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RESUMO 

 

O turismo é fortemente utilizado como um indutor para crescimento econômico 
mundial.  Entretanto, o contínuo crescimento da atividade turística pode gerar 
problemas sociais, ambientais e econômicos de difícil gerenciamento. Tem-se como 
necessário a aplicação de técnicas que consigam manter o destino sobre seu limite 
de capacidade, colaborando para a realização de uma atividade turística da forma 
mais sustentável o possível.  O marketing, apesar de seu conceito popular, possui 
grande importância também para o processo de redução e controle de demanda. 
Através da sua ferramenta denominada demarketing, o marketing consegue 
desencorajar o consumo de produtos que operem com demanda excessiva. Este 
trabalho introduz o conceito de demarketing para o setor de turismo, propondo-o 
como uma ferramenta para a integração do marketing ao processo de planejamento 
e gestão de demanda. Como a literatura sobre a aplicação do demarketing no 
turismo é aparentemente limitada, o presente trabalho busca promover uma 
ambientação teórica, através de uma pesquisa bibliográfica sobre o demarketing e 
suas principais características, além de incentivar futuros estudos sobre a utilização 
da ferramenta. A cidade de Bonito, MS, é indicada como exemplo de destino 
turístico que usufrui das ações de demarketing para o controle da demanda de seus 
atrativos e para a preservação de seus recursos naturais. O demarketing já é 
frequentemente empregado em destinos e atrativos turísticos, mas muitas vezes 
apenas como uma ferramenta de contenção de danos, sendo aplicada em períodos 
provisórios, em situações insólitas. Isto ocorre uma vez que suas ações não são 
incorporadas dentro das estratégias de marketing e não participam do processo de 
planejamento da destinação. Nestas situações, o demarketing serve apenas para 
cumprir necessidades em curto prazo da organização, tendo sua efetividade 
reduzida.  Inserido dentro do marketing mix elaborado para a destinação, o 
demarketing atua antes que os visitantes cheguem ao local, antes que seus 
impactos sejam sentidos. Devido a essa característica, o demarketing vai além do 
que as medidas de contenção, tornando-se uma medida de prevenção de impactos 
que prejudiquem a sustentabilidade local. A ferramenta poderá, então, ser capaz de 
controlar a demanda, satisfazer as necessidades e desejos dos visitantes e 
promover a preservação do ambiente, ao passo que buscará atingir os objetivos em 
longo prazo da organização.   

Palavras Chave: Marketing. Demarketing. Controle da Demanda. Destinos Turísticos 
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ABSTRACT 

 

Tourism is strongly used as an inducer for world economic growth. However, the 
continued growth of tourism may generate social, environmental and economic 
problems difficult to be managed. It is necessary to apply techniques which can 
maintain the tourism destiny on its capacity limit, collaborating to the achievement of 
a tourist activity in a more sustainable way as possible. Marketing, despite its popular 
concept, has also great importance to the process of reducing and controlling 
demand. Through its tool called demarketing, marketing can discourage consumption 
of products which operate with excess demand. This work introduces the concept of 
demarketing for the tourism sector, proposing it as a tool for the integration of the 
marketing planning and demand management process. Since the literature about the 
use of demarketing in tourism is apparently limited, this work aims to promote a 
theoretical setting, through a literature search on the demarketing and its main 
features, and encourage future studies on the use of the tool. The city of Bonito, MS, 
is given as an example of tourist destination that benefits itself from marketing 
actions to control demand for its attractions and the preservation of its natural 
resources. Demarketing is already used in destinations and tourist attractions, but 
often only as damage containment mechanism, being applied in temporary periods, 
in unusual situations. This occurs because their actions are not incorporated into the 
marketing strategies and do not participate in the destination planning process. In 
these situations, demarketing serves only to meet short-term needs of the 
organization and it has its effectiveness reduced. Operating within the marketing mix 
prepared for the destination, the demarketing acts before the visitors arrive on site, 
before their impacts are felt. Due to this characteristic, demarketing goes beyond 
containment measures, making it a prevention measure to impacts that harm local 
sustainability. The tool may then be able to control the demand to meet the needs 
and desires of visitors and promote the preservation of the environment, while it 
seeks to attain the long-term goals of the organization. 

Keyword: Marketing. Demarketing. Control Demand. Tourist Destinations. 
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INTRODUÇÃO 

 

Todo e qualquer tipo de visitante provoca impactos perante o ambiente 

ocupado pela atividade turística. Tais impactos se tornam preocupantes quando não 

são limitados aos passíveis de controle por parte da organização administradora.  O 

turismo, como qualquer outra atividade econômica, pode ocasionar impactos 

negativos ambientais, econômicos, assim como sociais (LINDBERG; MCCOOL; 

STANKLEY, 1996), quando mal administrado. Essa situação ocorre, principalmente 

quando o foco principal das organizações for a maximização de seus lucros e a 

visão limitada de que a lucratividade da atividade só será conquistada através da 

atração de um grande fluxo turístico.  

O instrumento utilizado para a maximização da atratividade da área e o 

aumento do número de visitantes é o marketing, com destaque para a sua variável 

promoção. O marketing acaba por ser reconhecido meramente por essa função, que 

compõe apenas umas de suas múltiplas facilidades. Esta percepção simplista do 

marketing conduz a atividade turística de forma contrária ao desenvolvimento 

sustentável da área e aos objetivos em longo prazo da organização. O aumento da 

demanda, caso não seja reduzido e controlado, chegará a tal nível que poderá se 

tornar prejudicial ao espaço, seja este natural ou urbano. 

Demanda excessiva implica na ultrapassem dos limites de crescimento do 

local, que está estritamente relacionado ao declínio da área e da atividade turística.  

O excesso de demanda será então o responsável por afetar diretamente o meio 

ambiente (BEETON, 2003) onde problemas como degradação ambiental, poluição, 

erosão, dentre outros, serão mais frequentes e de difícil controle. Os recursos 

apropriados para o turismo se tornarão cada vez mais escassos, o que 

impossibilitará a continuação da atividade a certo grau de qualidade e preservação. 

São poucas destinações que conseguem se sustentar sobre um limite de 

capacidade, devido a ausência de mecanismos que monitorem o fluxo da demanda, 

o desenvolvimento da atividade e as relações do turismo sobre outros setores 

(BUTLER, 2010). Há uma necessidade latente da projeção de novas técnicas para o 

aprimoramento e controle dessa demanda. Técnicas que consigam balancear as 

necessidades das organizações e a preservação do meio ambiente.  
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O marketing, apesar de seu conceito popular e limitado, está engajado em 

uma variedade de tarefas.  Em relação à demanda, o marketing deve ser 

responsável por moldá-la, em relação ao seu nível, período e característica 

(KOTLER, 1973). Ademais, o marketing turístico deve incorporar em suas funções 

métodos que contribuam para o alcance do desenvolvimento sustentável da 

atividade turística.   Com a sua ferramenta denominada demarketing, primeiramente 

abordado por Kotler e Levy (1971), o marketing apresenta-se como uma boa 

contribuição para a manutenção do volume desejável do fluxo turístico. As ações de 

demarketing serão estabelecidas objetivando o equilíbrio da demanda, e poderão 

contribuir também para a preservação do meio ambiente e para o aumento da 

qualidade dos serviços ofertado. 

O presente trabalho procura analisar como o demarketing poderá contribuir 

para o controle da demanda de determinado destino/atrativo turístico. Perante esta 

questão, aponta-se como objetivo geral deste estudo investigar a integração do 

marketing ao processo de planejamento e gestão de destinações, através da 

introdução do demarketing como ferramenta de gerenciamento de demanda. Com 

os objetivos específicos, pretende-se: 

a) Discutir a relação entre as técnicas para a limitação de crescimento da 

atividade turística, com o desenvolvimento sustentável e o controle de 

demanda; 

b) Explicar os principais elementos do marketing, relevantes para o objetivo 

geral do trabalho; 

c) Introduzir o conceito de demarketing, bem como suas vantagens e 

funcionalidades; 

d) Esquematizar o uso de demarketing em setores fora da atividade turística, 

para a compreensão e comparação de como a ferramenta é aplicada; 

e) Investigar o uso de demarketing para o controle de demanda na atividade 

turística, apontando suas contribuições, dificuldades de aplicação, fatores 

de influência e suas principais ações. 

A pesquisa realizada possui caráter exploratório e foi desenvolvida por meio 

de uma revisão bibliográfica. Como o tema é pouco conhecido, jugou-se necessário 

uma introdução profunda de seus conceitos, funções e benefícios. O demarketing é 
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uma técnica de marketing que consegue desestimular a procura por determinado 

produto. Por ser justamente um componente de marketing, atuará no processo de 

formações de opiniões e criações de desejos e expectativas. O que lhe dá a 

oportunidade de atuar de forma proativa, antes que eventuais problemas ocorram. 

Dado a essa característica, julga-se o demarketing como uma ferramenta de 

contribuição para o controle de demanda em destinações turísticas, tornando a 

ferramenta uma aliada a demais ferramentas de gestão e para o desenvolvimento 

sustentável das atividades turísticas. O demarketing pode ser aplicado a qualquer 

nível, qualquer segmento de mercado e a qualquer tipo de organizações, privada, ou 

pública, de fins lucrativos ou sociais. 

Este trabalho é composto de quatro capítulos, excluindo-se a introdução e as 

considerações finais. O capítulo um reúne e discute os elementos de limites de 

crescimento e de ciclo de vida da área turística, relacionando-os com os impactos 

turísticos e com o desenvolvimento sustentável. O capítulo dois realiza uma análise 

do uso do marketing para o controle, não só o aumento de demanda, apresenta os 

principais elementos da ferramenta e define o conceito de demarketing. O capítulo 

ainda reúne um conjunto de pesquisas, fora do setor de turismo, que apontam e 

utilizam as ações de demarketing para o monitoramento da demanda, indicando as 

ações utilizadas, os benefícios e as limitações de uso. O capítulo três investiga o 

demarketing dentro do contexto de turismo, apontando seu uso em diferentes 

seguimentos da atividade. Esquematizam-se suas ações mais comuns, dentro das 

variáveis do marketing mix, identificam-se suas principais contribuições para o 

turismo e apontam-se seus principais riscos. O último capítulo investiga a aplicação 

do demarketing em dois destinos, um internacional - Veneza - e outro nacional – 

Bonito, MS. Aponta-se a cidade de Bonito como um estudo em potencial para a 

investigação do demarketing.    
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1  ATIVIDADE TURÍSTICA E SEUS IMPACTOS 

 

O turismo já é reconhecido como um significativo motor do crescimento 

econômico mundial, devido ao seu alcance global e pelas suas inúmeras 

potencialidades em conjunto com suas consequências perante os ambientes 

naturais e sociais. De acordo com a World Tourism Organization (Organização 

Mundial do Turismo) (UNWTO) (2013a), a economia proveniente da atividade 

turística representou cerca de 9% do Produto Interno Bruto mundial (direto, indireto e 

induzido) em 2012, sendo um dos agentes responsáveis pelo crescimento 

econômico em países em desenvolvimento.  Este percentual aumentou para 9,5% 

em 2013 (WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL, 2014). A atividade estimulou 

uma receita cambial mundial em 2012 de US$ 1,075 bilhão (UNWTO, 2013a) e 

contribuiu para 8,7% empregos, diretos e indiretos - 3,3% diretos (WORLD TRAVEL 

& TOURISM COUNCIL, 2012). A UNWTO prevê o crescimento contínuo da 

atividade, passando de um 1,035 bilhão de chegadas internacionais em 2012 

(número recorde) para 1,8 bilhão em 2030 (UNWTO, 2013). 

No Brasil, a receita cambial proveniente da atividade turística, em 2012, foi de 

US$ 6,6 bilhões, recebendo cerca de 5,7 milhões de visitantes internacionais 

(UNWTO, 2013a). Crescimento relevante em comparação ao ano de 2002, que 

apresentou receita de US$ 2,0 bilhões e recebeu cerca de 3,8 milhões de visitantes 

internacionais (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2013). 

O contínuo crescimento da atividade turística pode, no entanto, vir a 

transformar a atividade em uma fonte causadora de impactos negativos sociais, 

econômicos, ambientais e políticos. De acordo com Russo (2002), a própria 

natureza da atividade turística, seu uso intensivo do espaço, seu movimento sazonal 

e sua correlação com demais setores e indústrias, pode pressionar as facilidades 

existentes na área urbana. Hoyer (2000) aponta que os impactos provenientes da 

atividade turística apresentam-se tanto em fatores ligados a questões locais, como 

congestionamento de automóveis, superlotação, a eliminação de resíduos, quanto 

em questões globais, como mudanças climáticas.  

O turismo ainda pode ser responsável pela uniformidade da paisagem urbana, 

comercialização do meio ambiente, adulteração das tradições locais, e erosão em 

espaços naturais (SWARBROOKE, 2002). Alvares (2008, p. 126) afirma que “o 
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monitoramento dos impactos é uma das necessidades prementes para alcançar a 

sustentabilidade e, este deve considerar, tanto a quantidade de turistas, como o 

comportamento dos mesmos”. 

Cria-se, então, a necessidade por práticas alternativas - mais ambientais - em 

relação aos processos de desenvolvimento, planejamento e políticas (SAARIEN, 

2006). Com o crescimento da atividade turística e da preocupação com a 

sustentabilidade dos destinos, aumenta-se a necessidade de se estudar e 

compreender a natureza dos limites de crescimento. 

 

1.1 LIMITES DE CRESCIMENTO E CAPACIDADE DE CARGA 

 

Uma das primeiras discussões quanto aos efeitos negativos da prática 

turística e seus limites de crescimento surgiu a partir dos estudos de capacidade de 

carga (SAARIEN, 2006). Butler (1996) observa que a superlotação em destinos 

turísticos era considerada como fator de sucesso e que a partir da década de 1960, 

passou-se a se preocupar com as consequências da atividade e seu rápido 

crescimento no ambiente. Nesta mesma época, crescem as pesquisas relacionando 

capacidade de carga e atividade turística. 

Capacidade de carga pode ser denominada como o “número máximo de 

visitantes que podem utilizar o local sem que aja qualquer alteração inaceitável no 

ambiente físico e sem que aja qualquer declínio inaceitável na qualidade obtida 

pelos turistas” (MATHIESON; WALL, G., 1982 apud SAARIEN, 2006, p. 1125, 

tradução nossa). Quando uma localidade ultrapassa sua capacidade de carga, essa 

passa a sofrer com diversos problemas, como congestionamento, deterioração de 

solos, aumento da emissão de CO2 e declínio da satisfação do visitante. 

Inicialmente, a proposta era estabelecer um número específico de usuários que a 

área comporta. Contudo, autores como Buckley (1999) e Lindberg, McCool e 

Stankey (1996) questionam a possibilidade de estipulação de tal número, o que 

torna o conceito difícil de ser colocado em prática. 

Dentre as características do conceito de capacidade de carga que podem 

tornar a medida ineficiente estão a variação do limite estabelecido de acordo com o 

parâmetro (social, econômico, ecológico) utilizado para medição capacidade de 
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carga. Swarbrooke (2002) introduz a existência de ao menos seis tipos diferentes de 

capacidade de carga. A capacidade de carga física, representada pelo número de 

pessoas que fisicamente um espaço consegue acomodar. Capacidade ambiental, 

que significa o número de pessoas que pode ser acomodado em um local sem 

prejudicar seu meio ambiente físico. A capacidade econômica representa o número 

de visitantes que uma área consegue alocar, sem que a vida econômica da 

comunidade sofra negativamente. A capacidade sociocultural implica no número de 

turistas que podem ser acomodados sem provocar danos irreversíveis a cultura 

local. Capacidade infraestrutural que preocupa com o volume turístico comportado 

sem inabilitar a infraestrutura existente. E a capacidade perceptiva, representado 

pelo número de pessoas que a área comporta sem prejudicar a qualidade da 

experiência da visita (SWARBROOKE, 2002). Buckley (1999) comenta ainda que 

mesmo após escolhido o parâmetro, a capacidade de carga pode variar de acordo 

com os mecanismos utilizados para sua mensuração. A escolha de apenas uma 

desses parâmetros dificulta também a visão holística da atividade.  

A ausência de controle sobre o número de turistas e sobre o desenvolvimento 

da atividade em si pode resultar em uma frustação ao se buscar encontrar o limite 

de cada destino. Quando o limite é encontrado, há ainda a dificuldade de manter o 

destino sob esse limiar (BUTLER, 2010). Outra limitação do conceito seria a 

necessidade de estipulação de um determinado critério que reflita uma condição 

desejada. Caso este critério seja impreciso ou inviável, não haverá uma capacidade 

de carga específica (LINDBERG; MCCOOL; STANKEY, 1996). A própria definição 

de capacidade de carga apresentada anteriormente demonstra essa dificuldade, ao 

apresentar termos como “alterações e declínios inaceitáveis”. Tal definição de 

“inaceitável” é um tanto quanto subjetiva e irá variar de acordo com diferentes 

percepções. Não existe somente um único elemento que represente realisticamente 

o número máximo de visitantes que podem utilizar a área em um período de tempo, 

já que cada tipo de usuário irá provocar diferentes impactos e possuem diferentes 

expectativas e preferências.  (BUTLER, 1996; LINDBERG; MCCOOL; STANKEY, 

1996; BUCKLEY, 1999).   

