo alguns relatórios de balanço de encerramento de

exercício anual.

Tais relatórios, de acordo com o mesmo autor9, apresentam informações que

justificam a ineficácia daqueles EBTs, pois o resultado em relação ao aumento na

entrada de turistas no Brasil ficou aquém do esperado. Outros motivos justificam o

desempenho não satisfatório resultante das ações dos EBTs como:

a falta de continuidade dos programas e a não existência de uma seqüência
lógica de programas de promoção internacional; o direcionamento
equivocado das ações, pois o foco central era o de efetuar ações
institucionais, fato ligado a concepção vigente quanto ao papel da
EMBRATUR naquele período (SANOVICZ, 2007, p. 73).

8 FRATUCCI, 2010.  Informação verbal. Aula de Gestão pública de turismo no Brasil. UFF.
9 Op. Cit.
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As políticas públicas de turismo durante aquele período foram marcadas por

ações isoladas e descontinuadas. Os escritórios de turismo da década de 80 não

estavam inseridos em uma estratégia estruturada de planejamento de turismo e de

marketing integrado, portanto deixaram de existir (SANOVICZ, 2007).

A partir de 2003, após a criação do MTur e a definição das políticas públicas

de turismo para o Brasil nos anos seguintes, iniciou-se a elaboração do plano

estratégico de marketing e, novamente, os EBTs se tornaram uma ferramenta

valiosa para buscar alcançar as metas traçadas para o turismo no Brasil.

Para a realização desse estudo procurou-se caracterizar os EBTs, analisar a

importância de dois dos mercados prioritários para o Brasil: Espanha e França,

assim como suas estratégias de localização para as unidades Madri e Paris. Tendo

em vista a carência de pesquisas sobre o assunto, buscou-se realizar uma pesquisa

exploratória e empírica utilizando fontes bibliográficas e entrevistas semi-

estruturadas com representante da EMBRATUR e dos executivos responsáveis

pelos EBTs da Espanha e França.

A pesquisa bibliográfica se deu por meio de levantamento do material

bibliográfico sobre políticas públicas de turismo, marketing aplicado ao turismo e

ferramentas de promoção internacional. Para isso, foram usados trabalhos

desenvolvidos pelos autores: Beni (2006), Cruz (2000), Fratucci (2008), Hall (2001),

Kotler (2006; 2007), Petrocchi (2004; 2009), MTur (2011), EMBRATUR (2003; 2007;

2011), além de consultas a decretos, leis e outras normas jurídicas essenciais para

entender o tema proposto. Utilizou-se livros, revistas online, consultas pela internet

em sites de órgãos públicos, documentos oficiais com vista a, não apenas compor o

referencial teórico, mas, principalmente, investigar os assuntos desenvolvidos no

projeto para atingir os objetivos da pesquisa.

As entrevistas foram realizadas com representantes da EMBRATUR e dos

EBTs de Madri e Paris via correio eletrônico, devido à inviabilidade de uma pesquisa

de campo in lócu. Algumas questões surgiram com base nos objetivos definidos

para esse estudo e outras foram se apresentando à medida que se aprofundavam

as pesquisas sobre os EBTs. A escolha dos EBTs de Madri e Paris se justifica pela

facilidade de contato, visto que ambos já haviam sido contatados pelo departamento

de turismo da Universidade Federal Fluminense (UFF) para outros assuntos. Além

disso, as informações de contatos com cada executivo dos EBTs estão disponíveis
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no site do MTur. A entrevista com o representante da EMBRATUR ocorreu por meio

do contato de uma graduada em turismo pela UFF que atualmente trabalha na

EMBRATUR e se dispôs responder pelo Instituto.

Nas entrevistas realizadas com o representante da EMBRATUR procurou-se

identificar:

 Os critérios utilizados na escolha dos mercados alvos a serem

trabalhados para a implantação de cada escritório;

 Como os EBTs se estruturavam física e operacionalmente;

 Principais ações desenvolvidas pelos EBTs;

 Como vem ocorrendo a atuação dos EBTs de Madri e Paris (resultado,

público atingido, eventos, entre outros);

 O perfil exigido para compor o corpo de representantes executivos dos

EBTs de Madri e Paris;

 Os resultados já alcançados pela atuação dos EBTs e os instrumentos

de avaliação interna (indicadores) da EMBRATUR em relação aos

resultados obtidos;

 A provisão financeira dos EBTs.

Investiu-se, para realização das entrevistas, em contatar os executivos dos

EBTs de Madri e Paris, que mais tempo permaneceram em missão e que

participaram do processo de instalação dos mesmos. Nessas entrevistas procurou-

se o seguinte:

 Identificar o perfil do executivo do EBT de Madri e Paris e qual a

relação desses com os países em que atuam;

 Identificar como ocorreu o processo de implementação do EBT Madri e

Paris, suas primeiras ações e a reação do mercado local;

 Identificar as estratégias de trabalho do executivo dos EBTs de Madri e

Paris com os operadores locais emissivos;

 Mapear o universo de operadores que recebeu atenção do EBT Madri

e Paris, as estratégias definidas para a escolha das operadoras e/ou

agentes de viagens as quais seriam direcionadas as ações dos EBTs.
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A seguir, é apresentada a compilação das informações provenientes das

bibliografias e entrevistas, com vistas à produção de análises que sejam capazes de

suprir os objetivos definidos.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS ESCRITÓRIOS BRASILEIROS DE TURISMO
(EBTS) A PARTIR DE 2004.

Para atingir os objetivos definidos no PNT (2003-2007) relacionados com a

promoção do destino Brasil no exterior, elaborou-se o Plano Aquarela, conforme

apresentado no capítulo anterior. Esse instrumento de planejamento de marketing

internacional buscou detalhar esses objetivos em macroprogramas, programas e

ações. De acordo com Sanovicz (2007), havia a necessidade de se estabelecer um

relacionamento mais adequado entre os produtos do destino Brasil e os mercados

consumidores, aproximando-os. Para o autor, a tradução concreta desse novo

relacionamento foi a criação dos EBTs.

Os EBTs, de acordo com MTur (2011, s.p):

[...] são unidades avançadas de promoção, marketing e apoio à
comercialização de produtos, serviços e destinos turísticos brasileiros no
mercado internacional. Têm como principal atribuição promover e divulgar o
turismo brasileiro nos mercados-alvo, oferecendo alternativas que
contribuam para a consolidação da imagem do país como um destino
turístico atraente e competitivo.

A forma de estruturação dos EBTs modificou-se após dois anos da

implantação dos mesmos. Num primeiro momento, entre 2004-2005, esses

escritórios possuíam sedes físicas, permanentes e recurso fixo mensal (MTur;

EMBRATUR, 2006). Cada EBT implementado possuía um executivo e um assessor

técnico, além de, naquele momento haver uma equipe mista formada por

colaboradores do FBC&VB (Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux)

e EMBRATUR (MTur; EMBRATUR, 2006). Sua gestão era feita por meio de

convênio de parceria, sendo que seus executivos, além de realizar visitas aos

operadores e agentes de viagens, também recebiam visitas nos escritórios.

De acordo com Sanovicz (2007, p. 75):
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No caso da implantação dos EBTs, a estratégia foi executada por etapas,
havendo o desenvolvimento em dois estágios. O primeiro foi efetuado por
meio de parceria com a FBC&VB, na qual a estratégia central era realizar
uma primeira aproximação junto ao mercado local, iniciando o uso de
ferramentas de relacionamento.

Os EBTs, nesse estágio, iniciavam um relacionamento com o mercado e,

dentre suas ações destacavam-se: participação em feiras de turismo, realização de

treinamentos de agentes de viagens, seminários de vendas, estudo de mercado e

ações de apoio à comercialização, tais como programas de famtours e presstrips. O

acompanhamento das ações realizadas era feito por meio de relatórios e planilhas e

a comunicação com os parceiros se dava via telefones fixos e móveis (MTur;

EMBRATUR, 2006).

Na transição do final do ano de 2005 e início de 2006, o formato da

estruturação dos EBTs foi redefinido, quando, então, foi incorporado o conceito de

trade business inteligence (TBI). O TBI disponibiliza ferramentas on-line para a

gestão da promoção internacional como as agendas e um banco de dados sobre as

empresas cadastradas, com seus contatos, destinos comercializados, o

oferecimento ou não do destino Brasil, além de identificar quais dos destinos

concorrentes do Brasil também era comercializados (EMBRATUR, 2006b).

Esse novo formato de gestão surgiu a partir de uma necessidade de inovação

que tornasse a ferramenta de promoção, os EBTs, menos onerosos e mais ágeis,

além de torná-los mais coerentes com a legislação brasileira (MTur; EMBRATUR,

2006). Observa- se também que, até aquele momento a criação e implementação de

escritórios físicos no exterior não apareciam no documento de estrutura regimental,

tanto do MTur, quanto da EMBRATUR (BRASIL, 2003; BRASIL, 2004).

Com isso, os EBTs deixaram de possuir um escritório físico e seus executivos

passaram a trabalhar em um sistema de home-office10. Agora, com a utilização da

inteligência comercial no exterior, o EBT passou a contar com um representante, em

missão11, em cada mercado prioritário, e uma base de apoio em Brasília

(EMBRATUR, 2006b). Para esse novo momento era necessário uma empresa

10 Entrevista pro correio eletrônico com Aline César Jesus, em 12 de Janeiro de 2011, Coordenadora
de Mercados Espanha, Itália, Israel, Portugal e Turquia.
11 Palestra ministrada por Brice Massimo Cicconetti, para um grupo de estudantes de turismo da
Universidade Fluminense, em visita técnica na cidade de Paris, em 03 de Junho de 2010.



64

especializada em serviços gerenciais, dessa forma foi realizado um processo

licitatório no qual ganhou a empresa Mark-up, de São Paulo.

De acordo com Sanovicz (2007, p. 75):

Realizamos12 um processo licitatório, com o objetivo de contratar uma
empresa especializada em marketing promocional, que se aproveitaria de
sua expertise na área de marketing para efetivar transferência de cultura
gerencial e de ferramentas de gestão inovadores ao programa em questão.
Uma vez finalizada a licitação e contratada a empresa, estabelecemos uma
nova estratégia de mercado.
A mudança de modelo foi possível por meio de um estudo detalhado a
respeito das ações e do tempo que era necessário para a realização de
cada uma das atividades, bem como uma análise pormenorizada da relação
custo-benefício do conjunto de projetos postos em prática, com o executivo
passando a ser um profissional voltado exclusivamente para atendimento e
relacionamento com o mercado turístico, consolidando contato com
operadores, companhias aéreas e agências de viagem.

Os EBTs passaram, assim, a serem geridos por contrato de prestação de

serviços. Não havia mais escritórios físicos e, eventualmente, ao necessitar de salas

para algum evento, essas eram alugadas. A comunicação entre o Brasil e os

executivos passou a acontecer por sistema on-line e dessa forma os custos para

manutenção dessa ferramenta de promoção foram reduzidos (SANOVICZ, 2007).

Nesse segundo momento, os EBTs procuraram consolidar o relacionamento

com o mercado, e suas ações de visitação às operadoras e aos agentes de viagens

foram mantidas, além de iniciar visitação a outras empresas relacionadas com o

mercado turístico. O acompanhamento das ações e resultados dos EBTs passaram,

então, a serem realizados por meio de relatórios mensais, ao invés de semestrais

(MTur; EMBRATUR, 2006).

As ações dos EBTs nesse momento incluíam:

Participação em realização de feiras de turismo, treinamento de
agentes de viagem e de seminários de vendas, reuniões com o
mercado, ações de apoio à comercialização, tais como o programa
de famtour e auxilio na concepção do programa de treinamento de
agentes de viagens a distância, além de manter as pesquisas de
mercado (MTur; EMBRATUR, 2006).

12 Eduardo Sanovicz foi presidente da EMBRATUR entre 2003 e 2006, por esse motivo sua tese de
doutorado aparece como um relato em primeira pessoa.
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O planejamento dessas atividades esteve focado no relacionamento e

parceria com os principais agentes econômicos do turismo emissivo de cada país,

pois além de existir uma mensagem global criada para todos os mercados, cada

EBT atuou de acordo com o perfil do mercado inserido (MTur, 2011).

Quanto aos recursos financeiros, esses também eram geridos pela Mark Up13.

De acordo com a EMBRATUR14, os critérios para provisão financeira de cada EBT

foram estabelecidos de acordo com a prioridade de cada mercado definido no Plano

Aquarela: países com mais alto nível de prioridade receberam mais investimentos.

Segundo o executivo do EBT Paris, Brice Massimo15, não havia um

orçamento local, diretamente para os EBTs como nos demais países que possuem

escritórios de promoção em mercados prioritários, o que existia era um orçamento

para a EMBRATUR, que o repassava por meio da empresa Mark Up.

Esse novo modelo implementado para a promoção e apoio à comercialização

do destino Brasil tornou-se uma experiência inovadora, consagrando–se como uma

das melhores práticas de gestão pública federal recebendo, inclusive, premiação no

11º Concurso Inovação na Gestão Pública Federal, realizado em 2006 e promovido

pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) (MTur, 2011; SANOVICZ,

2007; MTur; EMBRATUR, 2006a).