A critica em relação à projeção de limites de crescimento ocorre com o 

questionamento de que tal limite seria intrínseco ao sistema, ou se este ocorre a 

partir de determinados objetivos humanos e políticos.  (MCCOOL; LINE, 2002, apud 
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SALERNO et al., 2013). Para Salerno et al (2013) a capacidade de carga turística 

deve incorporar tanto os aspectos turísticos quantos os culturais.  

O foco na estipulação de um número fixo é tido como simplório e subjetivo, 

indo por vezes em direção contrária aos objetivos do processo de planejamento e 

gestão, que focam na análise de condições - como promover qualidade da 

experiência do visitante, e não em números (LINDBERG; MCCOOL; STANKEY, 

1996). Wall, G. (1982, 1983) argumenta que a determinação de um número fixo 

implica na percepção de um limite de capacidade herdado e imutável, o que não é o 

caso. Para Wall, G. (1983), o termo só é benéfico se usado incorporando aspectos 

referentes às questões ambientais, para aumentar a qualidade da experiência dos 

visitantes e da comunidade local e para ajustar os objetivos das etapas de 

planejamento e gestão. Butler (1999) comenta que embora a imposição de um 

número específico para a limitação da capacidade não seja suficiente para a 

avaliação dos efeitos da atividade turística, cada atrativo apresenta uma capacidade 

máxima para a realização bem sucedida da atividade, desde que “bem sucedido” 

seja definido.  

Dado a dificuldade de se colocar em prática o conceito tradicional de 

capacidade de carga, são desenvolvidas medidas alternativas para o limite de 

crescimento, que mudaram o foco da questão principal da quantidade máxima do 

limite de crescimento para quais seriam as condições desejadas. 

Um dos modelos proposto como alternativa ao conceito de capacidade de 

carga foi o modelo de limite de mudança aceitável - limits of acceptable change 

(LAC). O LAC foi desenvolvido por Stankey et al (1985), perante a crítica principal de 

estipulação de um número específico para o limite de crescimento local. A 

ferramenta busca encontrar os níveis aceitáveis de mudança que podem ocorrer em 

determinado local e as medidas estratégias de planejamento e gestão para o devido 

controle dessas mudanças (STANKEY et al., 1985).  O LAC tem como característica 

o foco na análise das expectativas dos visitantes e preferências, ao invés do 

estabelecimento fixo de limites de uso.  Como vantagens à ferramenta de 

capacidade de carga estão a flexibilidade dos limites de crescimento e a participação 

dos stakeholders locais, como a comunidade. 

Lindbergh et al. (1996) esclarecem que para a utilidade da ferramenta, o LAC 

deve preencher apenas dois requerimentos. Deve-se, primeiramente, determinar as 
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condições sociais e de recursos desejadas e os indicadores para análise dessas 

determinações. Após, deve-se haver uma especificação clara sobre quanto de 

impacto é aceito, antes que se tomem providências de contenção. Já a ferramenta 

de capacidade de carga deve seguir, além dessas duas, mais cinco etapas. Para ser 

uma ferramenta vantajosa esta deve estabelecer uma relação entre os níveis de 

consumo e os impactos para cada indicador; o nível de uso local deve ser o fator 

principal para a projeção do grau de impacto; os órgãos de gestão devem ser 

capazes juridicamente, além de possuírem recursos financeiros e humanos o 

suficiente para limitar o acesso à área. Posteriormente, deve haver um consenso 

quanto aos métodos de controle utilizados para limitar o acesso. E por último, o 

volume de visitantes aceitos deve compensar a perda de visitantes excluídos, de 

acordo com os parâmetros utilizados para assinalar os objetivos das organizações 

de gestão do atrativo (LINDBERGH; MCCOOL; STANKEY, 1996). Cada etapa 

requer um conjunto de variáveis que são complexas e de difícil obtenção. Sendo 

assim, nem todas são de fato efetuadas, o que limita a aplicação da capacidade de 

carga tradicional. Neste caso, o LAC, apresenta-se como um método de mais fácil 

aplicação e com mais chances de se obter sucesso.  

Para Buckley (1999), o LAC seria de mais fácil aplicação do que o método de 

capacidade de carga, porém para a sua efetividade, é necessário um programa de 

monitoramento de dados, tanto para estabelecer seus parâmetros, quanto para 

analisar se seus limites foram excedidos. Dados esses que são raros e de difícil 

obtenção. Butler (1996) comenta que ferramentas como o LAC não funcionam 

efetivamente com os objetivos em longo prazo, além de, por vezes, causarem uma 

reação contrária à sua finalidade – aumentando o nível do uso – ao trabalharem com 

mudanças cumulativas que podem promover o restabelecimento dos limites 

estabelecidos. 

Visto o fato de que qualquer atividade causa impactos, o LAC poderá permitir 

que usuários e gestores de determinada localidade estabeleçam um nível de 

impacto permitido de ocorrer no local. Esse poder pode ser prejudicial para o 

processo de gestão e manutenção do meio ambiente, caso seja utilizado para 

garantir as necessidades de determinado grupo ou stakeholders, provocando a 

redução da qualidade e experiência da atividade, além do aumento da degradação 

local. 
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Autores como Butler (1996) e Salerno et al. (2013) comentam que, apesar da 

ferramenta de capacidade de carga ser consideravelmente questionada e criticada, 

esta é ainda vastamente utilizada por atrativos para a criação de limites em relação 

ao desenvolvimento econômico, ecológico e socioecológico. Para os autores 

(BUTLER, 1996; SALERNO et al., 2013) a ferramenta é ainda utilizada devido à falta 

de alternativas que se comprovem mais eficazes para a limitação do crescimento. 

Contudo, a aplicação da ferramenta é por vezes limitada a poucas dimensões 

mensuráveis, o que pode restringir seu uso (SALERNO, 2013).  

Butler (1996) defende a utilização da ferramenta de capacidade de carga para 

estipular os limites de crescimento da região, sugerindo que ao invés de números 

exatos, a ferramenta estabelecesse uma estimativa razoável. A capacidade de carga 

não é algo fixo, ela se desenvolve com o tempo e com o crescimento do turismo, 

podendo ser manipulada por técnicas e por ferramentas de controle de gestão 

(SAVERIADES, 2000). Desta forma, a capacidade de carga consegue garantir que o 

desenvolvimento da atividade turística seja realizado dentro do contexto e dos 

limiares ideais, garantindo assim a sustentabilidade em longo prazo do 

desenvolvimento turístico. (SAVERIADES, 2000). 

 

1.2 CICLO DE VIDA DA ATIVIDADE TURÍSTICA 

 

O modelo de ciclo de evolução da área turística (Tourist Area Cycle of 

Evolution) - TALC, desenvolvida por Butler (1980) descreve as possíveis mudanças 

no processo de desenvolvimento de um destino turístico. O modelo que possui 

formato em “S” é constituído por cinco diferentes estágios: exploração, 

envolvimento, desenvolvimento, consolidação, estagnação, e posteriormente o 

declínio ou o rejuvenescimento. 

A etapa de exploração é caracterizada por um pequeno número de visitantes, 

pouca infraestrutura turística e impactos limitados.  A etapa de envolvimento começa 

com o aumento do fluxo turístico na região, com a criação de novos 

estabelecimentos locais para atender a especificamente a esta demanda e com o 

surgimento de uma sazonalidade turística. A etapa de desenvolvimento é 

caracterizada pela transformação da área em um destino turístico consolidado, pela 
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redução do controle da atividade por parte da comunidade local, pelo aumento dos 

esforços para atrair cada vez mais visitantes, pela alteração da aparência da área. 

Na etapa de consolidação a taxa do aumento do fluxo turístico decai, apesar 

da manutenção do aumento do número de visitantes. O turismo se torna um 

elemento importante para a economia local, o aumento do fluxo turístico se iguala ou 

se torna maior que o da comunidade local, provocando também um maior 

descontentamento por parte dos moradores. Há uma estabilidade no número de 

estabelecimentos projetados para a atividade, que são representados, em sua 

maioria, por franquias.  

Já na etapa de estagnação, o fluxo turístico atinge seu pico e os níveis de 

crescimento de algumas variáveis são atingidos, se não excedidos. Problemas em 

relação aos fatores sociais, ambientais e econômicos são mais evidentes. O destino 

tem sua imagem forte e consolidada, mas já não será mais uma tendência. O 

destino pode apresentar uma deturpação em relação ao ambiente característico da 

região, ao mesmo tempo em que os atrativos genuínos são substituídos pelos 

artificiais (BUTLER, 1980; WALL, G., 1982). A partir daí, a área pode seguir o 

estágio de declínio ou o de rejuvenescimento. 

Se a área seguir a etapa de declínio, esta não conseguirá mais competir com 

as outras atrações, resultando na redução do fluxo turístico. A estrutura turística 

passará por um processo de ressignificação, ao ser apropriado pela comunidade 

local - transformação de hotéis em condomínios é um exemplo. Nesta etapa o 

atrativo terá de fato ultrapassado seu limite de crescimento, e terá de enfrentar os 

impactos negativos relativos a essa ultrapassagem. Caso a área chegue à etapa de 

rejuvenescimento passará por uma mudança completa em seus atrativos turísticos 

através de um processo de reorientação (BUTLER, 1980). 

O modelo TALC foi desenvolvido para ser uma ferramenta contribuinte para o 

monitoramento do desenvolvimento de destinos turísticos. O modelo assume que 

um destino turístico é uma área dinâmica e em constantes mudanças (BUTLER, 

1980). Como motivo para a mudança na atividade do local está à deterioração do 

ambiente e as mudanças nas preferências e necessidades dos visitantes, a 

concorrência entre destinos e a capacidade limite da área. Para Butler (1980), as 

atrações não são recursos infinitos e atemporais, e devem ser tratados como 

recursos não renováveis. Desta maneira, os recursos poderiam ser protegidos mais 
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atentamente. Surge a questão de que o modelo TALC seria uma ferramenta útil para 

os estudos de capacidade de carga e limites de crescimento (SAARIEN, 2006). 

Assim como outras ferramentas apresentadas o TALC peca em sua 

aplicação. O modelo se restringe ao analisar a evolução da atividade utilizando 

somente o parâmetro de tempo associado ao número de visitantes, número de 

unidades habitacionais ocupadas, entre outros, o que limita sua funcionalidade e 

acaba por desconsiderar a dinâmica inerente à atividade, sua estrutura sistêmica e 

os processos estabelecidos. Outro empecilho seria a dificuldade em se mensurar em 

quais fases do ciclo os destinos se situam, sendo importante a determinação de 

indicadores que analisem profundamente o destino e que sejam capazes de 

monitorar seu estado (ALVARES, 2008). 

O modelo TALC deve ser considerado como um modelo hipotético. O 

conceito de ciclo de vida da área turística, em seu conceito tradicional, dificulta a 

análise do desenvolvimento da atividade turística de forma holística. O modelo foi 

criado com a suposição de que haveria um órgão para gerenciar o destino 

controlando seu desenvolvimento (BUTLER, 2010). Russo (2002) argumenta que o 

TALC institui que a área turística atue com modelos de gerenciamento que sejam 

proativos e impeçam que a destinação entre em declínio, “suavizando as flutuações 

previstas pelo ciclo e favorecendo uma relação equilibrada entre os custos e 

benefícios originados pelo turismo” (p. 167, tradução nossa). 

A partir do TALC, são desenvolvidas outras estruturas para a análise do ciclo 

de vida turístico, como Modelo de Análise do Processo Turístico (MAPT) elaborado 

por Alvares (2008). O MAPT é um modelo teórico-conceitual que se baseia no 

modelo TALC desenvolvido por Butler (1980). É um modelo mais completo por 

apresentar em suas variáveis não apenas o crescimento da atividade, mas o 

planejamento turístico e os investimentos públicos em turismo, o que o proporciona 

uma compreensão maior dos processos do desenvolvimento turístico (ALVARES, 

2008). O MAPT possui vantagem perante outros modelos de ciclo de vida, pois 

procura analisar e monitorar todo o processo de desenvolvimento turístico, incluindo 

a definição de seu ciclo de vida (ALVARES, 2008). Contudo, de acordo com Alvares 

(2008), ele só pode ser aplicado em destinos em desenvolvimento turístico, 

contribuindo para a sua gestão. 
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 Para a formulação das variáveis compostas do MAPT, são selecionados 

alguns indicadores para cada uma delas. A variável planejamento turístico utiliza-se 

de indicadores como o número de programas e políticas elaboras e o grau de 

participação pública. O crescimento do turismo é avaliado através da multiplicação 

do número de unidades habitacionais pela a taxa de ocupação. E a variável 

investimentos públicos obtida através de indicadores como capital público aplicado 

em infraestrutura de apoio ao turismo, eventos turísticos e culturais e em atrativos 

turísticos (ALVARES, 2008). O modelo implica na administração pública como 

agente principal, contudo pode ser adaptado para aqueles cujo agente principal for o 

privado. 

O Modelo de Análise do Processo Turístico MAPT é definido como: 

um instrumento de análise que conjuga a mensuração de ciclos de vida e 
avaliações de processos de desenvolvimento turístico e pode ser utilizado 
por gestores públicos em turismo, futuros empreendedores turísticos, assim 
como acadêmicos da área, seja em análises de fundo teórico ou, 
preferencialmente, em investigações aplicadas a estudos de destinos 
turísticos (ALVARES, 2008, p. 117 ).  

 

O MAPT apresenta-se como um modelo com maior facilidade em ser 

colocado em prática, o que representa uma das maiores dificuldades do modelo 

TALC. O MAPT ainda possui a capacidade de promover o entendimento holístico da 

atividade turística (ALVARES, 2008), tópico que por vezes é precário no modelo 

desenvolvido por Butler (1980).  

 

1.3 LIMITES DE CRESCIMENTO E SUSTENTABILIDADE 

 

No começo dos anos 1990, o conceito de capacidade de carga foi substituído 

por pesquisas relacionadas ao turismo sustentável (SAARIEN, 2006). O termo 

desenvolvimento sustentável foi introduzido a partir do documento Nosso Futuro 

Comum, relatório da Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

produzido pela Organização das Nações Unidas – ONU, em 1987. No presente 

documento, desenvolvimento sustentável era definido como o “o desenvolvimento 

que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades” (UNITED NATIONS, 
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1987, s.p., tradução nossa). A partir daí, o termo desenvolvimento sustentável passa 

a ser “amplamente utilizado e disseminado, tanto no debate acadêmico, intelectual, 

como no uso comercial de sua ideia” (HANAI, 2011, p.198).  

Apesar de sua importância e suas consequências – positivas ou negativas – 

perante sua ação ao ambiente, economia, e transformação das relações sociais, o 

turismo não foi mencionado no documento Nosso Futuro Comum. Wall, G. (1996) 

aponta que tal ausência reflete uma falta de apreciação da natureza e da 

significância do turismo.  Somente em 2012, com a realização da Conferência das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) a atividade é 

reconhecida como fator importante para o desenvolvimento sustentável econômico, 

social e ambiental (UNWTO, 2013b). A declaração final da Conferência, intitulada o 

Futuro que Nós Queremos, aponta: 

a necessidade de apoiar as atividades de turismo sustentável e a pertinente  
capacitação, que promova a consciência ambiental, conserve e proteja o 
meio ambiente, respeite  a fauna, a flora, a biodiversidade, os ecossistemas 
e a diversidade cultural, e melhore  o bem-estar e o sustento das 
comunidades locais, apoiando as suas economias locais e o ambiente 
humano e natural como um todo (UNITED NATIONS, 2012, p. 25). 

O documento comenta ainda sobre relevância da atividade para a geração de 

empregos, encoraja a promoção do turismo sustentável e do turismo cultural e 

destaca a importância do estabelecimento de normas e regulamentos para a 

manutenção do desenvolvimento do turismo sustentável. A conferência contou até 

com um evento paralelo – Inovação Verde no Turismo - próprio para discussões 

sobre turismo e suas inovações para melhorar seu desempenho quanto aos três 

parâmetros do desenvolvimento sustentável.  

A inclusão do turismo dentro dos tópicos do Rio +20 foi um passo importante 

de reconhecimento da atividade e de sua influência sobre outras atividades. Além do 

mais seu reconhecimento pode contribuir para a concepção de novos estudos e 

técnicas que colaborem para o desenvolvimento sustentável, tanto em escala local, 

quanto em escala global.  

Autores como Butler (1996; 1999), Saarien (2006) e Salerno et al (2013) 

questionam se a sustentabilidade não seria uma nova abordagem para o conceito de 

capacidade de carga. De fato, Butler (1996) aponta a popularidade e a aplicação do 

conceito de sustentabilidade em turismo como uma maneira de admitir os benefícios 
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da capacidade de carga. Tanto sustentabilidade quanto a capacidade de carga 

remetem a um nível da atividade turística que pode ocorrer em uma determinada 

unidade sem ocasionar sérios danos nos elementos naturais, econômicos e 

socioculturais (SAARIEN, 2006).  

Butler (1996,1999) comenta que assim como capacidade de carga, no termo 

sustentabilidade está implícita a projeção de limites de crescimento. Tais limites 

seriam baseados na capacidade dos recursos, físicos e humanos, em absorver os 

efeitos da atividade turística de forma que essa atividade, assim como outras, 

consigam se manter em longo prazo (BUTLER, 1999). Afirmação essa que segue a 

mesma lógica de Bramwell et al (1996 apud BUTLER, 1999, p. 16, tradução nossa) 

ao dizer que um “elemento chave para o estabelecimento de metas para o turismo 

sustentável é o estabelecimento da capacidade de carga turística da destinação”. 

 A existência de um limite de crescimento também está explicito no 

documento Nosso Futuro Comum (UNITED NATIONS, 1987) ao argumentar que o 

conceito de desenvolvimento sustentável implica em limites que surgem em formas 

de limitações impostas pela tecnologia atual, pelo modo de uso da organização 

social sobre os recursos ambientais e pela capacidade da biosfera em absorver os 

efeitos das atividades humanas. 

Assim como o conceito de capacidade de carga, a aplicação do conceito de 

sustentabilidade em turismo é complexa, e por vezes confusa, além de possuírem 

diferentes definições e interpretações. Cada parte – turistas, população local, 

investidores, poder público – define o conceito da maneira que melhor lhe convém e 

que lhe favoreça (BUTLER, 1999). Como função do governo, Butler (1999) aponta a 

certificação de que a capacidade de carga turística consiga refletir níveis de 

desenvolvimento sustentável e que a capacidade seja monitorada e ajustada, 

apropriadamente. 

Turismo sustentável pode ser definido como “turismo que leva plenamente em 

conta os impactos econômicos, sociais e ambientais, atuais e futuros, abordando as 

necessidades dos visitantes, da indústria, do meio ambiente e das comunidades 

locais” (UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME; WORLD TOURISM 

ORGANIZATION, 2012, p. 1, tradução nossa). Para se colocar em prática qualquer 

concepção do turismo sustentável, um destino deve: 
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definir as metas do turismo sustentável, estabelecer uma estrutura de 
planejamento e gestão adequada, selecionar indicadores relevantes a partir 
de uma lista de candidatos de critérios econômicos, ambientais, sociais e 
culturais, medir e monitorar esses indicadores, analisar e avaliar 
periodicamente o desempenho do indicador, determinar se os objetivos 
originais estão sendo alcançados, e implementar, quando necessário, 
medidas corretivas (WEAVER; LAWTON, 1999, p. 7, tradução nossa). 

 

São inúmeras etapas que nem sempre conseguem ser alcançadas e 

operacionalizadas dado, por exemplo, ao número, por vezes, extenso de pessoas – 

comunidade, empresas, governo, ambientalistas, entre outros - que devem entrar 

em consenso perante todas as etapas. Outras dificuldades são apresentadas pela 

falta de recursos e pela ausência de regulamentação que oriente o destino ao 

desenvolvimento sustentável.  

Os autores Butler (1999), Saarien (2006) e Wall, G. (1996) discutem sobre as 

diferenças entre os termos de turismo sustentável e desenvolvimento sustentável em 

turismo. A ambiguidade entre os conceitos pode ser explicada pela exclusão da 

atividade turística dentro do relatório desenvolvido pela ONU para apresentar o 

conceito de “desenvolvimento sustentável” (BUTLER, 1999; WALL, G., 1996). Tal 

ausência incentivou uma variedade de interpretações, que definiam sustentabilidade 

de acordo com suas preferências e necessidades. O termo turismo sustentável, 

projetado pela indústria turística, implica uma falta de entendimento do conceito de 

sustentabilidade, uma vez que foca em um único vetor, ao invés de uma abordagem 

multissetorial, que representa um atributo imprescindível para o desenvolvimento 

sustentável (WALL, G., 1996). O conceito de sustentabilidade requer uma visão 

holística que a terminologia turismo sustentável pode não ser capaz de garantir.  

Com o intuito de explicar as diferenças entre turismo sustentável e 

desenvolvimento sustentável em turismo, Butler (1999) estabelece uma 

conceituação para cada uma das duas. O autor define turismo sustentável como 

“turismo que é de tal forma que consiga manter sua viabilidade em uma área por um 

período e tempo indefinido” (1993 apud BUTLER, 1999, p. 11, tradução nossa). 

Definição parecida com a proposta por Swarbrooke que declara que turismo 

sustentável “significa assegurar o êxito das destinações existentes no futuro e de 

planejar novas destinações tendo em vista o seu desenvolvimento em longo prazo” 

(2002, p. 67). Já desenvolvimento sustentável em turismo é definido como: 
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turismo que é desenvolvido e mantido em uma área (comunidade, 
ambiente) de tal forma e em tal escala que permaneça viável por um 
período indefinido e não degrade ou altere o ambiente (humano e físico) na 
qual existe, de tal maneira que impeça o sucesso do desenvolvimento e do 
bem estar de outras atividades e processos (BUTLER, 1993 apud BUTLER, 
1999, p. 12, tradução nossa). 

 

São evidentes a partir dessas duas definições as diferenças entre os dois 

termos. A primeira definição enfatiza a preservação da atividade turística através do 

tempo, independente das consequências que esta atividade pode causar por sobre 

outras atividades e sem levar em consideração os interesses da comunidade local. É 

uma definição problemática e simplista, já que o turismo pode não ser a atividade 

ideal para utilização do recurso disponível em longo prazo (BUTLER, 1999; WALL, 

G., 1996). A segunda definição reconhece que o turismo não é, em sua maioria, a 

única atividade a utilizar os recursos disponíveis e propõe uma ponderação entre o 

turismo e outras atividades existentes e potenciais para que se alcance o 

desenvolvimento sustentável (WALL, G., 1983). 

A avaliação da prática de desenvolvimento sustentável não deve ser 

considerada como algo simples e de um único parâmetro. É necessária uma 

abordagem multissetorial, o que requer uma análise mais ampla e holística sobre os 

efeitos da atividade sobre os ambientes naturais e humanos sobre o destino 

turístico. E mesmo depois desta avaliação, o desenvolvimento sustentável só será 

alcançado, caso todos os stakeholders envolvidos na atividade estejam dispostos a 

participar do processo de implementação (BUTLER, 1999). Para Buarque o 

“referencial de análise para o desenvolvimento sustentável deve ser holístico porque 

requer uma observação do comportamento da totalidade que envolve interações 

complexas entre os sistemas sociais, econômicos e ambientais, subsistemas do 

objeto e de planejamento” (2004, p. 65). 

O termo é ainda utilizado para aumentar a atratividade turística local através 

da agregação de valor que o seu conceito gera, o que pode ser uma contradição, 

diante a sua real finalidade. Sustentabilidade é um conceito forte e bem visto o que o 

torna uma boa fonte para criar e desenvolver novos produtos e serviços. Desta 

forma o conceito é “popularizado e banalizado, principalmente pelas empresas e o 

setor empresarial, objetivando o marketing sustentável do comprometimento com as 

questões ambientais e sociais” (HANAI, 2011, p. 203). Sustentabilidade é aplicada 
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em nome, mas não na prática (BUTLER, 1999; 2010). Diante de tais dificuldades, 

Weaver e Lawton (1999) apresentam como mais adequado retratar-se aos destinos 

como indicativos de turismo sustentável, ao invés de afirmar que estes são 

definitivamente sustentáveis. 

 

1.4 TURISMO DE MASSA E SUSTENTABILIDADE 

 

Butler (1999) comenta sobre o pressuposto de que todo turismo de massa é 

uma atividade não sustentável. Para o autor, tal informação é problemática. 

Negligenciar o turismo em larga escala é uma atitude injustificada, visto que tal 

atividade abrange a maior parte da atividade turística e o setor, portanto, não será 

sustentável se os esforços se concentrarem somente no contexto de áreas naturais 

e em pequena escala (WEAVER; LAWTON, 1999).  

O desenvolvimento da atividade turística de forma sustentável pode ser 

aplicado por todas as formas de turismo e em todos os tipos de destinos, incluindo 

nessa gama o turismo de massa e o turismo de nicho de mercado (UNITED 

NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME; WORLD TOURISM ORGANIZATION, 

2012). Butler (1999) comenta que é mais fácil examinar e estruturar práticas 

sustentáveis em áreas que ainda não foram desenvolvidas, do que em um destino 

turístico maduro ou em declínio. O autor critica o foco exacerbado do uso do 

conceito de sustentabilidade em contexto ambiental, argumentando que a atividade 

turística provoca impactos tanto sobre os recursos humanos e culturais, quanto o 

sobre os recursos físicos e aponta como problema principal do desenvolvimento 

sustentável em turismo a transformação de atrativos de massa já existentes o mais 

sustentável o possível. (BUTLER, 1999). 

Em seu trabalho, Weaver (2012) propõe a convergência do turismo de massa 

para o turismo de massa sustentável - TMS. Para o autor, o turismo de massa 

sustentável deve ser posicionado como um resultado emergente e desejável para os 

destinos turísticos e pode ser atingido através de três caminhos, o caminhos 

incremental, o induzido e o orgânico. 
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Weaver (2012) apresenta quarto tipos “ideais” de turismo, cada um 

representando etapas do ciclo de vida da área turística, desenvolvido por Butler 

(1980), e os articula aos dos três possíveis caminhos para a convergência para o 

TMS. Como “ideal” tem-se como definição “um padrão idealizado, sem distorções 

contra o qual situações da vida real podem ser medidas, filiadas, e comparadas” 

(WEAVER; LAWTON, 1999, p. 14, tradução nossa). A figura 1 apresenta os quatro 

diferentes tipos de turismo, ao mesmo tempo em que são articuladas cada um dos 

três possíveis caminhos para a convergência para o TMS, em relação ao nível de 

regulamentação que propicie o desenvolvimento sustentável e a escala da atividade 

turística. 

Os quatros tipos de turismo são denominados como a alternativa turística 

circunstancial - ATC; alternativa turística deliberada – ATD; turismo de massa 

insustentável – TMI; e o turismo de massa sustentável – TMS. O tipo ATC 

representa o estágio inicial do ciclo de vida do destino turístico, é caracterizado 

como um turismo de pequena escala e não regulado. ATD corresponde ao tipo cuja 

regulamentação da atividade é alta e assegura a manutenção da operacionalização 

em baixa escala de turistas. O tipo TMI refere-se a atividade turística que ocorre em 

ampla escala e com pouca regulamentação, o resultado final de todos os estágios 

do ciclo de vida, que na ausência de quaisquer regulamentação restritiva e 

planejamento adequado, acarreta na ultrapassagem da capacidade de carga da 

área. O turismo que opera em larga escala e apresenta um conjunto de 

regulamentações e políticas favoráveis à sustentabilidade, sendo forte o bastante 

para garantir que atividade se mantenha sobre sua capacidade de carga é o tipo 

TMS. 
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Figura : Caminhos orgânico, incremental e induzido para o turismo de massa 
sustentável 
Fonte: Adaptado de Weaver, 2012 

 

O caminho orgânico, como demonstra a figura, analisa a trajetória espontânea 

de crescimento da atividade turística, seguindo a sequência inicial de ATC para TMI, 

sequência esta que corresponde a evolução do ciclo de vida do destino turístico, nos 

estágios de envolvimento, desenvolvimento, consolidação e estagnação (WEAVER, 

1999, 2000,2012) passando possivelmente pelo estágio de declínio, caso nenhuma 

medida de contenção de danos seja implantada. A recuperação do destino através 

do estágio de rejuvenescimento em longo prazo só será possível através da 

elaboração de um conjunto de técnicas que possibilitem a construção de 

regulamentação governamental e da autoregulação da indústria, contribuindo então 

para a transição de TMI para TMS (WEAVER, 2012). 

O caminho incremental traça a trajetória deliberada onde os destinos 

incipientes passam a ganhar força e adotam práticas para regulamentação da 

atividade turística.  (WEAVER, LAWTON, 1999). É uma forma de evitar os estágios 

de desenvolvimento e seguintes estágios, buscando equilíbrio de atuação no estágio 

de envolvimento, mantendo níveis baixos de intensidade; transformando a área em 

um destino único, com qualidade percebida e vantagem competitiva diante de outros 
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destinos (WEAVER, 2000; 2012). Tais qualidades podem aumentar ainda mais o 

numero de visitantes, pressionando sua capacidade de carga.  

Para conter a demanda turística são propostas técnicas para restrição do 

numero de visitantes, ferramenta de demarketing, e campanhas para educação dos 

visitantes (WEAVER, 2012, grifo nosso). Weaver (2000) argumenta que a 

transformação do destino de ATC para ATD deve ser apropriada quando a área é 

suscetível à intensificação da atividade turística; quando o destino atua em uma área 

cuja capacidade carga é reduzida, incluindo a percepção da comunidade local; ao se 

perceber que os atributos da atividade já não são mais atrativos ao segmento de 

turismo de massa e quando há um desejo de se expandir a atividade turística, porém 

há o reconhecimento de que a etapa de ATD é a melhor etapa para se alcançar 

resultados positivos em relação ao desenvolvimento sustentável. 

O caminho induzido é característico de destinos regulamentados para 

assegurar que a atividade ocorra com mínimos impactos sociais e ambientais e 

planejados para se tornarem amplos polos turísticos. Para isso, precisam adaptar 

sua capacidade de carga, ajustando-a de acordo com a intensidade da atividade 

turística, levando em conta as práticas sustentáveis. Destinos que seguem este 

caminho tem como vantagem a incorporação de práticas sustentáveis em novas 

estruturas e paisagens urbanas, porém apresentam a desvantagem de desvincular 

seriamente a comunidade local para que suas facilidades sejam construídas 

(WEAVER, 2012), o que provoca a dissipação da cultura inerente ao espaço 

apropriado.   

Diante desses três caminhos que direcionam o destino a uma atividade de 

massa sustentável, alguma parte do processo de planejamento e gestão pode vir a 

dar errado, levando o destino ao turismo de massa insustentável. Pode haver uma 

expansão da intensidade do turismo sem que haja um ajuste correto da capacidade 

de carga, ao passo que o nível de regulamentação é reduzido, transformando um 

destino em estágio ATD em TMI. Um destino de massa que já opere 

sustentavelmente pode ser inadvertidamente transformado em um destino TMI, caso 

sua expansão não se adeque a sua capacidade, esta seja ultrapassada, e sua 

regulamentação existente não seja o suficiente para conter os danos acarretados, 

como foi o caso de Cancún na década de 1990 (WEAVER; LAWTON, 1999; 

WEAVER, 2000). 
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O modelo de Weaver foi utilizado por Franch et al. (2010) como metodologia 

para identificar os diferentes cenários existentes em vilas rurais europeias – Itália, 

Polônia, Alemanha, Áustria, Eslovênia e República Checa. O estudo concluiu que as 

áreas das vilas ainda não haviam sido estruturadas para receber a atividade 

turística, mas havia um interesse em potencial ou que algumas áreas já haviam 

começado a se desenvolver para o turismo, mas ainda se apresentavam nas fases 

iniciais do ciclo de vida, no estágio ATD do modelo Weaver. O objetivo do projeto é 

então encontrar as ferramentas que melhor representem o processo de 

desenvolvimento sustentável, transformando as áreas de ATC - alternativa turística 

circunstancial para ATD - alternativa turística deliberada ou TMS - turismo de massa. 

Turismo sustentável e o conceito de limite de crescimento são dinâmicos e 

passam por um processo continuo de construção e reconstrução ao longo do 

processo de desenvolvimento da atividade (SAARIEN, 2006). Uma das questões 

principais em relação à atividade turística seria como controlá-la, dado a sua 

natureza, variedade e diferentes motivações para a realização da prática.  (BUTLER, 

1999) 

 

1.5  CAPACIDADE DE CARGA TURÍSTICA E SUSTENTABILIDADE 

 

Salerno et al. (2013) elabora um modelo de capacidade de carga que inclui os 

conceitos de sustentabilidade e que dentro do Monte Everest, no Parque Nacional 

de Sagarmatha. Para isso, adapta o modelo de capacidade de carga tradicional para 

prover de uma abordagem unidimensional que incorpore os aspectos econômicos, 

sociais e políticos, elaborando uma metodologia que incorpore tanto os aspectos de 

capacidade de carga social e ambiental. Capacidade de carga social pode ser 

definida como o número máximo de uso - em termos de números e atividades - que 

pode ser absorvido por uma área sem um declínio inaceitável na qualidade da 

experiência dos visitantes e sem impactos desfavoráveis inaceitáveis na 

comunidade local (SAVERIADRES, 2000). O modelo é composto por uma análise 

combinada realizada através de cinco composições. 

A primeira composição envolve o modelo participativo para explorar as 

demandas e necessidades da comunidade local e demais stakeholders. A próxima 
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composição é representada por uma pesquisa orientada para gestão através da 

análise das condições do Parque - gestão de resíduos sólidos, qualidade da água, 

condições da energia elétrica – através de trabalhos de campo. A coleta de 

informação dos visitantes - fluxo, perfil, percurso a ser seguido, assim como suas 

percepções sobre as condições do parque foi adquirida através de pesquisas de 

campo.   

Para analisar o levantamento da capacidade de carga social, Salerno et al. 

(2013), utilizam-se de técnicas para mensurar semanalmente e anualmente o fluxo 

de entrada de visitantes no Parque, checando suas flutuações, para avaliar a 

relação entre os impactos decorrentes da atividade sobre as percepções dos 

visitantes. Para o processo de análise da capacidade de carga ambiental, os autores 

desenvolvem um complexo modelo que se inicia através fluxo total de turistas. A 

partir do resultado deste fluxo são originadas as entradas (inputs) dos submodelos 

que se seguem, cada um representando possíveis índices de impactos que atingem 

a capacidade de carga ambiental – submodelo de resíduos sólidos, poluição da 

água, energia e o submodelo com indicadores sobre a floresta em si. Para finalizar, 

Salerno et al. (2013) procuram estabelecer indicadores para os limites aceitáveis, 

cruzando o número de turistas com sua percepção sobre os pontos principais do 

Parque, sua satisfação geral e o nível de deterioração dos recursos estudados. 