4.1.1 Mercados prioritários e a escolha de localização dos EBTs

Para a definição da estratégia de localização dos EBTs levou-se em

consideração dois fatores: os países principais emissores de turistas para o Brasil e

os países com grande potencial para tal (SANOVICZ, 2007).  A tabela 2 apresenta o

ranking dos principais emissores nos anos de 2003 e 2004:

A tabela 2 apresenta o ranking desses anos porque, em 2003, iniciou-se o

novo planejamento de turismo para o Brasil, com a criação do MTur, o

redirecionamento das ações da EMBRATUR e com isso, a elaboração do

13 Entrevista pro correio eletrônico com Aline César Jesus, em 12 de Janeiro de 2011, Coordenadora
de Mercados Espanha, Itália, Israel, Portugal e Turquia.
14 Idem.
15 Palestra ministrada por Brice Massimo Cicconetti, para um grupo de estudantes de turismo da
Universidade Fluminense, em visita técnica na cidade de Paris, em 03 de Junho de 2010.
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planejamento de marketing turístico para o país. 2004 foi o ano em que se iniciou a

implementação dos EBTs.

Posição
2003 País % Posição

2004 País %
1° Argentina 19,03 1° Argentina 19,24
2° Estados Unidos 16,18 2° Estados Unidos 14,73
3° Alemanha 6,86 3° Portugal 7,03
4° Uruguai 6,54 4° Uruguai 6,46
5° Portugal 5,56 5° Alemanha 6,15
6° Itália 5,35 6° Itália 5,77
7° França 5,11 7° França 4,68
8° Paraguai 4,79 8° Paraguai 4,27
9° Inglaterra 3,35 9° Espanha 3,24

10° Chile 3,06 10° Chile 3,23
11° Espanha 2,97 11° Inglaterra 3,14
12° Bolívia 2,03 12° Holanda 2,14
13° Canadá 1,69 13° Suíça 1,73
14° Suíça 1,53 14° Canadá 1,40
15° Holanda 1,34 15° México 1,35
16° México 1,24 16° Japão 1,27
17° Venezuela 1,33 17° Bolívia 1,26
18° Japão 0,95 18° Peru 1,18
19° Colômbia 0,94 19° Venezuela 0,92
20° Peru 0,88 20° Colômbia 0,88

Outros 9,26 Outros 9,91
Tabela 2 - Ranking dos principais emissores de turistas para o Brasil em 2003 e 2004.
Fonte: Elaboração própria a partir de Mtur e EMBRATUR (2005c).

Os EBTs foram inseridos nos seguintes mercados: Alemanha (Frankfurt),

América do Sul (Brasília), Espanha (Madri), Estados Unidos (Los Angeles e Nova

York), França (Paris), Itália (Milão), Japão (Tókio), Portugal (Lisboa), Reino Unido

(Londres) e Novos Mercados16 (MTur, 2011). A escolha das cidades sede de cada

país foi realizada considerando as que apresentavam mais oportunidades de

negócios turísticos e não, necessariamente, a capital política do país (SANOVICZ,

2007). Com exceção aos EBTs América do Sul, Japão e Novos Mercados, todos

possuíam o mesmo modelo de atuação (MTur; EMBRATUR, 2006).

O EBT América do Sul, em 2009, já abrangia países como Argentina, Bolívia,

Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai, Peru e Venezuela17 além do México

16 Os EBTs foram apresentados por ordem alfabética.
17 Entrevista por correio eletrônico com Aline César Jesus, em 12 de Janeiro de 2011, Coordenadora
de Mercados Espanha, Itália, Israel, Portugal e Turquia.
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(MTur; EMBRATUR, 2011c). Com sua base em Brasília o EBT América do Sul

trabalhava de forma específica esses países por meio dos Comitês Descubra Brasil,

conduzidos por profissionais locais que já vendiam os produtos brasileiros

(SANOVICZ, 2006).

Os Comitês Descubra Brasil “são estruturas organizacionais constituídas por

transportadoras, operadoras, agências de viagens e representantes de mídia

especializada que vendem o destino Brasil” (MTur; EMBRATUR, 2011c, p. 21).

Esses comitês contavam com o apoio das Embaixadas Brasileiras, que juntos,

buscavam fortalecer as relações comerciais entre o Brasil e esses mercados, por

meio dos seus Setores de Promoção Comercial (SECOMs). (MTur; EMBRATUR,

2011c).

O EBT Novos Mercados, em 2009, abrangia países como Escandinávia,

Holanda, países Árabes e Rússia (MTur; EMBRATUR, 2011a). No início do ano de

2011, aumentou o total de mercados atendidos por esse EBT, que incluíam agora, os

demais países nórdicos, além da Escandinávia, como Dinamarca, Finlândia,

Islândia, além de incluir a África do Sul (MTur; EMBRATUR, 2011b).

O EBT Japão também possuía característica específica, pois foi criado em

parceria com outros países do MERCOSUL, não sendo assim, uma unidade

exclusiva de promoção do Brasil. Além disso, essa unidade de promoção

implementada em Tókio contou com o apoio do governo japonês.

Com tantos mercados atendidos, seria difícil apresentar uma pesquisa sobre

as ações dos EBTs que abarcasse seu universo de atuação como um todo. Dessa

forma, na próxima seção esse estudo passará a focar nos mercados da Espanha e

França.

4.2 O MERCADO ESPANHOL E O EBT MADRI

O EBT para a Espanha foi instalado em Madri, que além de ser a capital

política da Espanha é a cidade que mais apresenta mais oportunidades de negócios

turísticos. A maior parte das operadoras de turismo, por exemplo, está localizada

nessa cidade, justificando sua escolha para instalação do EBT.
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A Espanha sempre foi um grande emissor de turistas para o Brasil. De acordo

com o MTur (2011a), de 2003 para 2004, o total de turistas espanhóis no Brasil subiu

do 11° lugar para o 9° lugar e assim permaneceu até 200918. A tabela 3 demonstra o

histórico de entrada desses turistas no Brasil:

Tabela 3 – Histórico de entrada de turistas espanhóis no Brasil.
Anos 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Turistas
Espanhóis
no Brasil

122.641 155.421 172.979 211.74 216.373 202.624 174.526

Fonte: Adaptado de MTur; EMBRATUR, 2011a.