Como resultado da pesquisa, os métodos para a capacidade de carga social 

chegaram a conclusão de que a satisfação do visitante sobre o Parque e sua 

visitação aumenta até o número de 34000 turistas. Acima deste limiar, sua 

satisfação entra em declínio. Quanto à capacidade de carga ambiental resultou-se 

que respeitar todas as limitações do Parque seria ideal a entrada de somente 14700 

entradas, cerda de 50% a menos do que a ocupação atual do Parque (SALERNO et 

al., 2013).  

Após os resultados apresentados, Salerno et al.(2013) concluem que a 

capacidade de carga turística possui participação importante para a administração 

de áreas protegidas, se visto como uma ferramenta sistemática que opere dentro de 

um conjunto de outras estratégias para o processo de planejamento da atividade 

turística, ao invés de ser visto apenas como ferramenta única de controle que 

fornece apenas um número estipulado e não modificável.  A capacidade de carga 

turística “não deve ser utilizada como um limite absoluto, mas como um modo de 
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identificar limiares aceitáveis que necessitam de atenção, para identificar obstáculos 

ou para aplicar controles” (SALERNO et al., 2013, p.123 -124). 

 

1.6 TALC, CAPACIDADE DE CARGA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Há uma relação entre capacidade de carga turística e o TALC. Ao chegar à 

etapa de declínio o atrativo passa a sofrer com impactos negativo que estão aquém 

do que os impactos aceitos. Sua área passa por um processo de deterioração, 

degradação e já não mais consegue atender as expectativas dos visitantes, que 

passam a escolher outro destino. Ao mesmo tempo, novos visitantes, com 

comportamentos diferentes, e com pensamentos diferentes em relação aos impactos 

percebidos passam a visitar o local. Esses novos visitantes provocarão ainda mais 

impactos, e chegará a um ponto em que tais impactos impedem a localidade de 

alcançar seu desenvolvimento sustentável. Pode-se dizer então, que a área chegou 

ao seu limite de capacidade de carga.  

Apesar de suas limitações, o TALC consegue demonstrar os impactos 

negativos dentro do turismo de massa inerentes de uma gerência inadequada 

(WEAVER; LAWTON, 1999). Weaver e Lawton (1999) apontam a tendência dos 

destinos passarem pela etapa de declínio, sem que sejam adotadas medidas 

corretivas, seria mais um indicativo de que o destino não opera de acordo com seu 

desenvolvimento sustentável. De acordo com Saarien (2006) “toda área turística 

possui um limite para o seu crescimento e o estágio de estagnação implica que tal 

limite foi alcançado” (p.1128, tradução nossa). O autor acima citado ainda 

argumenta que “o elemento que estabelece esse limite de crescimento – capacidade 

de carga – é descrito como uma zona relativamente estática que controla a escala 

de desenvolvimento em um ambiente específico” (SAARIEN, 2006, p. 1128, 

tradução nossa). Dentro do modelo TALC, as etapas de consolidação, estagnação e 

declínio são apontadas como etapas críticas em relação aos limites de capacidade. 

(BUTLER, 1980), por constituírem as etapas onde surgem as preocupações 

referentes ao controle do limite de crescimento da atividade turística.  

Butler (2010) comenta as similaridades entre o modelo de ciclo de vida da 

área turpistica e o desenvolvimento sustentável, ao dizer que ambas apoiam a 
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criação de limites de crescimento para que não se ultrapasse a capacidade de 

carga.  Porém, como já dito, ambas pecam durante o processo de aplicação. 

O estado de estabilidade dentro do TALC implica que o destino opera de 

acordo com os seus limites, não excedendo, por exemplo, sua capacidade de carga 

turística. Este estado está relacionado, de acordo com Butler (2010), ao estágio de 

estagnação, que também representa que a área está operando de forma 

sustentável. A etapa de estagnação sugere uma supressão do crescimento quando 

a capacidade de carga – limite- for alcançada (BUTLER, 2010). Todavia, a falta de 

controle sobre os limites de crescimento de um destino turístico pode levá-lo ao 

estágio de declínio do TALC, indo em direção contrária ao desenvolvimento 

sustentável, seja a curto ou em longo prazo. 

 Butler, então, (2010) sugere a troca da denominação do estágio estagnação 

para estabilidade, pois a nominação original implica em fatores negativos. Contudo, 

mesmo com a troca da nomeação, a etapa de estagnação/estabilidade não parece 

ser a etapa ideal para representar que o destino opera de acordo com as práticas 

para o desenvolvimento sustentável. De acordo com o próprio Butler (1980), esta 

etapa implica na manifestação de problemas sociais, ambientais e econômicos, além 

de que os recursos apresentariam uma divergência de seu ambiente geográfico. 

Essas e outras características propostas pelo autor supracitado assumem 

exatamente ao contrário, de que o destino não soube operar perante seus limites de 

capacidade e que, portanto, não foi desenvolvido sustentavelmente. Mesmo que a 

capacidade de carga ainda não tenha sido ultrapassada, os impactos negativos já 

estão aquém do desejável, e que está próxima.  

O sucesso da execução de politicas de desenvolvimento sustentável em 

turismo depende da aplicação de mecanismos de controle pelos agentes 

responsáveis pela gestão, desenvolvimento e operação do atrativo (BUTLER, 2010). 

Esses mecanismos de controle devem ser utilizados em sincronia e, acima de tudo, 

devem ser aderidos por todos os colaboradores e influenciados pela a atividade. O 

que pode representar um desafio já que o controle por vezes é entendido pelos 

stakeholders como algo negativo, como um limitante de crescimento (BUTLER, 

2010). Como questão a ser aprofundada pelo desenvolvimento sustentável do 

destino, seria a colaboração das práticas de marketing para prevenir que o atrativo 

caia em declínio (SINGH, 2011). 
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 O modelo de Butler (1980) sobre o ciclo de vida dos destinos turísticos 

evidencia a dinâmica da atividade, porém implica em um limite de crescimento 

estático, tendo como parâmetro único à aglomeração de visitantes. Um limite 

estabelecido que utilize somente o fluxo turístico por tempo para a sua análise é 

limitado e não é capaz de compreender o turismo como uma atividade holística. 

Além de subentender que a área somente sofrerá com impactos negativos aquém 

dos aceitáveis, caso atraia um grande número de turistas, o que nem sempre é o 

caso. Mesmo um pequeno número de turistas pode causar impactos significativos, 

ao mesmo tempo em que em outra área, um grande fluxo não necessariamente 

implicará em um desenvolvimento não sustentável. O turismo de massa pode 

causar, ou não, impactos inaceitáveis, isso irá depender de como a atividade é 

planejada e administrada, além dos aspectos no ambiente em si.  

Antes do desenvolvimento de ferramentas que irão contribuir para o controle 

da demanda do destino turístico, é necessário primeiramente que seja estipulado o 

limite de crescimento para o local. Independentemente da técnica utilizada, o 

estabelecimento de tal limite, ou limites, deve se adequar aos anseios dos 

stakeholders, assim como as variáveis econômicas, físicas e culturais. Ambas as 

ferramentas - a de limite de crescimento e a de controle de demanda - devem ser 

avaliadas e reavaliadas constantemente, dada à dinamicidade da área e da 

atividade. Tal limite não deve ser ultrapassado, ao menos que se estabeleçam novos 

limites e se aceitem novos níveis de impacto. Somente se todas as ferramentas de 

planejamento e gestão trabalharem em conjunto, e serem aceitas e aplicadas por 

todos os stakeholders, é que se poderá alcançar o desenvolvimento sustentável. 

A atividade turística causa impactos, sendo estes negativos ou positivos. Para 

alcançar crescimento contínuo e desenvolvimento sustentável, indivíduos e autores 

terão de cooperar com o meio ambiente de uma maneira nova e melhor, como 

alterando seus comportamentos ou número, mas não o recurso utilizado (SAARIEN, 

2006, tradução nossa). Após a estipulação de um limite de crescimento, utilizando a 

ferramenta que melhor se adeque ao local tem-se como necessário o controle de 

crescimento e fluxo turístico. Este trabalha aponta a utilização das estratégias e 

ferramentas de marketing, mais especificamente o demarketing, para o controle da 

demanda turística, em atrativos e destinos que desejam tal controle para o 

desenvolvimento sustentável de sua atividade turística.  
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2 MARKETING PARA CONTROLE DE DEMANDA 

 

A visão mais popular de marketing é de que este tem com objetivo o aumento 

constante de demanda, através do manuseamento das variáveis produto, preço, 

promoção e praça, o marketing mix. O crescimento da atividade planejada é ainda 

implícito como o elemento central para uma prática de marketing tida como bem 

sucedida. (CULLWICK, 1975). Kotler e Levy (1971) argumentam, contudo, que essa 

visão, de que marketing tem como única função a expansão da demanda, é uma 

perspectiva limitada, e por vezes inibe seu completo desenvolvimento e 

potencialidades. Tal característica pode ser entendida como foco por parte dos 

gestores nos objetivos em curto prazo.  Diversos autores (CULLWICK, 1975; 

KOTLER; LEVY, 1971) salientam, portanto, a necessidade de desenvolvimento de 

um programa de marketing que, além de considerarem os objetivos em curto prazo, 

devem considerar os efeitos dos objetivos em longo prazo. 

Kotler e Levy (1971) salientam a relevância do marketing, tanto para o 

aumento, quando para a redução da demanda, ao propor sua definição como 

“função [...] preocupada com o controle do nível e composição da demanda [...]”. 

Seguindo a mesma linha, Kern (2006, p. 7, tradução nossa) afirma que marketing “é 

bem mais do que o aumento do volume de vendas, é uma questão de gestão de 

demanda”. Essas duas declarações indicam que a atividade de marketing é um 

instrumento relevante para o processo de controle de demanda, aumentando-a ou 

reduzindo-a de acordo com a necessidade. De modo a clarificar os principais 

elementos do marketing e sua contribuição para controle e gerenciamento de 

demanda, será explicado na próxima seção alguns de seus aspectos relevantes 

para tal assunto. 

 

2.1 MARKETING MIX 

 

O marketing mix é um composto de ferramentas variáveis e controláveis do 

marketing utilizadas para garantir os objetivos de uma organização em seu mercado 

alvo. Tais variáveis são representadas por quatro elementos principais, 
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denominados produtos, preço, distribuição (ou praça) e promoção. O marketing mix 

representa todas as ações desenvolvidas para influenciar a demanda do produto 

elaborado e, portanto, deve ser planejado logo após o processo da decisão da 

estratégia de posicionamento (KOTLER; ARMSTRONG, 1998).  

Produto - a variável produto pode ser denominada como “qualquer coisa que possa 

ser oferecida para atenção, aquisição, uso ou consumo que possa satisfazer um 

desejo ou necessidade” (KOTLER; KELLER, 2006, p. 372, tradução nossa). Isto 

inclui produtos físicos (bens), serviços, organizações, lugares, atividades e ideias.  

Preço - representa a soma de valores monetários que o consumidor troca pelos 

benefícios adquiridos pela aquisição ou uso do produto. 

Distribuição (Praça) - a variável distribuição abrange as atividades envolvidas com 

a distribuição física, disponibilização de canais de venda e acessibilidade do produto 

ao cliente. 

Promoção - são as atividades que comunicam ao mercado alvo e em potencial os 

benefícios do produto ofertado e os persuade a adquiri-lo (KOTLER; ARMSTRONG, 

1998). 

Autores como Bonns e Bitner (apud MIDDLETON, 2002) argumentam que as 

quatro variáveis do marketing mix não são suficientes para o setor de serviços, 

incluindo-se o turismo, e adiciona à estrutura mais três variáveis. A variável pessoas, 

referente às interações humanas durante a experiência turística, incluindo os 

visitantes, comunidade local, gestores e funcionários. A variável evidência física, 

tocante ao conjunto de instalações e detalhes tangíveis configurados para 

configuração física da atividade. Refere-se ao design do ambiente criado, produzido 

e controlado por uma organização do turismo (MIDDLETON, 2002). E a variável 

processo, que diz respeito às etapas e fluxo de atividades utilizadas para a entrega 

efetiva do serviço e avaliar as experiências atingidas. 

Middleton (2002) questiona que a adições no marketing mix são de grande 

utilidade para o turismo, por serem apropriados para o gerenciamento da entrega de 

serviços, que são complexos e variados no setor. Já Cooper et al. (2006) afirmam 

que as quatro variáveis estipuladas são o suficiente para disponibilizar uma estrutura 

apropriada ao serviço turístico. Os três componentes adicionais apoiados por 

Middleton (2002) poderiam ser facilmente inseridos nos componentes já existentes, 
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até porque esses já fazem parte do planejamento da categoria produto e de sua 

aplicação (COOPER et al., 2006). Cooper et al. (2006) apoiam que os três 

componentes, pessoas, processos e ambientes físicos , tenham um enfoque maior 

durante a gestão de serviços, contudo, dentro da variável produto. 

 

2.2 ESTADOS DA DEMANDA 

 

Uma das principais finalidades do marketing é “influenciar o nível, período e 

característica da demanda, de tal maneira que assegure que os objetivos da 

organização sejam alcançados” (GROFF, 1998, p.129, tradução nossa). Contudo, a 

demanda atual de um determinado produto/serviço pode não ser a demanda 

definida pela organização. Essa pode ser, na verdade, maior, menor ou mesmo igual 

à demanda desejada (KOTLER, 1973). Kotler (1973), então, apresenta oito 

diferentes estados de demanda em que uma organização pode passar durante o 

ciclo de vida, e que se diferenciam a partir do nível atual da demanda, em relação ao 

nível desejável, mas podem também se diferenciar de acordo com a periodicidade e 

o caráter de tal demanda. 

 Os oito estados de demanda são caracterizados como: 

Demanda negativa - etapa relacionada ao estado da demanda cujo mercado em 

potencial não gosta do produto e pode até pagar um preço para evitá-lo (KOTLER, 

1973). De acordo com Mayer (2014), o produto é rejeitado pela percepção de fatores 

negativos, como desconfiança e sensação de insegurança, que através do tempo, 

são incorporados à imagem da organização, que é rejeitada pela demanda. O 

desafio desse estado é, então, desenvolver um plano de marketing para transformar 

essa demanda negativa em positiva (KOTLER, 1973). 

Demanda inexistente - é o estado relacionado ao desconhecimento ou 

desinteresse da demanda por um produto específico. Para os produtos que 

enfrentem esse tipo de demanda, tem-se como necessário a realização de ações 

que propaguem seus benefícios, ao passo que eduquem os consumidores em 

potenciais (KOTLER, 1973). Contudo, a demanda inexistente representa um grande 

desafio para o marketing, por precisar de um período maior para a introdução do 
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produto no mercado, além de representar maiores custos para a organização 

(MAYER, 2014). 

Demanda latente - ocorre quando um número significativo de pessoas compartilham 

a necessidade e desejo por certo produto que ainda não é atendido pelo mercado. 

Este estado pode representar uma oportunidade aqueles que escolham inovar e 

desenvolver o produto que irá atender essa parcela do mercado que ainda não havia 

tido seus desejos atendidos (Kotler, 1973). 

Demanda em declínio - o estado de demanda em declínio irá ocorrer quando 

houver a redução gradual da demanda quanto ao nível anterior. Esta demanda é o 

reflexo do ciclo de vida do produto (GROFF, 1998) onde um declínio contínuo será 

esperado, caso não se elabore medidas para sua contenção e reanimação do 

publico alvo (KOTLER, 1973). A demanda em declínio pode ocorrer por causa das 

ações do próprio marketing, pela competição, mudanças demográficas e 

tecnológicas, e por mudanças no comportamento do consumidor (MAYER, 2014). 

Demanda irregular - demanda caracterizada pelas variações sazonais e pela 

instabilidade da procura (Kotler, 1973), causando problemas de capacidade ociosa e 

capacidade excessiva (GROFF, 1998). Para Mayer (2014) a demanda irregular 

representa um dos maiores problemas para o processo de gestão do marketing, 

retendo um número excessivo de demanda em um determinado período, e em 

outros momentos, um número reduzido. O marketing nessa etapa deve ser capaz de 

assegurar a qualidade dos produtos ofertados nos períodos de alta procura e 

controlar o impacto financeiro derivado da demanda reduzida em outros períodos 

(MAYER, 2014). 

Demanda plena - considerada como o estado mais desejado por parte da oferta, a 

demanda plena é o estado cujo volume e a periodicidade da demanda são os 

considerados ideais pela organização (KOTLER, 1973). Uma vez que este estado 

tenha sito atingido, o objetivo do marketing é o monitoramento do mercado, 

preparando a organização para quaisquer alterações (CALABASH EDUCATIONAL 

SOFTWARE, 2013). 

Demanda excessiva - estado em que o volume da demanda é maior do que a 

oferta pode ou deseja atender. Neste caso, a oferta enfrenta uma demanda maior do 

que a esperada (CALABASH EDUCATIONAL SOFTWARE, 2013). 
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Demanda indesejável - é o estado onde qualquer indício de demanda é excessiva 

devido às qualidades indesejáveis designadas ao produto. Sendo aplicado, por 

exemplo, a produtos como cigarros, bebidas alcóolicas, e ao uso de drogas ilícitas. A 

demanda por produtos que já tenham saído de linha também podem ser 

considerados como tendo uma demanda indesejável, já que a organização iria 

preferir devotar todos os seus esforços para o novo produto (CALABASH 

EDUCATIONAL SOFTWARE, 2013).  