Observa-se, que até o ano de 2007, houve crescimento constante do fluxo de

espanhóis em viagens para o Brasil, e nos anos seguintes houve uma queda nesse

fluxo. Essa queda pode ser justificada como uma decorrência da crise econômica

ocorrida na Europa, a valorização do Real em relação ao Euro, além da oferta de

voos não conseguir suprir a grande demanda (MTur; EMBRATUR, 2011a). Porém,

observa-se que, apesar da crise na Europa, e da diminuição no volume de turistas

espanhóis para o Brasil, esse mercado manteve-se com um fluxo acima do total do

ano de 2003, ano de início do Governo Lula.

O turista espanhol costuma vir ao Brasil nos meses de novembro, dezembro e

janeiro, aproveitando o verão. Além disso, de acordo com o MTur, no mês de julho

esse fluxo também aumenta devido ao período que ocorre as férias escolares de

verão na Espanha. Na ordem de motivações para visitas ao Brasil o mercado

espanhol apresenta-se, respectivamente: lazer; negócios, eventos e convenções;

visitas a amigos e parentes e outros motivos (MTur; EMBRATUR, 2011a).

Dos turistas entrevistados, nesse período apresentado pela tabela 3, o nível

de satisfação com a viagem ao Brasil se destacou: turistas com expectativas

atendidas plenamente acima de 53%, e com turistas com expectativas superadas

com percentual acima de 21% em cada ano. Dado que corrobora essa percepção foi

o alto nível de turistas com intenção de retorno o ao Brasil, acima de 94% em cada

ano (MTur; EMBRATUR, 2011a).

18 O documento: Perfil de Mercado, apesar de publicado em 2011, abordou somente até o ano de
2009 nas pesquisas realizadas, até o ano de 2009, com os turistas espanhóis e franceses.
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Com um nível de satisfação alto e intenção expressiva de retorno para os

turistas do país que, até 2009, era o 9° principal emissor de turistas para o Brasil,

demonstrou que existem fatores positivos influenciando esse mercado com relação

ao destino Brasil. Como destaque, um desses fatores foi a inserção do EBT nesse

mercado.

Em Madri, o Escritório Brasileiro de Turismo foi inaugurado em outubro de

2005 e possuía como executivo responsável Vitor Iglesias, que assumiu a função por

apenas três meses, período em que realizou o mapeamento estratégico do mercado

espanhol. Vitor Iglesias retornou ao Brasil em seguida para assumir o cargo de

gerente de mercados da EMBRATUR19.

Em janeiro de 2006, Fernanda Hummel se tornou a nova executiva do EBT

Madri, com a função de abrir, efetivamente, o escritório. Fernanda é graduada em

comunicação social pela FIAM e pós-graduada em Gestão em Organizações do

Terceiro Setor pela Universidade Mackenzie (SP) e já possuía uma relação com a

Espanha antes de se tornar executiva do EBT Madri, pois residiu em Barcelona no

ano de 2005 para finalizar o curso de espanhol e ser voluntária em uma organização

não governamental (ONG) na cidade20. Para se tornar executiva do EBT Madri,

Fernanda Hummel foi contratada, após um processo seletivo, pela Mark Up,

empresa que havia ganhado a licitação para prestação de serviços gerenciais dos

escritórios21.

O mapeamento estratégico do mercado espanhol, primeira fase de

implementação do EBT na Espanha, buscou identificar os operadores que já

comercializam o destino Brasil e quais produtos, exatamente, eles vendiam. O

diagnóstico dessa etapa identificou que a Espanha vendia, principalmente, cinco

destinos no Brasil: Manaus, Natal, Foz do Iguaçu, São Paulo e Rio de Janeiro22.

Em setembro de 2006, iniciou-se a segunda fase, com os treinamentos dos

agentes de viagens locais. Nesse momento, seguindo as estratégias do PNT 2003-

2007, apresentou-se para aqueles agentes um Brasil diversificado na sua oferta

turística, a fim de aumentar o leque de produtos turísticos brasileiros em seus

19 Entrevista por correio eletrônico com Fernanda Hummel, em 07 de Fevereiro de 2011, Gerente de
mercados internacionais Ásia, Europa e África.
20 idem.
21 idem.
22 idem.
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catálogos. Em seguida, o EBT procurou iniciar uma relação forte com a imprensa

especializada, fomentando o Press Trip e entrevistas23.

O critério de escolha do universo de operadores que iria receber atenção do

EBT Madri foi por meio do top ten (ranking das maiores empresas), do jornal

especializado em turismo, Nexotur. Esse universo de operadores e agentes

cadastrados foi aumentando ao ponto de, em 2011, o EBT Madri já ter em seu banco

de dados, 90% dos operadores espanhóis. Os 10% restantes referem-se aos

operadores que não comercializam o Brasil, por estarem focados em outros

destinos24 (Figura 13).

Operadora Comercializa Brasil Localização/Sede
Catai Tours Sim Madri
Iberojet Sim Madri
Kirunna Sim Madri
Kuoni Sim Madri
Politours Sim Madri
Solplan Sim Madri
Travelplan Sim Madri
Trekking y Aventura Sim Madri
Viajes El Corte Inglês Sim Madri
Viva Tours Sim Madri

Figura 13 – Principais operadoras de turismo, na Espanha, que comercializam o Brasil.
Fonte: Adaptação de MTur; EMBRATUR, 2011a, p. 15.

As principais operadoras de turismo da Espanha que comercializam o destino

Brasil, pertencem a dois grandes grupos: Orizonia (Vivatours, Iberojet e Solplan) e

Globalia (Travelplan)25. O mercado de distribuição de turismo naquele país é

bastante verticalizado, concentrando-se nos grandes grupos, com uma distribuição

próxima a 65% do mercado entre os seis grandes operadores (MTur, EMBRATUR,

2011a).

O treinamento com os agentes de viagens, no início, era um encontro

presencial e como resultado dessa ação, houve uma reação rápida e positiva do

mercado tornando o treinamento presencial aquém da demanda que surgia. Dessa

23 Entrevista por correio eletrônico com Fernanda Hummel, em 07 de Fevereiro de 2011, Gerente de
mercados internacionais Ásia, Europa e África.
24 idem.
25 As grandes operadoras que não comercializam o Brasil são: Pullmatur e Cóndor Vacaciones, que
só comercializam Europa, e Mundosocial, direcionada para o mercado interno (MTur; EMBRATUR,
2011a).
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forma, então, elaborou-se um sistema que, de acordo com Sanovicz (2007), já vinha

sendo utilizado com sucesso por várias instituições educacionais no país, o

treinamento on-line. Esse resultado não foi exclusivo do mercado espanhol, os

demais mercados, até mesmo aqueles que não eram atendidos pelos EBTs,

surgiram como parte dessa grande demanda.