Cada estado levanta questões diferentes em relação a especificas tarefas de 

marketing. Sendo que todas as tarefas necessitam de uma abordagem que seja 

consistente aos processos de análise, planejamento, execução, organização e 

controle, utilizando, para isso, ao menos as duas etapas básicas da tarefa de 

marketing, a escolha de mercados alvo e a formulação do marketing mix (KOTLER, 

1973). A figura 2 apresenta as principais tarefas para cada estado da demanda. 

Estados da demanda Tarefa de marketing 

Demanda negativa Marketing de conversão: analisar o motivo da resistência ao 
produto e desenvolver um plano de marketing que possa 
mudar as crenças da demanda, reduzindo a resistência em 
relação ao produto. 

Demanda inexistente Marketing de estímulo: buscar associações entre os 
benefícios do produto e as necessidades e desejos da 
demanda 

Demanda latente Marketing de desenvolvimento: encontrar as necessidades 
ainda não atendidas pelo mercado, mensurar o tamanho 
em potencial deste mercado e desenvolver produtos que os 
satisfaçam. 

Demanda em declínio Marketing de revitalização, marketing criativo (remarketing) 
– análise das causas do declínio; procura por novos 
mercados alvos, desenvolvimento de novas qualidades 
para o produto e alteração do programa de marketing atual. 

Demanda Irregular Marketing de sincronização (sincromarketing) – desenvolver 
atividades que irão garantir uma melhor sincronização do 
padrão demanda, como a promoção de novos usos do 
produto e a determinação de preços flexíveis.  

Demanda Plena Marketing de manutenção – manter o nível atual de 
demanda, estar à frente da concorrência, manter ou 
melhorar as qualidades do produto, checar constantemente 
os níveis de satisfação do consumidor e analisar eventuais 
mudanças de hábitos de consumo. 

Demanda excessiva Demarketing – busca pela redução da demanda total, ou de 
certos segmentos indesejáveis, de forma temporária ou 
permanente. 

Demanda indesejada Marketing de eliminação (countermarketing) – destruição 
total da demanda. 

Figura : Estados da demanda e suas respectivas tarefas de marketing 
Fonte: Adaptado de Kotler, 1973 
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Um destino ou atrativo turístico pode passar por todos estes estados ao longo 

de seu ciclo de vida. É altamente recomendável que se crie processos que 

identifiquem continuamente a situação atual do estado da demanda. O que irá 

contribuir para o desenvolvimento e a aplicação de tarefas específicas que irão 

moldar a demanda de acordo com o desejo da organização do destino/atrativo 

turístico. Dentre os oito estados apresentados, os estados de demanda irregular, 

excessiva e indesejada são os que merecem mais atenção, já que todos os três 

podem levar a impactos ambientais e/ou sociais negativos (KERN, 2006). 

 

2.3 MARKETING DE LUGARES 

 

A imagem transmitida de um espaço turístico é um importante fator para 

entender o processo de interação entre o espaço e o trade turístico. A imagem de 

um lugar pode ser definida como “um conjunto de atributos formado por crenças, 

ideias e impressões que as pessoas têm desse local.” (KOTLER et al., 2006, p. 182). 

Sendo consideradas como o “produto da mente tentando processar e enquadrar 

enormes quantidades de dados relacionados a um lugar.” (KOTLER et al., 2006, p. 

183). 

Em sua maioria, as estratégias de marketing procuram trazer à tona os 

aspectos positivos do lugar, as características de possível atração aos visitantes, ao 

mesmo tempo em que eliminam os aspectos negativos (KOTLER et al., 2006). 

Esses pontos positivos são ressaltados em campanhas promocionais através da 

escolha de atrativos que farão parte da formação da imagem que o destino turístico 

quer transmitir. Os atrativos tornam-se mais conhecidos, o acesso mais fácil, cresce 

o interesse pelos visitantes, aumentando, consequentemente, a demanda. 

De acordo com Beeton (2003), a utilização de atrativos turísticos como 

símbolo aumentará não somente o interesse pelo destino turístico como um todo, 

mas também a demanda por cada atrativo, resultando, por vezes, em problemas de 

excesso de visitação. Se mal administrado ou planejado de forma a garantir apenas 

os objetivos em curto prazo, a atividade turística pode destruir a integridade dos 

recursos utilizados, sendo conduzida em sentido contrário ao seu desenvolvimento 
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sustentável (BEETON, 2003; URTASUN; GUTIÉRREZ, 2006), visto o foco na 

competitividade entre destinos e na busca pelo contínuo aumento do número de 

visitantes. 

A atividade turística vista como bem sucedida apenas quando consegue 

aumentar o número de visitantes, pode se tornar prejudicial ao espaço, pois 

acarretará a degradação do meio ambiente (SADIKI, 2012). Beeton (2003) comenta 

que melhorias no transporte e comunicações, o aumento da renda disponível e do 

tempo de lazer resultaram na atividade turística como um produto altamente 

competitivo. Porém, a tarefa do marketing é maior do que a construção de altos 

volumes de venda (KERN, 2006). Cullwick (1975) aponta a necessidade dos 

profissionais de marketing em equilibrar o nível de esforços nesta área para garantir 

a satisfação do consumidor e para alcançar a lucratividade das empresas, 

gerenciando a demanda de acordo com tais necessidades.  

Diante o impacto que a atividade turística possui perante a sustentabilidade 

do local, há a necessidade de se acrescentar como responsabilidade do marketing o 

controle e a manutenção do ambiente em que a atividade está inserida. O marketing 

é uma forte influência em como os visitantes percebem o local e em quais locais eles 

decidem visitar (KERN, 2006). Essa influência deve ser utilizada sabiamente, 

principalmente em locais que sofram com elevada procura de visitantes. 

O demarketing surgirá a partir dessa nova abordagem, onde há a 

necessidade de um maior gerenciamento da demanda, sem que se perca a 

qualidade do serviço ofertado. Esta ferramenta defende que a tarefa do marketing é 

moldar a demanda de acordo com os objetivos em longo prazo, ao invés de 

orquestrar aumentos em vendas sem levar em consideração tais objetivos 

(CULLWICK, 1975). 

Não existe uma percepção única da imagem de um local. Esta varia de cada 

indivíduo e segmento. A ferramenta de demarketing deve, portanto, analisar quais 

segmentos do mercado que mais se adequam com as especificidades do espaço e 

transmitir uma imagem do local que irá agradar a cada um destes segmentos. 
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2.4 CONCEITO DE DEMARKETING 

 

O termo demarketing foi inicialmente abordado por Kotler e Levy (1971), 

sendo definido como aspecto de marketing que lida com o processo de desencorajar 

consumidores em geral, ou certos segmentos, de forma temporária ou permanente, 

ajustando a demanda a um nível e composição em que a organização possa e/ou 

deseja lidar. Por sua definição, demarketing pode ser entendido como uma 

ferramenta oposta ao marketing, contudo tal compreensão corresponde a uma má 

interpretação. A ferramenta de demarketing deve ser compreendida como uma parte 

integral do marketing (CULLWICK, 1975). O demarketing, inicialmente foi 

desenvolvido para o auxílio a organizações empresarias cujo volume excessivo de 

demanda prejudicava os objetivos em longo prazo da companhia. Posteriormente, 

suas ações e conceitos passaram a ser utilizados também pelo marketing social, em 

ações governamentais e por organizações sem fins lucrativos. Por vezes, a 

estratégia de demarketing é assemelhada à estratégia de countermarketing 

(marketing de eliminação), utilizada quando o mercado enfrenta o estágio de 

demanda indesejada. O demarketing, por exemplo, já foi estudado como método de 

combate ao uso de cigarros e álcool (HASSAN et al., 2009; WALL, A. P., 2007). 

Contudo há uma diferença entre as duas estratégias.   

O demarketing é uma ferramenta para redução da demanda quando esta 

opera de forma excessiva, ou seja, além do que a oferta consegue controlar. Já o 

countermarketing é uma estratégia de eliminação total da demanda por procura por 

produtos com qualidades indesejáveis (KOTLER, 1973). O propósito principal do 

demarketing não é a destruição da demanda, mas somente sua redução ou 

transferência (KOTLER; ARMSTRONG, 2001 apud KERN, 2006). Seus propósitos 

podem até objetivar o aumento da qualidade do produto, enquanto sua quantidade é 

reduzida (KERN, 2006). A diferenciação entre as duas ferramentas é importante, já 

que cada uma irá utilizar diferentes técnicas para atingir os objetivos do marketing. 

O estudo de Kotler e Levy (1971) apresenta três tipos diferentes de 

demarketing: Demarketing em geral, seletivo e ostensivo.  

 O demarketing em geral é utilizado quando se almeja a redução total da 

demanda. Este tipo pode ser utilizado em ao menos três situações. Quando a 

organização passa por um período de escassez temporária, ou seja, quando 
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sua demanda ou volume de produção for superestimado. Como solução, 

Kotler e Levy (1971) apontam para a contenção da demanda e a escolha de 

alocação do produto (como, para onde, e a quantidade). Outra situação seria 

quando a organização enfrentar uma popularidade intensa por parte de seus 

consumidores e deseja reduzir o nível de sua demanda, por tal nível não ser o 

desejável pela organização, ou por representar uma ameaça aos seus 

objetivos em longo prazo. A Ilha de Bali foi um dos exemplos indicados por 

utilizar técnicas de demarketing para reduzir sua atratividade turística e evitar 

o processo de superlotação. (KOTLER; LEVY, 1971). Por fim, uma 

organização pode utilizar de demarketing em geral quando houver o interesse 

em eliminar o produto do mercado, cuja demanda ainda possui interesse. 

 

  Demarketing seletivo ocorre quando apenas certos segmentos são 

desencorajados. Esses segmentos são desencorajados por não serem 

lucrativos, ou por serem considerados indesejáveis em relação aos impactos 

provocados.  Este tipo de demarketing deve primeiramente identificar os 

segmentos a serem evitados e em seguida deve escolher os meios para 

afastar tais segmentos. 

 

 Demarketing ostensivo pode ser considerado, na verdade, como método para 

aumentar a demanda de um produto/serviço, através da projeção de períodos 

de escassez de produtos, o que irá aumentar a procura.  

O propósito desse estudo é entender a utilização do demarketing como forma 

de controle de demanda em atrativos turísticos, portanto será investigada a 

utilização somente do demarketing em geral e o seletivo. 

 Assim como as práticas de marketing, o demarketing como ferramenta de 

controle deve ser incorporado dentro das estratégias do marketing mix (CLEMENTS, 

1989; CULWICK, 1975; BEETON, 2003; KERN, 2006), que são as variáveis - 

produto, preço, distribuição e promoção - controláveis do marketing, e se modificam 

de acordo com os objetivos da organização. 
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2.5 DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS EM DEMARKETING 

 

Pesquisas em demarketing se iniciaram a partir da década de 1970 e 

possuem dois principais focos – demarketing como solução para períodos de 

escassez de produtos e para a redução de serviços públicos. Pesquisas mais atuais 

em relação à ferramenta possuem foco no comportamento do consumidor (SUH, M.; 

RHO, T.; GREENE, H, 2012; DEUTSCH; LIEBERMANN, 1985). 

 

2.5.1 Demarketing na indústria de óleo e gás 

 

Harvey e Kerin (1977) investigam o papel do demarketing para a redução 

temporária da demanda no mercado de petróleo nos Estados Unidos, que sofria, na 

década de 1970 por um período de escassez. Para isso, identificam os motivos e 

consequências da “crise energética” que se estabeleceu e, utilizando as empresas 

de petróleo e gás Shell e a Exxon, demonstram a participação do demarketing no 

processo de controle de demanda. 

Os autores comentam que a crise começou a ficar significativa com a criação 

da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que se uniram para 

combater o mercado oligopsônio, cujas ambas Shell e Exxon faziam parte, e que 

influenciavam drasticamente no preço do barril de petróleo. O mercado oligopsônio 

impedia o estabelecimento de preços justos, impondo preços abaixo do valor de 

mercado, o que aumentava cada vez mais o consumo por petróleo (HARVEY; 

KERIN, 1977). A OPEP reagiu a essa situação e aumentou o preço do petróleo 

bruto, a oneração das companhias com taxas de impostos e a reduziu da oferta de 

petróleo. Estas e demais atitudes contribuíram para a escassez do petróleo no 

mercado, o que impulsionou as empresas a tomarem medidas de contenção quanto 

ao crescimento contínuo da demanda. 

As estratégias de demarketing desenvolvidas tiveram como objetivo o auxílio 

na redução da demanda para atender a oferta limitada e a distribuição justa e 

equitativa para os clientes existentes (HARVER; KERIN, 1977). As estratégias foram 

agrupadas por sua associação às variáveis do marketing mix e incluíam técnicas 

como restrição da quantidade máxima diária de gasolina e gás a ser vendida, 
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fechamento de postos de gasolina marginais e adiamento de novas instalações; 

limitação para o uso de cartões de crédito, ou criação de requisitos mais rigorosos 

para a sua utilização e eliminação de descontos e foco em serviços ao invés de 

produtos (HARVER; KERIN, 1977). 

 A variável promoção foi o elemento mais utilizado, por ambas as 

organizações para a difusão das táticas de demarketing, principalmente no âmbito 

da publicidade. Ambas se concentraram na publicidade em massa para “reduzir a 

demanda do consumidor individual, mantendo a preferência de marca e imagem 

corporativa positiva, e ao mesmo tempo alertar o público em geral para a 

necessidade de reduzir o desperdício” (HARVER; KERIN, 1977, p. 332, tradução 

nossa).  

Apesar de seu sucesso de aplicação, os autores comentam sobre as suas 

limitações. Demarketing, por exemplo, provou-se pouco eficaz em alterar em longo 

prazo os padrões de consumo. Isto porque a empresa começou a perder sua 

credibilidade, pois os consumidores acreditaram que a redução da oferta implicava 

em algum motivo oculto. Ademais, a ferramenta foi tida como de natureza impessoal 

visto sua falha na comunicação entre operador do posto de gasolina e o comprador, 

o que cooperou para a alienação do consumidor (HARVER; KERIN, 1977). 

 

2.5.2 Demarketing para o racionamento de energia elétrica 

 

O estudo de Deutsch e Liebermann (1985) averigua os efeitos do demarketing 

em campanhas publicitárias para alterar o comportamento do consumidor quanto ao 

consumo de energia elétrica em Israel. A produção de energia elétrica do Estado 

advém principalmente do carvão e do petróleo, que são importados. Em razão do 

défice crescente da balança comercial enfrentada na década de 1980, o governo 

israelense lançou uma série de campanhas publicitárias para reduzir o consumo de 

energia (DEUTSCH; LIEBERMANN, 1985). O objetivo era reduzir o consumo de 

todos os tipos de usuários (demarketing em geral). 

 As campanhas apresentadas eram simples, rodadas na televisão e 

impressas em jornais e alertavam sobre a necessidade da economia de energia 

(DEUTSCH; LIEBERMANN, 1985). Para descobrir os efeitos do demarketing, dois 
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modelos matemáticos lineares foram aplicados, ambos confirmando a eficiência do 

uso da ferramenta ao demostrarem a redução do consumo de energia elétrica em 

curto prazo (DEUTSCH; LIEBERMANN, 1985).  

No estudo não são apresentados quaisquer técnicas utilizadas sobre outras 

variáveis, como distribuição e preço, o que pode ter sido uma das causa da limitação 

da utilidade do demarketing em longo prazo. Aparenta-se que a ferramenta foi 

aplicada isoladamente de outras técnicas de planejamento e marketing, o que não é 

o ideal e implica, em sua maioria, na falha no alcance dos objetivos da organização. 

 

2.5.3 Demarketing para produtos em escassez 

 

Dadzie (1989) também explora a utilização do demarketing em um ambiente 

de mercado que lide com escassez de produtos. Ao realizar um estudo de caso em 

países do continente africano, o autor diferencia variados tipos de escassez de 

produtos e suas diferentes estratégias de demarketing. Supôs-se também, que as 

estratégias de demarketing iram variar de acordo com o tipo de mercado existente 

em cada país – quando o governo impõe, ou não, forte controle sobre a estipulação 

de preços, por exemplo (DADZIE, 1989).  

Para sua pesquisa, Dadzie (1989) elabora um questionário com o intuito de 

identificar o tipo de mercado enfrentado, o controle estabelecido pelo governo, se e 

quais estratégias de demarketing eram utilizadas pelas firmas situadas nos países. 

O autor conclui que a maioria das firmas estudadas - 70% de um total de 188 firmas 

- operava em um mercado cuja demanda é maior do que a procura. 

 As estratégias de demarketing se dividiram em três grupos, cada um 

representando a natureza da escassez dos produtos em relação ao tempo. Em 

situações de escassez permanente, o demarketing adotado buscou compensar a 

demanda através do investimento em outros mercados paralelos, que sejam mais 

lucrativos paras a firmas e possuam demanda por produtos/serviços disponíveis.  

Com a produção, por exemplo, de produtos alternativos desenvolvidos por outras 

matérias primas (DADZIE, 1989).  

Em situações de escassez provisória, as empresas buscaram utilizar 

inúmeras estratégias de demarketing, mas em uma escala moderada já que o 
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objetivo principal é a retenção do mercado e a redução de custos (DADZIE, 1989). 

São desenvolvidas atividades como distribuição de produtos alternativos, redução de 

campanhas de campanhas publicitárias, educação do consumidor e foco de vendas 

para um específico segmento (demarketing seletivo). 