Outra ação importante, realizada pelos executivos dos EBTs, inclusive na

Espanha, foram os Workshops do Brasil. Essa ferramenta de promoção

proporcionou um contato mais personalizado junto ao trade. O evento Workshop do

Brasil apresentava o país para os operadores e agentes de viagens, com entrega de

um material promocional explicativo, dos segmentos oferecidos no Brasil, aos

participantes (MTur; EMBRATUR, 2011a). Na Espanha, o primeiro workshop ocorreu

em 2005, no ano de sua criação, na cidade de Madri e participaram 42 operadores e

agentes de viagens. No ano seguinte, 2006, esse total de participantes foi de 60.

Somente em 2009, houve um novo evento, também em Madri, com um total de 159

participantes.

Além dos Workshops, foram realizadas outras ações como as Caravanas

Brasil e os Roadshows. A tabela 4 apresenta essas ações desenvolvidas no

mercado espanhol e demonstra como foi aumentando a participação do trade

nesses eventos realizados com a participação do executivo do EBT da Espanha.

Tabela 4 - Síntese do total de participantes das ações de promoção e apoio à
comercialização na Espanha.

Caravana Brasil Roadshows Workshops
Espanha

Ano
Total de empresas

participantes Ano
Total de

participantes Ano
Total de

participantes
2004 09 2007 270 2004 170
2005 10 2008 671 2005 175
2006 06 2009 516 2006 93
2007 07 2010 540
2008 09
2009 20

Fonte: Adaptação de MTur; EMBRATUR (2011a).

Como veículos de comunicação especializados em turismo na Espanha, se

destacaram os apresentados na figura 14:
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Tipo Nome Site
Revista Travelport www.men-car.com
Revista Transporte Aéreo y Turismo www.tatrevista.com
Revista Viajes y Vacaciones www.viajes-y-vacaciones.com
Revista/eletrônico Hosteltur www.hosteltur.com
Eletrônico Agentravel www.edicionesjaguar.com
Eletrônico Expreso www.expreso.info
Jornal Nexotur www.nexotur.com
Figura 14 – Veículos de comunicação, da Espanha, especializados em turismo
Fonte: Adaptação de MTur; EMBRATUR, 2011a, p. 17.

O jornal Nexotur, fonte de informação inicial utilizada pelo EBT Madri na

definição dos primeiros operadores a serem atendidos pelas ações dos escritórios

brasileiros de turismo, é uma das principais mídias especializadas em turismo da

Espanha. Além dele, algumas revistas e sites também receberam atenção dos

executivos representantes do Brasil. A aproximação com a imprensa especializada é

tão importante quanto criar um relacionamento com os operadores de turismo, pois é

necessário divulgar a imagem do Brasil de forma positiva a fim de conquistar o

mercado. “A construção de uma imagem positiva do Brasil no exterior é essencial no

trabalho de consolidação do conceito Brasil como destino turístico” (MTur;

EMBRATUR, 2005a, p. 26).

Para isso, em 2006, foi criado o programa de relações públicas, que utilizou

as seguintes ferramentas desenvolvidas para a promoção internacional: Press Trip;

Ações de relações públicas permanente em mercados; ação de relações públicas

em feiras internacionais de turismo e o projeto monitor Brasil, além de ações de

webmarketing.

As feiras profissionais se destacaram como um dos principais instrumentos de

promoção do destino Brasil. Na Espanha, as feiras internacionais nas quais o Brasil

já esteve presente por meio dos executivos dos EBTs, são: Feira Internacional de

Turismo (FITUR); The global meetings & incentive Exhibition (EIBTM) e International

golf travel market (IGTM).

Com o aumento na interação entre o trade e o EBT Madri, os eventos

passaram a contar cada vez mais com a participação de parceiros do Brasil. O

objetivo foi de subsidiar os profissionais com informações de qualidade para que,

cada vez melhor, pudessem vender o Brasil como destino turístico diversificado aos

seus clientes (MTur; EMBRATUR, 2011a).

www.men-car.com
www.tatrevista.com
www.viajes-y-vacaciones.com
www.hosteltur.com
www.edicionesjaguar.com
www.expreso.info
www.nexotur.com
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4.3 O MERCADO FRANCÊS E O EBT PARIS

Assim como na Espanha, a França subiu no ranking dos países emissores de

turistas para o Brasil. Em 2004, início das atividades dos EBTs, a França estava

posicionada em 7° lugar nesse ranking. Com as ações promocionais planejadas

para esse destino, a França subiu de posição, chegando em 2009, a ser o 5°

principal emissor de turistas para o Brasil. O grau de satisfação do turista francês em

relação ao Brasil também é bastante positivo: entre os anos de 2004 e 2009 essa

avaliação permaneceu como ‘atendeu plenamente’ (as expectativas) acima de 56%

e ‘superou’ acima de 19%. Do mesmo modo, a intenção de retorno desses turistas

ficou acima de 91%. (MTur; EMBRATUR, 2011b).

Os turistas franceses, assim como os espanhóis, preferem viajar para o Brasil

para aproveitar o verão. Além disso, existe um considerável fluxo em meses como

abril e outubro pelo fato de o sistema educacional na França promover férias

bimestralmente. Como 5° maior emissora de turistas para o Brasil, a França possui

um volume bastante grande de turistas no Brasil, como demonstra a tabela 4.

Tabela 5 – Histórico de entrada de turistas franceses no Brasil.
Anos 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Turistas
Franceses
no Brasil

211.347 224.160 263.829 275.913 254.367 214.440 205.860

Fonte: Adaptado de MTur; EMBRATUR, 2011b.

Em 2005 aconteceu o Ano do Brasil na França, evento que gerou grande

repercussão na mídia e que levou muitas informações sobre o Brasil para os

franceses, faz com que no ano de 2006 se registrasse o maior volume de turistas

franceses vindos ao Brasil. Esses turistas possuem como principal motivação para

viajar ao Brasil o lazer, em seguida negócios, eventos e convenções, visitar a

parentes e amigos entre outros (MTur; EMBRATUR, 2011b).

Localizado na cidade de Paris, o EBT para o mercado da França, foi escolhido

com base nos mesmos critérios para as demais cidades sedes, por se destacar

como importante cidade em termos turísticos. Além disso, era na região da Ilê de

France, região administrativa da França onde se encontra Paris, que estavam



74

localizadas as principais operadoras de turismo. O EBT Paris foi inaugurado em

julho de 2004 e tinha como executivo Paulo Ricardo Moraes (MERCADOS &

EVENTOS, 2011). Em 2009, Brice Massimo Cicconetti tornou-se o executivo do EBT

na França.

Brice Cicconetti é licenciado em Relações Internacionais e mestre em

“Intercâmbios Econômicos Europa – América Latina” pelo Instituto de Altos Estudos

da América Latina (IHEAL) (MERCADOS & EVENTOS, 2011). Trabalhou na Maison

de la France, durante quatro anos, e atuou como executivo do escritório da França

no Brasil, em São Paulo, desde abril de 2008 até o momento de se tornou executivo

do EBT Paris26.

De acordo com Brice, os executivos são assessorados por uma equipe

técnica alocada em Brasília, na EMBRATUR, e duas vezes ao ano esses executivos

participam de um seminário no Brasil. Os executivos dos EBTs também realizam um

trabalho de benchmarking, levando para esses seminários as novidades

empregadas pelos escritórios de promoção internacional de outros países.

O processo de instalação do EBT Paris também ocorreu em duas etapas, uma

primeira de mapeamento do mercado seguida de ações com esse mercado.

Identificadas as maiores operadoras da França, buscou-se identificar as que

comercializavam o destino Brasil. Demonstrando um interesse do mercado francês

sobre o Brasil, o EBT Paris pode verificar que a maioria dessas grandes operadoras

vendiam algum destino no Brasil. Era preciso trabalhar, então, o fortalecimento

dessa relação do mercado francês com o Brasil por meio de ações de promoção,

apresentando ao operadores e agentes de viagens os destinos não conhecidos,

ainda por eles, mostrando a diversidade da oferta do turismo brasileiro.

A única operadora, dentre as 11 maiores, que não comercializavam o Brasil

era a Mármara, empresa que possuía negócios focados em viagens de curta

distância, principalmente nos países banhados pelo Mar Mediterrâneo (MTur;

EMBRATUR, 2011a). A figura 15 demonstra esse cenário.

26 Palestra ministrada por Brice Massimo Cicconetti, para um grupo de estudantes de turismo da
Universidade Fluminense, em visita técnica na cidade de Paris, em 03 de Junho de 2010.
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Operadora Comercializa Brasil Localização/Sede
Club Med Sim Paris

Nouvelles Fontières Sim Montreuil
Jet Set Equinoxiales Sim Paris

Empreintes Sim Paris
Go Voyages Sim Paris

Jet Tours Sim Irvy-sur-Seine
Voyages Kuoni S. A. Sim Paris
Vancances Transat Sim Paris

Vouyageurs du Monde Sim Paris
Terra Nova Sim Paris
Marmara Não Paris

Figura 15 - Principais operadoras de turismo da França.
Fonte: Adaptado de MTur; EMBRATUR, 2011b.

Num primeiro momento, o trabalho do EBT Paris com essas operadoras foi de

conhecê-las, assim como seus agentes e as companhias aéreas para, então, iniciar

o trabalho de inserir novos produtos do Brasil e consolidar os já conhecidos em seus

catálogos (MTur; EMBRATUR, 2011b). Para tanto, o EBT Paris realizou o

treinamento com os agentes de viagens, que mais tarde passou a ser on-line,

organizou eventos de workshop, bem como Road shows, além de participar da

organização do projeto de Caravana Brasil.

A tabela 6 demonstra a evolução do total de participantes nessas ações com o

mercado francês.

Tabela 6 - Síntese do total de participantes das ações de promoção e apoio
à comercialização na França.

Fonte: Adaptação de MTur; EMBRATUR (2011a).

A Caravana Brasil, projeto realizado para o mercado da Espanha também, se

caracterizava por uma viagem de familiarização dos operadores em diversos

destinos turísticos brasileiros, além de promover, durante essas famtrips, um

Caravana Brasil Roadshows Workshops
França

Ano
Total de empresas

participantes Ano
Total de

participantes Ano
Total de

participantes
2004 02 2008 620 2005 42
2005 09 2009 377 2006 60
2006 15 2010 684 2008 159
2007 8 2010 684 2009 159
2008 28
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encontro com agentes e instituições locais para encontros de negócios. Além de

viagens de familiarização com operadores, também faz parte do planejamento de

marketing internacional do Brasil a promoção dessas viagens como a imprensa.

Assim como na Espanha, as Press Trips foram oferecidas aos jornalistas dos

principais veículos especializados de comunicação da França (MTur; EMBRATUR,

2011b). A figura 16 apresenta as mídias especializadas em turismo na França:

Tipo Nome Site
Revista Geo www.geo.fr
Revista Lonely Planet Magazine France www.lonelyplanet.fr
Revista Petit Futé www.petitfute.com
Revista L'Echo Touristique www.lechotouristique.com
Revista Ulyssemag www.ulyssemag.com
Jornal Tour Mag www.tourmag.com
Jornal Ouest France www.ouest-france.fr
Jornal Le Quotidien du Turisme www.quotidienduturismo.com
Guia Guide du Routard www.routard.com
Guia Michelin www.michelin.fr
Guia Latitude-Gallimard www.gallimard.fr
Guia Rando Éditions www.editions-sudouest.com
Guia Gault-Millau www.guides-gaultmillau.fr
Guia Solilang www.solilang.net

Guia/Livro Editions du Plaisancier www.4-oceans.com
Guia/Livro Parigramme www.parigramme.com

Figura 16 – Veículos de comunicação especializados em turismo na França.
Fonte: Adaptado de MTur; EMBRATUR, 2011b.

O relacionamento de todos os EBTs com a imprensa acontecia por meio de

uma agência de relações públicas que participou de um processo licitatório para

exercer essa tarefa. Na França, assim como na Espanha, essa agência responsável

por esses mercados era a Maquina Notícia (SANOVICZ, 2007). As ações de

relações públicas na França também incluíam, além da Press Trips, as ações de

relações públicas permanentes no país, em feiras internacionais de turismo e

projetos especiais para realização de grandes eventos (MTur; EMBRATUR, 2011b).

Os grandes eventos na França, os quais o Brasil participou com a presença

do executivo Brice Massimo foram: Carrefour Internacional des Voyages;

International French Travel Market (IFTM/TOP RESA); Internacional Luxury Travel

Market (ILTM). Além dessas feiras, o executivo EBT Paris também esteve presente

em eventos em alguns países vizinhos, como por exemplo, na Bélgica e Holanda,

dada a importância desses eventos e desses mercados para o Brasil.

www.geo.fr
www.lonelyplanet.fr
www.petitfute.com
www.lechotouristique.com
www.ulyssemag.com
www.tourmag.com
www.ouest-france.fr
www.quotidienduturismo.com
www.routard.com
www.michelin.fr
www.gallimard.fr
www.editions-sudouest.com
www.guides-gaultmillau.fr
www.solilang.net
www.4-oceans.com
www.parigramme.com
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4.4 RESULTADOS DAS AÇÕES DOS EBTS

Para a avaliação do trabalho dos EBTs, no início de suas atividades, foram

utilizados pela EMBRATUR, relatórios trimestrais que eram elaborados pelos

executivos e enviados à gestão do programa em Brasília. Outra forma de monitorar

as atividades dos EBTs acontecia por meio das agendas semanais elaboradas que

os executivos destacavam os principais compromissos que iriam acontecer na

semana a seguir (MTur; EMBRATUR, 2006).