A terceira situação se aplica quando o mercado sofre por uma volatilidade, ou 

seja, por vezes a demanda é maior do que a oferta, e por outras, a oferta é maior do 

que a demanda.  Esta característica implica em uma ativa utilização de uma 

variedade de técnicas de demarketing, como na disponibilidade de produtos 

alternativos, redução de custos através da eliminação de atividades nas variáveis 

promoção e distribuição, o aumento do preço dos produtos e educação dos 

consumidores (DADZIE, 1989). 

Referente à sua hipótese de que o desempenho do demarketing iria variar de 

acordo com as características do país e da empresa, Dadzie (1989) não conseguiu 

prová-la estatisticamente. Isto porque, independentemente do país localizado, a 

influência do governo perante o mercado, ou das características das empresas – 

pequeno, médio ou grande porte; voltado para o consumidor final ou industrial etc. – 

não houve variação sobre a incidência dos três grupos de mercados assinalados 

anteriormente. O autor conclui então, que o planejamento e execução de 

demarketing devem ser realizados por meio de uma escala regional ou global 

(DADZIE, 1989). 

 

2.5.4 Demarketing para consumo inadequado de serviços de saúde 

 

Kindra e Taylor (1995) desenvolvem um modelo conceitual para a utilização 

do demarketing no consumo inadequado de serviços de saúde. O modelo, que pode 

ser visto na figura 3 surgiu a partir da necessidade do governo canadense em 

reduzir os custos de seu sistema nacional de saúde, muito popular entre os 

habitantes do país. 
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Figura : Modelo conceitual para o demarketing 
Fonte: Adaptado de Kindra e Taylor, 1995 

 

Os autores indicam a existência de quatro fatores principais que afetam a 

procura por assistência médica pública no Canadá: alterações demográficas – com o 

aumento crescente da proporção de idosos; o aumento do número de médico e 

consultórios no mercado; o aprimoramento por parte de tecnologias para prolongar o 

tempo de vida das pessoas; e a alta expectativa da população canadense sobre seu 

sistema de saúde (KINDRA; TAYLOR, 1995). Todos esses fatores provocam o 

aumento preocupante da demanda por serviços de assistência médica, resultando 

em uma demanda excessiva. Portanto, “se a cobertura de saúde universal deve se 

manter com um pilar da sociedade canadense, o consumo dos canadenses de 

serviços de saúde deve ser desencorajado em algum grau” (KINDRA; TAYLOR, 

1995, p. 12, tradução nossa). 

O demarketing é, assim, proposto como resposta do mercado para o 

consumo inapropriado de serviços de saúde. São indicados ações como o aumento 

de preço através de taxas e tarifas de coparticipação; redução da quantidade dos 

serviços ofertados, preservando seu nível de qualidade através de um sistema de 
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assistência gerenciada; promoção da redução da utilização de serviços de saúde, 

através da educação dos consumidores e redução da conveniência de acesso aos 

serviços oferecidos (KINDRA; TAYLOR, 1995). 

Outro elemento do modelo concebido por Kindra e Taylor (1995) é 

denominado pontos de pressão e representam os fatores principais que influenciam 

o sucesso da aplicação da ferramenta de demarketing para a redução da demanda. 

Em relação ao demarketing do uso inapropriado do serviço de saúde do Canadá, 

Kindra e Taylor identificam que para que a ferramenta seja aplicada com sucesso, a 

qualidade dos serviços oferecidos não pode ser reduzida, os custos devem ser 

contidos, as expectativas dos consumidores devem ser atenuadas e o nível de 

especialização dos fornecedores, contidos (KINDRA; TAYLOR, 1995). Deve haver 

também uma etapa de avaliação das atividades de demarketing realizadas, que 

indicarão se as iniciativas tiveram o efeito desejado ou para identificar outras ações 

desta ferramenta que precisam ser tomadas (KINDRA; TAYLOR, 1995). No caso da 

redução do uso de serviços médicos, os orçamentos distribuídos pelo governo 

devem ser reduzidos, assim como os custos; as taxas de utilização devem decair e 

todos os resultados e indicativos utilizados devem demonstrar uma melhora ao longo 

do tempo (KINDRA; TAYLOR, 1995).  

O modelo conceitual de demarketing criado por Kindra e Taylor (1995) pode 

ser adaptado para diferentes atividades, incluindo a atividade turística (KERN, 2006). 

O modelo facilitaria a identificação dos fatores que levaram o destino turístico a uma 

demanda excessiva, na escolha das estratégias de demarketing adequadas para a 

área, na eleição e avaliação dos principais pontos que influenciam o sucesso da 

ferramenta e nos métodos de avaliação das técnicas de demarketing utilizadas. As 

variáveis de cada parte integrante do modelo seriam adaptadas para se encontrar 

com as características e necessidades do ambiente e suas variáveis devem ser 

analisadas juntamente pelos responsáveis pelo planejamento e gestão do destino 

turístico. 
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2.5.5 Demarketing para a redução do consumo de cigarros e bebidas 

alcoólicas 

 

Muitas são as pesquisas que abordam a ferramenta de demarketing como 

estratégia para a redução do consumo de cigarros e de bebidas alcoólicas (WALL, 

A. P., 2005; HASSAN et al., 2009; SHIU et al., 2009).  

Wall, A. P. (2005) apresenta três campanhas realizadas pelo governo do 

Reino Unido para reduzir a utilização de cigarros, o consumo de álcool e a redução 

do uso de carros privados que utilizaram o demarketing como ferramenta para se 

atingir tal redução. Em relação à campanha para redução do uso de cigarros, Wall, 

A. P. (2005) comenta sobre a mudança da abordagem de campanhas antitabagismo 

que antes focavam em apresentar as despesas adicionais que o consumidor obtinha 

ao adquirir cigarros, passaram, posteriormente, a ter um novo direcionamento, 

focando nos problemas de saúde. A campanha contava ainda com imagens fortes 

que demonstravam o efeito do cigarro sobre o organismo. Outras técnicas de 

demarketing utilizadas pelo governo foram a obrigatoriedade de se colocar frases 

como “cigarro mata” em todos os pacotes de cigarro distribuídos no Reino Unido, a 

proibição do uso de empresas de cigarro como patrocínio a eventos esportivos e de 

artes e ao aumento de lugares proibidos para o fumo (WALL, A. P., 2005).  

Para conter o excesso de consumo de bebidas alcoólicas, o governo adotou 

inúmeras medidas preventivas, incluindo campanhas de demarketing através de 

cinema e televisão e com campanhas publicitárias que associem o consumo de 

bebidas alcoólicas com comportamentos autodestrutivos dentre outros alertas 

(WALL, A. P., 2005). Outra proposta desenvolvida foi a redução das restrições dos 

horários de aberturas de estabelecimentos de bebidas, permitindo que estas possam 

abrir 24 horas por dia. Esta medida é contestada ao se argumentar que a 

possibilidade da abertura dos estabelecimentos provocaria uma situação adversa, 

prologando o consumo e prolongando os problemas (WALL, A. P., 2005). 

A busca pela redução do uso de carros privados está diretamente relacionada 

a estratégias para preservação do óleo, contenção dos efeitos negativos projetados 

no meio ambiente e a manutenção da saúde pública (WALL, A. P., 2005). Wall, A.P. 

(2005) argumenta que aumento de ciclovias em áreas urbanas, o incentivo de 

programas para o compartilhamento de carros, investimento em transporte público 
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como estratégias de demarketing têm sido pouco efetivos para redução do uso de 

carros dado a pequena garantia de custo/benefício. Exemplifica problemas na 

concentração da ferramenta na variável preço, do marketing mix. Wall, A. P. (2005) 

cita a utilização de técnicas como tarifas rodoviárias, rodovias pedagiadas, quotas 

para estacionamento como pouco atraente politicamente, o que pode tornar o 

governo vulnerável em períodos de eleições.  

O autor acima citado argumenta que a principal questão a ser resolvida pelo 

governo não seria a redução da posse de carro, mas sim a redução da quantidade 

de pequenas jornadas e oferecendo opções alternativas para este tipo de 

deslocamento (WALL, A. P., 2005). Propõe-se o demarketing seletivo, escolhendo 

como mercado alvo os novos usuários, já que estes tendem a ser mais perceptíveis 

em relação às questões ambientais e ainda não estão acostumados a utilizar seus 

carros como meio principal de locomoção (WALL, A. P., 2005). O autor conclui 

ressaltando que apesar de que as estratégias de demarketing utilizadas possam ser 

vistas como bem sucedidas, essas devem ser planejadas e integradas juntamente 

com um conjunto de outras iniciativas para se atingir plena eficácia (WALL, A. P., 

2005). 

Já Hassan et al. (2009) avaliam os resultados da campanha de demarketing 

HELP : Por uma vida sem tabaco, campanha antitabagista realizada pela Comissão 

Europeia, realizada entre 2005 a 2010. A campanha, que possuía foco estritamente 

na variável promoção do demarketing, tinha como objetivo a prevenção do 

tabagismo, através da promoção de um estilo de vida livre de tabaco, fornecendo 

informações completas sobre os problemas de saúde e sociais causados pelo seu 

consumo (HELP CAMPAIGN, 2014).  

A estratégia de demarketing contava principalmente com a divulgação de 

campanhas publicitárias na televisão, iguais para todos os países da União 

Europeia, que apresentam como tema a prevenção e a cessação do tabagismo e as 

consequências do tabagismo aos fumantes passivos (HASSAN et al., 2009). A figura 

4 é um exemplo de uma das campanhas publicitárias propagadas pela campanha. A 

cena retrata uma adolescente de sofre dificuldades respiratória, assistindo seus pais 

fumando. Ao final do frame, há a linha telefônica disponível para assistência a quem 

deseja parar de fumar. Hassan et al. (2009) comentam o desafio da campanha em 

repassar sua mensagem através de uma campanha publicitária uniforme,  já que 
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seu público alvo era muito variado e multicultural. A campanha utilizou-se também 

da realização de eventos e criação de websites, integrados as campanhas 

televisivas e distribuição de pôsteres, como no da figura 5. 

 

 
Figura : Campanha publicitária da campanha HELP: por uma vida sem tabaco 
Fonte: HELP CAMPAING, 2014 

 

 
Figura : Pôster campanha HELP: por uma vida sem tabaco 
Fonte: HELP CAMPAING, 2014 
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Hassan et al. (2009) avaliam a campanha HELP como tendo efeitos primários 

e secundários. Os efeitos primários dizem respeito aos efeitos em nível do 

consumidor, demonstrando relevante aceitação, compreensão e confiança da 

campanha. Os efeitos secundários demonstram a influência da campanha perante o 

a criação de debates nacionais e internacionais antitabagismos. O autor acredita que 

as estratégias de demarketing propostas contribuíram positivamente para o 

engajamento dos consumidores quanto às mensagens propagadas pela campanha 

HELP e que demais resultados devem ser avaliados ao longo do tempo (HASSAN et 

al., 2009). 

Com o objetivo a avaliar as medidas de demarketing propostas para a 

redução do tabagismo, Shiu et al. (2009) propõem uma estrutura que integre todos 

os componentes do demarketing e os relacione dentro de três medidas: atitude do 

consumidor em relação a indústria de tabaco, atitude do consumidor em relação ao 

tabagismo e intenções do consumidor em parar de fumar. Cada variável – preço, 

produto, distribuição e promoção - é avaliada dentre esses três contextos (SHIU et 

al., 2009). 

As estratégias de demarketing utilizadas tipicamente pelos órgãos 

governamentais são apresentadas por Shiu et al. (2009), incluindo ações como: 

restrição de produtos feitos de tabaco, aumento de produtos substitutos ao tabaco, 

como gomas de nicotina, destaque aos danos do produto; aumento do preço e de 

taxas; redução dos espaços permitis para consumo, redução de pontos de venda e 

restrições ao uso de publicidade para divulgação de produtos. 

Para a avaliação das estratégias projetadas dentro dos três parâmetros 

indicados, Shiu et al. (2009) realizam uma pesquisa com 964 fumantes, em dois 

períodos diferentes, com questões que relacionem os parâmetros de medição com 

as estratégias de cada variável de demarketing. Antes do resultado da pesquisa, 

Shiu et al. (2009) trabalham com as seguintes hipóteses:  

Variável produto - afetaria negativamente as atitude do consumidor em relação ao 

tabagismo e sua indústria, e positivação na intenção de parar de fumar; 

Variável preço e distribuição - não afetariam a atitude do consumidor em relação a 

indústria de tabaco, afetariam negativamente em relação ao tabagismo e 

positivamente na intenção de parar de fumar; 
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Variável promoção - contribuiria com a intenção de parar de fumar e afetaria 

negativamente em relação à indústria de tabaco e ao tabagismo. 

Ao final da análise de todas a respostas, Shiu et al. (2009) apenas não 

conseguem confirmar três de suas hipóteses. Após o resultado, descobre-se que a 

variável produto não possui efeitos na atitude do consumidor em relação à indústria 

de tabaco nem na intenção desse em parar de fumar, assim com a variável 

distribuição não afeta essa decisão e a variável preço de fato afeta negativamente a 

percepção do consumidor em relação a indústria de tabaco. 

O modelo projetado por Shiu et al. (2009) é um modelo relevante pois 

demonstra como o demarketing e suas ações conseguem alterar certos 

comportamentos por parte da demanda. Além do mais, o modelo consegue realizar 

uma avaliação ampla de cada ação, relacionando-a com parâmetros escolhidos, o 

que contribui para a adaptação e análise contínua de suas ações. 

 

2.5.6 Demarketing para alteração do comportamento do consumidor 

 

Outra gama de pesquisas realizadas para estudar os benefícios do 

demarketing analisa suas influências sobre o comportamento do consumidor (SUH 

et al., 2011; HAN, 2014). Suh, Rho e Greene (2012) examinam a reação dos 

consumidores na presença de táticas de demarketing em um ambiente e-business. 

Os autores comentam que poucos são os estudos que investigam o uso do 

demarketing em organizações empresariais e que estas utilizam a ferramenta para 

reduzir os custos com gestão do relacionamento com o cliente, ao eliminar os 

clientes não rentáveis (SUH, M.; RHO, T.; GREENE, H, 2012). A ferramenta é, no 

entanto sugerida com estratégia alternativa para converter os clientes de baixa 

rentabilidade em clientes de alta rentabilidade sem aumentar as despesas de 

marketing (SUH et al., 2011, p. 40, tradução nossa). 

As estratégias de demarketing podem ser aplicadas em organizações 

empresarias para mudar as percepções e intenções de seus clientes, 

transformando-os em mais valiosos. Para isso, deve-se, primeiramente, entender as 

reações desses consumidores as práticas de demarketing (SUH, M.; RHO, T.; 

GREENE, H, 2012). O estudo de Suh, Rho e Greene (2012) busca então entender 
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essas reações, a partir da projeção de estímulos de demarketing, e identificar quais 

estímulos fariam com que os consumidores deixassem sua lealdade a marca e 

adquirissem outros produtos, e quais seriam os estímulos que fariam consumidores 

não rentáveis mais leais a marca.  

Uma pesquisa de caráter experimental foi realizada com 147 pessoas que 

tinham que analisar um produto de um website fictício e avaliá-los de acordo com as 

afirmações propostas no questionário. Somente as variáveis preço e produto foram 

utilizadas, sendo manipuladas para terem estímulos fortes e fracos. Foram 

acrescentadas também perguntas que serviram para analisar o fator lealdade dos 

entrevistados para com o produto. O resultado da pesquisa indicou que o efeito de 

demarketing no mercado e-business se apresenta como uma reação negativa 

quando o estímulo for provocado em grande intensidade e pela variável preço. Tal 

estímulo provoca menor interesse do consumidor em manter um relacionamento 

com a organização e o motiva a procurar por produtos alternativos (SUH, M.; RHO, 

T.; GREENE, H, 2012).  Já a reprodução de estímulos da variável produto incentiva 

o consumidor a manter e aprimorar sua relação com a empresa. Tal desejo de se 

manter um relacionamento com a empresa será ainda maior se os estímulos da 

variável preço forem confrontados com os da variável produto (SUH, M.; RHO, T.; 

GREENE, H, 2012). 

Suh, Rho e Greene (2012) concluem que em uma situação de demarketing, 

as reações do cliente podem ser diferenciadas com base na intensidade de 

estímulos apresentados pelo prestador do serviço. A ferramenta demarketing sofreu 

resistência por parte de alguns consumidores não rentáveis e ao invés de 

procurarem por produtos alternativos, estes clientes optaram por reforçar sua 

relação com a empresa. Esta reação peculiar é positiva aos comerciantes, que 

podem tirar proveito desse fenômeno e aprimorar seus lucros (SUH, M.; RHO, T.; 

GREENE, H, 2012). O demarketing estabelece-se, portanto como uma ferramenta 

benéfica para organizações empresariais (SUH, M.; RHO, T.; GREENE, H, 2012). 

Em seu recente estudo, Han (2014) remete o uso de medidas de demarketing 

para modificar o comportamento do público sobre o uso de energia nuclear. A 

energia nuclear é uma fonte de energia que pode ser uma alternativa ao uso de 

fontes não renováveis, como carvão e o petróleo. Contudo, essa enfrenta uma 

imagem negativa e muitos grupos são contrários ao seu uso. Talvez, a demanda 
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pelo uso de energia nuclear possa ser caracterizada no estado de demanda 

negativa (ver seção 2.2). Han (2014) propõe uma estrutura elaborada de 

demarketing que colabore para redução do medo provocado pela energia nuclear 

baseada, principalmente, na introdução de conhecimentos em relação a este tipo de 

energia e suas funcionalidades.  