Com as novas tecnologias implantadas por meio do conceito de trade

business inteligence, no segundo momento dos EBTs, a partir de 2006, as agendas

dos executivos estavam disponíveis e atualizadas em tempo real, o que facilitava a

resposta estratégica da equipe de gestão na EMBRATUR, além de haver um

monitoramento constante do cadastro dos novos operadores no banco de dados on-

line (MTur; EMBRATUR, 2006).

Os resultados das ações dos EBTs, de uma maneira em geral, foram, no ano

de 200827 (MTur, 2011, s.p) as seguintes:

 1.471 reuniões com o trade internacional;
 30 novas operadoras de turismo comercializando o destino Brasil;
 47 operadoras de turismo que ampliaram sua oferta de destinos

brasileiros;
 7.429 contatos cadastrados na base de dados da cadeia produtiva do

turismo dos mercados de atuação, acumulados desde o início do
programa;

 11.685 agentes de viagens participantes em treinamento presenciais;
 847 agentes de viagens participantes em treinamentos à distância (e-

learning);
 12 caravanas com o apoio de 206 operadores;
 135 treinamentos, roadshows e workshops;
 169 outros eventos;
 59 participações nas feiras da agenda de promoção comercial do

turismo Brasileiro.

Esses números referem-se a todos os EBTs em atividades no ano de 2008 e

ilustram as atividades de promoção definidas pela EMBRATUR que contaram com a

participação dos executivos dos EBTs, o que é considerado como um fator de

avaliação do trabalho desses executivos em missão nos países prioritários.

27 O site do MTur só apresenta os resultados gerais com base no ano de 2008.
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Os resultados decorrentes dos trabalhos dos EBTs são os resultados do

turismo internacional no Brasil, visto que o EBT é uma das ferramentas de promoção

e apoio à comercialização no exterior para o turismo no Brasil. Como agentes

inseridos diretamente nos mercados prioritários, os executivos estiveram envolvidos

com as demais ações de apoio a comercialização como workshops; as ações de

relações públicas, os eventos, roadshows, entre outros.

A partir do trabalho realizado pelos executivos dos EBTs, um dos desafios do

Brasil era ampliar o número de operadores que comercializavam o destino Brasil.

Em 2009 esse cenário já apontava uma evolução positiva em relação a esse desejo,

além de aumentar também a diversificação dos produtos oferecidos por eles. Após

realizar uma pesquisa nos catálogos de produtos dessas operadoras atendidas

pelos EBTs, o MTur relatou um aumento de 120% na oferta internacional (MTur;

EMBRATUR, 2009).

De uma maneira em geral, “a promoção e a divulgação do país tem sido

efetuadas com sucesso nos últimos anos” (MTur; EMBRATUR, 2011a, p. 14). Por

meio do planejamento de marketing elaborado em 2003, foi possível iniciar uma

estratégia de comunicação e apoio à comercialização com resultados mais positivos

se comparados com os que o Brasil tinha até a adoção daquelas políticas públicas

com o início do governo Lula.

No ano de 2003, o Brasil recebeu 4.132.847 de turistas internacionais. Como

uma das metas do PNT 2003-2007, havia o desejo de aumentar esse número para

9.000.000, uma meta ambiciosa, levando-se em consideração que seria necessário

aumentar mais de 100% do total recebido naquele momento e que para atingir esse

resultado não era somente necessária a promoção. Era preciso que o turismo no

país contasse com políticas públicas que propusessem ações concretas e

continuadas para o desenvolvimento do setor.

De acordo com a tabela 7, observa-se que o Brasil ainda não chegou a

receber nove milhões de turistas estrangeiros, mas sofreu um importante

crescimento.
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Tabela 7 – Total de turistas estrangeiros no Brasil.
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

TOTAL 4.132.847 4.793.703 3.938.063 3.680.095 5.025.834 5.050.099 4.802.217
Fonte: Elaboração própria a partir de MTur 2004; 2005; 2006; 2008; 2009).

O turismo é suscetível a um conjunto de fatores que o afetam, como taxas

cambiais, crises econômicas, proximidade do emissor, entre outros fatores. Levando

em consideração esses fatores, observa-se a variação no total de turistas

estrangeiros no país. O trabalho desenvolvido pelos EBTs, diretamente envolvidos

com os mercados emissores, contribuiu para o aumento do volume desses

estrangeiros no país, além de contribuir, também, para o resultado de outra meta

estabelecida no PNT, dessa vez 2007-2010, de fomentar a competitividade do

produto turístico brasileiro no mercado internacional.

Atuando nos mercados prioritários, diretamente com o trade, os EBTs

passaram a ser os consolidadores das ações de promoção naqueles países. De

acordo com o MTur, isso se dá pelo fato de os executivos contratados possuírem

bastante conhecimento sobre os mercados em que atuam e os relacionamentos

adquiridos permitem uma atuação junto aos agentes econômicos com quem os

profissionais  das iniciativas públicas e privadas pretendiam atuar (MTur, 2006).

A partir da elaboração do Plano Aquarela, a promoção internacional do Brasil

passou a ser reconhecida de maneira mais profissional por esses agentes

econômicos, pois a partir da instalação dos EBTs, esses mercados passaram a ser

atendidos de acordo com suas necessidades específicas (MTur, 2006). O Brasil

estava começando a formar um trade mais conhecedor dos produtos ofertados pelo

país, desde a elaboração do seu plano de marketing em 2004.

Ademais, houve uma considerável evolução em relação a origem e as

motivações dos turistas internacionais que visitam o Brasil. O segmento de eventos

e negócios cresceu e tornou-se responsável por quase 1/3 dessa demanda (MTUR;

EMBRATUR, 2009).

O Plano Aquarela traçou estratégias de curto e longo prazo, deixando, ao final

do ano de 2010, metas até 2020, com vistas aos grandes eventos que o Brasil

sediará nos anos seguintes como, por exemplo: Rio +20, Copa das Confederações,

Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014 e XXXI Jogos Olímpicos Rio 2016. Esses
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eventos poderão reafirmar ainda mais a marca forte agora existente do Brasil e sua

imagem de um país diversificado.

De acordo com o MTur e EMBRATUR (2009), o Brasil tornou-se o destino

líder da América do Sul em 1528 países emissores de turistas e, o segundo mais

visitado em outros seis29, se comparados com outros destinos da América Latina e

Caribe, competidores diretos do destino Brasil.

A intenção de manter esse ritmo de crescimento do Brasil como destino

internacional para o turismo, levou ao MTur e EMBRATUR a proporem a

manutenção de sua estratégia de promoção para os próximos governos, a fim de,

fortalecer, ainda mais, a sua promoção no exterior. Para isso definiu-se um novo

posicionamento desejável para o Brasil nos anos seguintes a 2010: competir com

outros destinos, líderes do mercado mundial, visto que o Brasil já havia se

posicionado em primeiro lugar na América Latina (MTur; EMBRATUR, 2009).

Para os EBTs indicou-se a sugestão de se tornarem unidades físicas de

representação turística brasileira nos países emissores preferenciais, porém, não no

formato no agiam em 2005. Agora seriam instalados unidades físicas na Argentina e

outro na Europa. Em 201130, com um novo governo, da presidente Dilma Rousseff,

iniciou-se um processo para o novo modelo dos EBTs, com 16 unidades, sendo que

os já existentes, criados no governo Lula permaneceriam em seus mercados e os

demais seriam mutáveis, atuando nos países que ofereçam maior demanda.

Outra definição para os novos EBTs seria de que esses passariam a ser

empresas e não mais pessoas físicas em missão e para isso seria aberto um novo

processo licitatório para contratar a empresa que seria responsável pelo

funcionamento dos mesmos31 (MERCADOS & EVENTOS, 2011). Essa proposta de

continuidade levou ao MTur e EMBRATUR elaborarem um documento referencial

para a promoção internacional nos anos seguintes32, pensando, principalmente nos

grandes eventos que o Brasil sediará como Copa do Mundo e Olimpíadas.

28 Argentina, Alemanha, Chile, Itália, Holanda, Portugal, Dinamarca, Finlândia, Japão, Noruega,
Paraguai, Suécia, Suíça, China e Coréia do Sul (MTur; EMBRATUR, 2009, p. 103).
29 Espanha, França, Peru, Equador, Uruguai e Índia (MTur; EMBRATUR, 2009, p. 103).
30 Apesar do recorte temporal dessa pesquisa estar em 2003 e 2010, observou-se a importância de
informar as novas propostas do MTur e EMBRATUR para os EBTs a partir de 2011..
31 A decisão de uma nova proposta para os EBTs, até o momento de apresentação dessa pesquisa
havia sido revogada.
32 Plano Aquarela 2020: Marketing Turístico Internacional do Brasil.
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ações públicas desarticuladas e descontinuadas, aliadas a outros fatores,

tornaram o destino Brasil pouco competitivo no mercado turístico internacional. Para

reduzir essa desvantagem, foram realizados investimentos em promoção turística no

exterior independente e o turismo no país estar ou não preparado para receber mais

turistas.

Havia a necessidade da elaboração de políticas públicas para o setor com

ações favoráveis à criação de infraestrutura básica e turística, qualificação da mão

de obra, estruturação da oferta, entre outros. Na história do turismo no Brasil,

observaram-se algumas tentativas de se elaborar um planejamento público de

turismo, porém somente em 2003, de fato, foi criado e aplicado o Plano Nacional de

Turismo que tratou o turismo no país pensando nesses diversos aspectos.

Com a criação do MTur e a redefinição da atuação da EMBRATUR iniciou-se

a estruturação da oferta turística do Brasil. A EMBRATUR, responsável pela

promoção internacional do turismo brasileiro, elaborou um plano de marketing que

apresentasse ao mercado externo a diversidade brasileira. Com a criação dos

programas e ferramentas apresentados no Plano Aquarela, o Brasil passou a contar

com ações concretas e integradas com o que as políticas públicas determinaram

para o turismo brasileiro.

Ao promover a diversidade do turismo brasileiro, iniciou-se um processo de

desconstrução da imagem do país apenas como um destino paraíso de sol, praia,

futebol, carnaval e mulheres bonitas. O Brasil havia percebido que era preciso

entender melhor o atual consumidor e descobrir outras formas de vender nosso

produto turístico e para isso. Para isso criou-se os Escritórios Brasileiros de Turismo,

ferramenta o objetivo de aproximar os mercados considerados prioritários e os

gestores do destino Brasil, facilitando a promoção e comercialização.

Esta pesquisa procurou caracterizar EBTs, suas ações, que aliados as demais

ações da EMBRATUR, trouxeram resultados positivos em relação a entrada de

turistas estrangeiros no Brasil. A partir da importância dos mercados da Espanha e

França para o turismo no Brasil, escolheu-se os EBTs Madri e Paris, como forma de

representação da atuação dos EBTs.
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Além dos resultados decorrentes das ações dos EBTs, havia um desejo inicial

de pesquisar a reação do mercado emissor em relação às ações dos EBTs, porém

devido a algumas dificuldades como, por exemplo, a distância desses mercados, a

falta de informações divulgadas pela EMBRATUR e certa dificuldade na realização

das entrevistas com os executivos e a própria EMBRATUR, os objetivos dessa

pesquisa foram reformulados (reduzidos).

Como uma pesquisa exploratória, foi possível reunir informações sobre os

EBTs, criados a partir de 2005, a fim de apresentá-las nesse estudo. Houve um

aumento no volume da entrada de turistas espanhóis e franceses no Brasil após a

implementação dos EBTs nesses mercados. Além disso, em ambos os países

ocorreu o fortalecimento da marca Brasil, consolidação dos produtos turísticos

brasileiros que já eram comercializados por seus operadores, assim como novos

destinos foram acrescidos em seus catálogos, assim como houve um aumento de

operadores e agentes cadastrados on-line no portal MTur. Esses resultados

apresentados pelos mercados estudados são reflexo dos resultados em relação aos

demais mercados prioritários que tiveram instalados os EBTs.

Desde sua criação, os Escritórios Brasileiros de Turismo passaram por

reformulações, buscando melhorar sua forma de atuação. De unidade físicas com

alto custo, passaram a agir por meio de executivos especialistas nos mercados de

atuação e, recentemente, a partir do novo governo iniciado em 2011, propostas de

esses executivos em missão serem substituídos por empresas terceirizadas experts

em promoção internacional.

Percebe-se, então, com esse novo formato dos EBTs a necessidade de dar

continuidade a pesquisa sobre a atuação dos mesmos, além de desenvolver e

aprofundar as questões inerentes a promoção internacional. Además, esta pesquisa

deixa a sugestão para futuras pesquisas com os objetivos de investigar a reação do

mercado prioritário após o início das atividades dos EBTs, objetivo que não poder

ser atingido por esse estudo.
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