As estratégias de demarketing recomendadas são separadas em três grupos 

de pessoas, divididas com base no conhecimento que cada um tem para tomar 

decisões sobre o uso de energia nuclear. O primeiro grupo representa o público 

desinformado, aqueles que possuem pouco conhecimento sobre o assunto para 

julgar racionalmente eventuais críticas e ameaças a energia nuclear. O próximo 

grupo é formado pelo público “underinformed”, que são aqueles que recebem 

informação inadequada e acreditam que outros tipos de energia alternativa seriam 

capazes de substituir tanta as fontes non renováveis, quanto a energia nuclear. E 

por fim, o grupo do público mal informado, composto por pessoas que possuem 

conhecimento incompleto sobre a natureza da energia nuclear e suportam um único 

ponto de vista em vez de analisar o quadro por inteiro (HAN, 2014). 

Para cada grupo, são propostas diferentes estratégias de demarketing 

preocupadas na reeducação do público sobre o uso da energia nuclear, seus riscos 

e benefícios, além de sua contribuição como fonte alternativa de energia. São 

propostas estratégias que debatam mais amplamente sobre a energia nuclear; que 

familiarizem o público desinformado com conhecimento atualizado, em uma 

linguagem que seja de mais fácil compreensão ao público leigo; estratégias que 

demonstrem a inviabilidade de aplicação de outras fontes alternativas de energia 

para substituir totalmente o uso de combustíveis fósseis e das usinas nucleares e 

estratégias para segmentar o público e transmitir os apelos em relação a energia 

nuclear diferenciadamente, de acordo com as características e necessidades e 

interesses de cada segmento (HAN, 2014). 

A estrutura sugerida por Han (2014) sugere o uso de demarketing para 

reduzir o medo do público em geral à criação e utilização de usinas nucleares. 

Contudo, nenhuma tática é especificamente apresentada. O autor, por exemplo, não 

apresenta como estas estratégias seriam introduzidas no marketing mix ou como 

estas seriam apresentadas ao público, deixando a impressão de que seria uma 

proposta inicial que necessita de demais estudos. Ao final de seu trabalho, o autor 
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deixa claro que seu trabalho não tem como objetivo incentivar ou se opor ao uso de 

energia nuclear, mas abolir o medo e as reações irracionais que interrompem a 

inovação tecnológica e bloqueios progressão política energética (HAN, 2014). 

 

2.5.7 Demarketing para redução do uso de substitutos ao leite materno 

 

O demarketing também já foi utilizado para a redução do consumo de 

substitutos do leite materno (SALEM, 2013). Salem (2013) menciona que a 

substituição do leite materno por produtos industrializados representa um dos 

maiores fatores de risco para a saúde global, tendo importantes implicações 

socioeconômicas para as sociedades dos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. A crescente procura por substitutos ao leite materno é atribuída à 

exposição à mídia de massa, o contato com as práticas de saúde ocidentais e 

marketing agressivo dos produtos substitutos (SALEM, 2013). 

Em sua pesquisa, Salem (2013) buscou identificar os principais fatores que 

afetam o demarketing contra o consumo dos produtos substitutos ao leite materno 

na Palestina, identificando quais seriam as estratégias mais efetivas para o sucesso 

da ferramenta quanto ao incentivo ao uso do leite materno. Os resultados 

encontrados são separados entre as quatro variáveis do demarketing.  

Em produto, as técnicas mais eficientes foram o aumento da restrição de 

importações sobre o leite em pó, a redução da quantidade de leite embalado em 

cada recipiente, a proibição do uso de fotos infantis como estratégia de marketing 

para promoção dos produtos, a disposição de alertas nas embalagens, destacando 

as desvantagens do uso do leite em pó como substituo ao leite materno. A variável 

preço afeta o demarketing dos substitutos ao leite materno através do aumento dos 

preços e dos impostos aplicado aos produtos, diminuindo a confiança dos 

distribuidores e aumentando as taxas associadas a importação de tais produtos.  

A componente distribuição contribui limitando os locais de venda, proibindo 

que hospitais exibam cartazes ou qualquer outro método para divulgar os produtos e 

proibindo o uso de leites processados em locais públicos. Já a variável promoção 

afeta o demarketing dos produtos ao proibir campanhas promocionais, ao proibir que 

organizações distribuição amostras grátis de seus produtos e organizando 
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campanhas para premiação de mulheres que desistiram dos produtos processados 

(SALEM, 2013). 

Para o autor, “é essencial dar o conceito demarketing a mesma importância 

que foi dada ao conceito de marketing moderno, que se baseia principalmente sobre 

os 4P‟s do marketing mix (produto, preço, praça e promoção) e da integridade entre 

eles” (SALEM, 2013, p. 309, tradução nossa). Salem (2013) complementa sua 

afirmação criticando a concentração dos esforços de demarketing nas variáveis 

promoção (principalmente em seu elemento publicidade) e produto. Crítica que pode 

ser aplicada a qualquer área em que o demarketing for necessário, incluindo o 

turismo. 

 

2.5.8 Demarketing para eliminação de produtos – Windows XP 

 

Não obstante, o demarketing como ferramenta de marketing que é, é utilizado 

amplamente por qualquer empresa que passe por determinadas situações, sem a 

percepção de sua definição. O demarketing é utilizado, por exemplo, por empresas 

que desejam retirar produtos ultrapassados do mercado, para poder lançar novos. 

Para isso, ela desenvolve inúmeras estratégias pertencentes ao conceito de 

demarketing. 

A empresa multinacional Microsoft é um claro exemplo de organização que 

frequentemente utiliza da ferramenta de demarketing para a eliminação de produtos 

desatualizados do mercado. Recentemente, a organização anunciou uma mudança 

em seu sistema operacional Microsoft Windows, com a eliminação do suporte ao 

Windows XP, lançado em 2001. Isto significa que “não haverá mais assistência 

técnica para o Windows XP, nem mesmo atualizações automáticas que ajudam a 

proteger o computador” (WINDOWS, 2014). Um dos motivos para o fim do suporte 

seria a migração da grande parcela utilizadora do sistema XP para o novo sistema 

operacional da Windows, o Windows 8.1. 

A migração dos usuários para outros sistemas operacionais será árdua, já 

que há certa fidelidade ao sistema XP.  Mesmo após a criação de novos sistemas 

operacionais – Windows Vista, Windows 7 e Windows 8 – o Windows XP ainda 

permanece em segundo lugar na participação do mercado de sistemas operacionais, 
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ficando atrás somente do Windows 7 (NETMARKETSHARE, 2014; STATCOUNTER, 

2014). Neste caso, quando uma organização possui interesse em retirar do mercado 

um produto com consumidores leais, a demanda, em qualquer volume, é 

considerada como negativa e temporariamente excessiva em relação ao nível 

desejado pela organização, que seria nulo (KOTLER; LEVY, 1971). De acordo com 

Kotler e Levy (1971) a tarefa do marketing para eliminações de produtos seria “não 

somente reduzir a produção e o inventário [...] como também reduzir a demanda” (p. 

78, tradução nossa). 

Como estratégias de demarketing para eliminações de produtos do mercado, 

são propostas por Kotler e Levy (1971) a oferta de produtos alternativos que 

compensem de certa forma, o produto retirado do mercado, a informação dos 

motivos para a retirada do produto, e a manutenção de um estoque mínimo do 

produto, satisfazendo os clientes ainda não preparados para a migração. Esta última 

ação é oportuna também, para oferecer um tempo necessário para que os clientes 

possam utilizar o produto que será aposentado, ao mesmo passo que procura 

compreender e estudar as novas opções de consumo. 

Ao analisar as ações da Microsoft, percebe-se que soube utilizar bem a 

ferramenta e os benefícios do demarketing para a aposentadoria definitiva do 

Windows XP. Primeiramente, a organização informou com considerável 

antecedência, sobre a eliminação do suporte ao sistema XP, explicando também os 

motivos dessa ação. A Microsoft utilizou para alertar aos seus usuários sobre o 

término do suporte ao Windows XP técnicas, como comunicado de imprensa, assim 

como reportagens em jornais e revistas e a edição de seus canais de comunicação, 

como websites e o blog oficial do Windows, o Windows Experience Blog. Aos 

usuários ainda ativos do sistema, foram enviadas cartas notificando o fim das 

atualizações do XP. 

Como produto alternativo àqueles que ainda utilizem o Windows XP, a 

Microsoft está amplamente recomendando o Windows 8.1, novo sistema operacional 

da organização. Em todo o material de promoção que anuncia o fim do sistema XP, 

há a recomendação do Windows 8.1, inclusive há a distribuição de materiais que 

auxiliem a migração dos usuários ao novo sistema. No blog e no website do 

Windows, o usuário pode ter acesso a vídeos, e a passo – a passo para utilização 



    62 
   

do novo sistema. Há vídeos também contando a trajetória do Windows XP e vídeos 

que expliquem as funcionalidades do Windows 8.1.  

Percebe-se a forte utilização da variável promoção, para incentivar a saída 

dos usuários do Windows XP, para auxiliar no processo de troca de sistemas 

operacionais, e para contribuir que a troca seja realizada especificamente para o 

Windows 8.1 O auxílio ao usuário foi completo para que este se sinta o menos 

prejudicado o possível. 

Após essa série de esforços para informar aos consumidores sobre a 

aposentadoria do sistema operacional, as estratégias de demarketing utilizadas pela 

Microsoft podem ser consideradas com bem sucedidas. Isto, pois, desde inicio das 

ações para a retirada do antigo sistema do mercado, tem-se percebido a redução 

dos usuários que o utilizam. Sua parcela de mercado foi de 20,59% em setembro de 

2013, para 17,16% em março de 2014 (STATCOUNTER, 2014). A redução 

contínua, apesar de pequena, representa que os usuários estão começando a 

entender que o Windows XP já não é recomendado para o uso, e estão migrando 

para outros sistemas operacionais. 

Em relação ao Windows 8, dados da StatCounter (2014) mostram que o novo 

sistema operacional ainda não é popular entre os usuários. De fato não houve 

sequer crescimento de seu uso, no período de migração dos usuários do Windows 

XP. Esta situação pode significar que os usuários do Windows XP podem estar 

procurando por alternativas fora da gama de produtos do Windows. Contudo, ainda 

é cedo para fazer demais afirmativas, já que as ferramentas de demarketing foram 

aplicadas em um pequeno espaço de tempo, e é necessária uma avaliação em 

longo prazo. 
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3 DEMARKETING EM TURISMO 

 

Demarketing em turismo é um instrumento poderoso, pois é capaz de 

incorporar técnicas de gestão de visitantes na fase operacional do marketing 

(BEETON, 2002). Devido a sua incorporação ao marketing mix, o demarketing 

apresenta como benefício o controle do fluxo da demanda antes que esta chegue ao 

destino, atuando no estágio em que as expectativas são criadas e as decisões sobre 

destinos e atividades são feitas (BEETON, 2002). Devido a essa característica, o 

demarketing vai além do que as medidas de contenção, tornando-se uma medida de 

prevenção de impactos que firam a sustentabilidade. 

Para Swarbrooke (2002), o demarketing aplicado ao turismo será aplicado em 

três ocasiões. Quando destinos e atrativos turísticos receberem um número 

excessivo de demanda em geral; em períodos de picos, quando houver uma 

concentração excessiva de visitantes em um determinado período e para 

desencorajar a apropriação da área por parte de visitantes considerados como 

indesejáveis por causa, por exemplo, de seu mau comportamento perante a área e 

suas facilidades e recursos.  

Na figura 6 são resumidas algumas ações de demarketing, de acordo com as 

variáveis do marketing mix, apontados por literatura prévia, sugeridas em estratégias 

ligadas a área de turismo. 

 

 

Variáveis do 
Marketing Mix 

Estratégias de demarketing Autores 

Produto  Reduzir conteúdo ou qualidade da 
atividade 

 Separar a gestão de grandes 
grupos de visitantes 

 Limitar atividades, restringindo as 
áreas onde essas podem ser 
realizadas 

 Limitar as atividades permitidas, 
tanto sazonalmente quanto 
inteiramente, devido às condições 
ambientais 

 Beeton (2002; 
2003);  

 Clements (1989);  
 Kern (2006); 
  Sadiki (2012) 
 Beeton; Benfield 

(2002) 
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Variáveis do 
Marketing Mix 

Estratégias de demarketing Autores 

 Recriar a imagem do destino 
turístico para atrair certos tipos de 
visitantes e desviar outros 

Preço  Introdução/aumento dos preços e 
taxas 

 Eliminação de prática de descontos  
 Introdução de preços diferenciais de 

acordo com as atividades e o tempo 
gasto no atrativo 

 Beeton (2002; 
2003) 

 Clements (1989) 
 Kern (2006) 
 Sadiki (2012) 
 Beeton; Benfield 

(2002) 
 Groff(1998) 

Distribuição  Emitir bilhetes de entrada 
programada de visitantes, com base 
na capacidade de carga do local 

 Estipular número total de visitantes 
permitidos  

 Limitar tamanho de grupos 
 Permitir acesso a certas atividades 

somente sob supervisão de 
profissionais 

 Tornar mais difícil o acesso a áreas 
frágeis, promovendo 
simultaneamente, opções menos 
frágeis 

 Limitar representantes de vendas, 
como agência de receptivo 

 Beeton (2002; 
2003);  

 Clements (1989);  
 Cullwick (1975); 
 Kern (2006); 
 Sadiki (2012); 
 Groff (1999) 
 Benfield (2001) 

Promoção  Educar mídia e visitantes em 
potencial em relação ao 
comportamento ambiental 
apropriado no ponto de coleta de 
informações e dentro do material 
promocional 

 Promover ações que alertem sobre 
as limitações do local 

 Reduzir/ cessar propaganda sobre o 
produto/serviço 

 Incentivar segmentos específicos – 
desejáveis- através do estilo e 
informações do material 
promocional 

 Desencorajar segmentos – 
indesejáveis - através do estilo e 
informações do material 
promocional 

 Divulgar locais alternativos para a 
realização de atividades não 
compatíveis ou banidas 

 Beeton (2002; 
2003);  

 Clements (1989);  
 Cullwick (1975); 
 Kern (2006); 
 Sadiki (2012). 
 Beeton; Benfield 

(2002) 
 Groff (1999) 
 Benfield (2001) 

Figura : Ações de demarketing turístico sugeridas por literatura prévia 

 



    65 
   

Há uma limitação de estudos que pesquisem a relação entre a ferramenta de 

demarketing e a atividade turística, apesar do turismo ser um dos principais 

exemplos no estudo introdutório de Kotler e Levy (1971) para a aplicação do 

demarketing. No Brasil, a situação é ainda mais precária. Grande maioria dos 

autores trabalha o demarketing no ambiente natural, tratando-o como prática para 

recuperar e aumentar a sustentabilidade dos espaços turísticos (BEETON; 

BENFIELD, 2002; BEETON, 2003; KERN, 2006).  

 

3.1 DEMARKETING NA ILHA DE CHIPRE 

 

Um dos primeiros estudos a relacionar a ferramenta de demarketing com a 

atividade turística foi realizado por Clementes (1989) ao examinar o uso e as 

características derivadas do demarketing seletivo aplicado na ilha de Chipre para 

reduzir o número de turistas mais jovens que gastavam menos na Ilha e provocavam 

mais incidentes. O objetivo do demarketing na destinação era atrair um segmento 

específico para a ilha, composto por grupos de pessoas mais velhas, de classe 

média e alta, dispostas a pagar mais por serviços de qualidade, excluindo o turismo 

de massa, desenvolvido sem controle. 

Chipre foi desenvolvido para ser um resort de luxo, para pessoas com bens 

aquisitivos maiores e dispostas a gastar mais em seus momentos de lazer e por um 

serviço de alta qualidade. Contudo, durante determinada época, o número de 

turistas não pertencentes a esta classe foi aumentando. De acordo com Clements 

(1989), os principais fatores responsáveis pelo aumento da demanda indesejada em 

Chipre foram a redução dos preços das passagens aéreas e os descontos 

promocionais que as agências e operadoras de viagens forneciam. 

De acordo com Clements (1989), o primeiro passo no planejamento das 

estratégias de demarketing é a escolha de quais segmentos atrair e quais 

segmentos desencorajar, no que concerne a visitação do destino. Todas as 

estratégias devem se direcionar após essas escolhas.  A partir de então, o destino 

pode, por exemplo, se reposicionar no mercado, reconstruindo sua imagem de 

maneira que atraia visitantes específicos. Clements (1989) declara também que o 
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foco do demarketing não deve ser somente com a quantidade de visitantes, mas 

com a qualidade dos serviços ofertados.  

No caso do exemplo de Chipre, a prática de demarketing não foi utilizada 

particularmente contra o excesso de utilização de seus espaços e infraestrutura, 

mas sim para a eliminação de turistas com comportamentos consideráveis como 

“indesejáveis” para os componentes da atividade turística da Ilha. A segmentação de 

mercado realizada por Clements (1989) agrupava os visitantes por idade, renda, e a 

disposição em realizar gastos dentro do setor de turismo. Após escolha sobre qual 

segmento ou segmentos seriam os ideais, e quais deveriam ser desencorajados, 

começa o estágio de escolha das técnicas de demarketing que serão inseridas no 

marketing mix no turismo de Chipre, para manipular a demanda e alcançar seus 

objetivos.  

Clements (1989) ressalva a importância de uma estratégia proativa para o 

controle do comportamento adequado para a visitação na Ilha, apontando como 

necessidade “uma solução no ponto de origem, em vez de no final da cadeia de 

recurso” (p. 89, tradução nossa). Ou seja, as atividades de controle de demanda 

devem ser realizadas a ponto de conseguir influenciar o visitante na escolha sobre 

os destinos e atrativos a serem visitados. 

As estratégias eram desenvolvidas dentro das variáveis do marketing mix, 

principalmente preço, promoção e produto. Dentre as propostas utilizadas para o 

processo de seleção do mercado-alvo da ilha estava o controle da qualidade de 

serviços e atributos físicos da Ilha, a manutenção de preços relativamente altos, o 

controle para que não haja qualquer tipo de promoção e descontos e forte projeção 

da imagem que Chipre queria transmitir (CLEMENTS, 1989). Clements (1989) 

recomenda a adição de atividades como o monitoramento sobre como Chipre é 

representada pelo seu trade turístico e a redução do material promocional para o 

sucesso ainda maior do demarketing proposto. O estudo visava à utilização do 

demarketing para garantir a lucratividade da atividade turística, eliminando a 

demanda que não se adequava com a imagem que a ilha desejava enaltecer.  

Clements e Georgiou (1998) retornam às estratégias de demarketing 

aplicadas na Ilha e conferem que, apesar de seu sucesso inicial, as estratégias não 

obtiverem sucesso em longo prazo, visto que as organizações turísticas não 

conseguiram desenvolver uma atividade turística de alta qualidade, embora os 
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preços permanecessem altos. Consequentemente, o fluxo turístico decaiu mais do 

que o desejado. Ademais, Chipre ainda não havia conseguido manter sua imagem e 

credibilidade como um destino turístico após sua participação na Guerra do Golfo 

Pérsico, 1990/1991. O turismo da região ainda foi afetado pela disputa entre as duas 

principais comunidades pertencentes à Ilha, a comunidade chipriota turca e a 

chipriota grega e pela crescente concorrência de outros destinos do Mediterrâneo 

(CLEMENTS, GEORGIOU, 1998). 

 

3.2 DEMARKETING EM PARQUES NATURAIS E ÁREAS PROTEGIDAS 

 

Groff (1998) adapta a ferramenta de demarketing para utilização em parques 

e em áreas recreativas. O autor comenta que o demarketing é uma ferramenta viável 

para o controle de demanda, além de possuir como benefício o fato de poder ser 

aplicada em todos os níveis de gestão – organizações privadas, assim como 

públicas a nível federal, estadual e municipal (GROFF, 1998). A ferramenta é 

apresentada como uma estratégia para reduzir a demanda de determinada área sem 

que se prejudique a experiência do visitante, o relacionamento entre os vários tipos 

de usuários e a imagem do órgão controlador (GROFF, 1998) e deve fazer parte do 

planejamento estratégico da área. 

Groff (1998) explica que uma organização pode se confrontar em um ou mais 

estados de demanda, entretanto, somente em alguns estados o demarketing é 

necessário. Para o autor, a ferramenta pode ser utilizada, não somente no estado de 

demanda excessiva, mas também nos estados de demanda irregular, plena e 

indesejada. Na demanda irregular, a ferramenta poderá contribuir para estabilizar os 

picos de demanda, reduzindo a procura em excesso dos períodos de alta 

temporada, ao passo que incentiva, como alternativa, seu uso em períodos de baixa 

temporada. O estado de demanda plena implica que o destino alcançou sua 

capacidade de carga (GROFF, 1998). O demarketing então seria ideal para controlar 

que tal capacidade não seja excedida. No caso de demanda indesejada, a 

ferramenta pode ser proveitosa ao tentar reprimir a procura por produtos e 

comportamentos considerados como indesejados (GROFF, 1998). 
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 Assim como Kotler (1971), Groff (1998) aponta a escassez temporária e 

popularidade intensa como situações que provocam o uso das estratégias de 

demarketing, no caso em parques e áreas recreativas. Além dessas duas situações, 

o autor acrescenta mais uma: usos conflitantes, ou seja, quando a demanda por 

certas atividades entram em conflitos com outras.  

As estratégias de demarketing são igualmente propostas para reduzir 

problemas comuns enfrentados por áreas de lazer, como grafite, vandalismo e lixo 

(GROFF, 1998). Para as práticas de vandalismo, são citadas estratégias como 

reforço de leis e comunicados públicos que alertem contra essa prática. Em relação 

ao grafite, a criação de uma área específica para pintura de grafites é citada como 

uma opção criativa que pode reduzir a prática em locais proibidos. O lixo pode ser 

reduzido através de campanhas promocionais educativas (GROFF, 1998). 

Em seu trabalho, Groff (1998) ilustra os elementos principais para a 

elaboração de um plano de demarketing, que é similar a qualquer outro plano de 

marketing. A primeira etapa do plano de demarketing consiste na avaliação da 

situação atual do destino/atrativo turístico. Desta análise, resultarão os pontos 

positivos e negativos, internos e externos da organização, assim como a 

compreensão de seus principais fatores estratégicos. A segunda etapa consiste na 

identificação dos objetivos de demarketing, que, assim como os objetivos gerais da 

organização, devem focar em mercados alvos, possuir prazos realísticos para sua 

execução e devem apresentar resultados mensuráveis. A próxima etapa é a 

identificação, segmentação e seleção de mercado alvo. 

Para a escolha do mercado alvo, deve-se realizar uma avaliação do mercado 

que envolva “uma análise do relacionamento entre os segmentos do mercado e a 

missão e objetivos da organização, o retorno sobre o investimento e a viabilidade ou 

capacidade” (GROFF, 1998, p. 134, tradução nossa). Após a escolha do mercado 

alvo, é iniciada a etapa de posicionamento, que se concentra em como a 

organização é percebida por seus usuários, em analisar as diferentes imagens que 

cada público possui sobre sua atividade e em como a imagem desejada pode ser 

criada (GROFF, 1998). 

A partir daí, são estruturadas e desenvolvidas as variáveis de (de) marketing 

mix, diferentes para cada mercado alvo escolhido. A última etapa consiste no 

importante processo de monitoramento e avaliação do plano. É a etapa que averigua 



    69 
   

o sucesso, ou não, das estratégias de demarketing aplicadas. Groff (1998) aponta 

como medidas de avalição pesquisa para análise perfil do visitante, estudos sobre o 

impacto do visitante, duração das viagens e padrão de gastos.  

Groff (1998) reconhece que antes que a ferramenta de demarketing seja 

aplicada, tem-se como necessário a identificação de eventuais problemas 

percebidos pelo usuário em sua visita a área e o estabelecimento da capacidade de 

carga e deus seus limites aceitáveis. Em muitos casos, a ferramenta só poderá ser 

incluída no planejamento estratégico após tais estudos sejam realizados (GROFF, 

1998). 

Beeton (2003) investiga o uso de demarketing como método de integração do 

processo de administração do meio ambiente com as estratégias de marketing em 

atividades de turismo em base natural. A autora argumenta que a utilização do 

marketing em turismo é por vezes limitada por um foco em estratégias em curto 

prazo, que visam o aumento contínuo do volume turístico. Esta visão pode gerar 

como consequência o uso do espaço acima de sua capacidade de carga e a 

geração de impactos negativos aquém dos aceitáveis. Ao ser incorporado dentro 

das variáveis de marketing mix, o demarketing pode resultar em melhorias na 

degradação ambiental e social do local, assim como ocasionar na geração de 

visitantes mais ambientalmente conscientes (BEETON, 2003). 

A ferramenta de demarketing já é utilizada normalmente dentro do turismo, 

mas de forma inconsciente, sem que se conheçam suas facilidades e contribuições, 

o que reduz a sua eficiência (BEETON, 2003) Neste caso, o demarketing apresenta-

se como medida reativa, cujo principal propósito é o controle de danos provenientes 

da utilização efetiva do espaço pelos visitantes. O uso inconsciente do demarketing 

implica que suas técnicas não foram “incorporadas sistematicamente ou 

deliberadamente dentro das estratégias de marketing, ao contrário, são tratadas 

como estratégias distintas de gestão de visitantes” (BEETON, 2003, p. 98, tradução 

nossa). A autora continua afirmando que tal segregação das estratégias resulta em 

uma “inconsistência interna entre as áreas de marketing e de gestão de visitantes de 

muitas operações, impactando a experiência do visitante, bem como a viabilidade 

comercial e ambiental de longo prazo” (BEETON, 2003, p. 98, tradução nossa). 

A principal vantagem do demarketing sobre as estratégias de gestão de 

visitante seria o período de aplicação. A ferramenta para gestão de visitantes tende 
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a ocorrer após a utilização da área pelo visitante e frequentemente “uma vez que os 

efeitos negativos do número de visitantes tenham se concretizados” (BEETON, 

2003, p. 100, tradução nossa). Já o demarketing, quando planejado corretamente, 

irá atuar no período da escolha sobre qual destino visitar. Nesta etapa, os visitantes 

tendem a ter um maior acesso e uso de eventuais materiais de marketing (BEETON, 

2003), o que representa uma forte fonte para o processo de demarketing, que 

tentará modificar as percepções do visitante perante o destino que deseja controlar 

sua demanda. É nesta etapa que o demarketing deverá, também, fornecer destinos 

alternativos, para que os visitantes não tenham suas necessidades e desejos 

reprimidos. Uma das maiores contribuições do demarketing seria o fato de que a 

ferramenta irá atuar antes que o visitante chegue à área turística, podendo ser 

caracterizada como uma medida de prevenção, não somente redução de danos. 

Para analisar a efetividade das estratégias de demarketing em áreas 

turísticas, Beeton (2003) utiliza como estudo de caso o Parque Nacional Monte 

Buffalo e o Monte Buffalo Chalet. Como limitação de seu estudo, a autora analisa 

somente os aspectos da variável promoção que são utilizados como possíveis fontes 

de comunicação das estratégias de demarketing para os visitantes. São investigados 

os websites, as brochuras e newsletter, e as publicidades em televisão e em jornal, 

para explorar a que extensão o material promocional do Parque divulga as 

estratégias de demarketing para reduzir o número de visitantes do local. Beeton 

(2003) conclui que são poucas as estratégias de demarketing utilizadas pelo o 

Parque, e quando estas são utilizadas, são realizadas de forma inconsciente. As 

únicas atividades encontradas são as relacionadas ao processo de reimagem do 

destino, assim como ao processo de encorajar e desencorajar segmentos 

específicos do mercado. 

Com base em seu estudo de caso, Beeton (2003) faz algumas 

recomendações sobre eventuais estratégias de demarketing que podem ser 

utilizadas em áreas turísticas. Como: educar jornalistas e demais mídias quanto ao 

comportamento ambiental adequado (promoção); permitir certas atividades somente 

sob a supervisão de um responsável adequadamente instruído (distribuição); limitar 

as atividades permitidas, sazonalmente, inteiramente, ou de acordo com as 

condições locais (produto); divulgar destinos alternativos para atividades banidas 



    71 
   

(promoção) e dificultar o acesso a áreas mais frágeis, promovendo ao mesmo tempo 

opções menos frágeis (distribuição, promoção). 

Kern (2006) desenvolve uma pesquisa para investigar o uso do demarketing 

no processo de controle de demanda em parques naturais da Austrália, operando 

com demanda excessiva. O estudo foi conduzido em duas partes. Primeiramente, a 

autora pretendeu identificar quais seriam os parques nacionais da Austrália que 

enfrentam maiores pressões devido ao seu excesso de visitação. Para esta etapa, o 

método Delphi foi utilizado, tendo como participantes acadêmicos com 

conhecimentos em turismo e meio ambiente, e membros do Fórum de Turismo em 

Áreas Protegidas da Austrália (Tourism in Australia’s Protected Areas Forum – 

TAPAF).  

Ao final do estudo Delphi, quatro parques foram identificados, dentre eles o 

Parque Nacional da Montanha Azul - PNMA, localizado no Estado de Nova Gales do 

Sul e escolhido por Kern (2006) devido a suas considerações como a facilidade de 

acesso, físico e financeiro, e facilidade de encontro com os funcionários de Parque e 

viabilidade de documentos para análise. 

A segunda parte da pesquisa foi conduzida através entrevistas 

semiestruturadas realizadas com os responsáveis da administração do Parque 

Nacional da Montanha Azul. Esta etapa teve como objetivo distinguir os principais 

fatores de contribuição para a alta demanda de visitantes no Parque, investigar o 

uso de demarketing no processo de gestão da demanda de visitantes e identificar os 

principais fatores de influência para as decisões de demarketing. 

Os fatores que contribuem para a excessiva procura pelo PNMA são diversos. 

A atratividade do Parque e sua diversidade de experiências oferecidas aos 

diferentes visitantes são um dos responsáveis por sua demanda excessiva. Sua 

localização, próxima de Sydney, também foi um dos aspectos indicados como um 

dos responsáveis pela alta demanda tanto regional, quanto internacional. O Parque 

possui ícones reconhecidos amplamente e que são os principais formadores de sua 

imagem. Estes ícones são responsáveis por tornar o PNMA mais conhecido como 

um todo e por atrair um alto numero de demanda (KERN, 2006).  

Por ser denominado como Patrimônio Mundial da Humanidade o Parque 

acaba por possuir um destaque maior, o que resulta em uma maior procura por suas 
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facilidades. Contudo, esta afirmação não foi confirmada por todos os entrevistados 

por Kern (2006). Isto porque, para alguns, muitos visitantes desconhecem o 

enquadramento do PNMA na lista elabora pela Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO. Kern (2006) ainda aponta como 

principal contribuição para a alta demanda, em especial a doméstica, o fato de a 

área possuir longa tradição na atividade turística. Um significante fator foi a força da 

atividade de marketing para atrair, incluindo internacionalmente, visitantes para a 

região. Seria o foco nas ações de marketing para o aumento da atividade turística 

comentado previamente (seção 2). Além do mais, não há uma concentração das 

atividades de marketing. Suas ações, principalmente no que tange a variável 

promoção, são realizadas por diferentes partes (KERN, 206). 

Dado a descoberta das principais fatores para o aumento excessivo de 

demanda, Kern (2006) parte para detectar o uso de demarketing no processo de 

gestão de demanda. Assim como Beeton (2003), não foram identificados por Kern 

(2006) nenhum tipo de planejamento holístico e sistemático das ações de 

demarketing para o Parque. Portanto, “as medidas de demarketing empregadas não 

são conscientemente usada como demarketing” (KERN, 2006, p. 91, tradução 

nossa). A autora justifica tal uso latente de demarketing pelo estabelecimento 

apenas recente do marketing como um conceito valioso para as áreas protegidas na 

Austrália e seu uso descentralizado (KERN, 2006). As estratégias encontradas pela 

autora foram dividas de acordo com sua representatividade nas variáveis do 

marketing mix: 

Estratégia de produto – nas estratégias relacionadas a variável produto são 

encontradas medidas como limitação de atividades; estipulação de zonas 

específicas para cada atividade e suas limitações; limitações da duração das 

atividades e o fechamento temporário de áreas e atrativos do PNMA. 

Estratégia de distribuição – em relação a variável distribuição foram encontradas 

atividades como sistema de booking. Entretanto, este sistema somente é realizado 

nas áreas para camping, já que outras atividades não operam com um limite restrito 

de visitação. Kern (2006) afirma que a imposição de limites dos números de 

visitantes se tornará um ponto focal para o futuro de ferramentas de gestão e que 

devem ser estabelecidas através da estipulação da capacidade de carga da área e 

com a coleta e monitoramento dos dados sobre os visitantes. Nesta variável, ainda 
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estava inclusos a limitação de tamanho de grupos, a limitação de placas de 

sinalização e a criação de licenças comerciais. 

Estratégia de preço – são poucas as estratégias relacionadas ao preço, como a 

estipulação de taxas de acesso a área de camping e a cobrança de taxas para 

entradas em áreas do Parque. 

Estratégia de promoção – as atividades de promoção são realizadas para reforçar 

as restrições de uso, enfatizar o comportamento ambiental adequado ao uso da área 

e por fim, a não promoção, atividade raramente proposta e utilizada para “prevenir 

ou minimizar impactos negativos de visitantes e principalmente para prevenir o 

desenvolvimento excessivo de demanda em áreas particularmente frágeis – 

temporariamente ou permanentemente” (KERN, 2006, p. 113, tradução nossa). 

 

3.3 DEMARKETING NO CINETURISMO 

 

A produção cinematográfica é uma influente fonte para a criação de imagens 

em destinações, já sendo reconhecida como um potencial indutor para a atividade 

turística (BEETON, 2002). O Cineturismo pode ser definido como atividade turística 

induzida como resultado da apresentação do destino na televisão, cinema e demais 

mídias, como DVD‟s e mídia digital (HUDSON; RITCHIE, 2006). Todavia, não se há, 

muitas vezes, um controle sobre como o filme irá modificar o fluxo turístico da região, 

o que pode provocar um crescimento não planejado da atividade, impactando na 

infraestrutura local e na privacidade de seus residentes (BEETON, 2002).  

Há uma preocupação sobre como o destino será representado. Como o intuito 

principal dos produtores não é criar “um tipo de imagem turística que os 

responsáveis pelo o marketing do destino ou a comunidade possam desejar” 

(BEETON, 2002, s.p, tradução nossa) pode acabar por construção de uma imagem 

malvista por parte da comunidade local. Beeton (2002) investiga o uso do 

demarketing para reduzir os danos causados por uma imagem indesejada induzida 

por filmes e na construção de um reimagem. 

Beeton (2002) realiza um estudo de caso para averiguar o uso do 

demarketing em destinos turísticos, localizados nos Estados Unidos e no Reino 

Unido, populares por terem sido locações de produções cinematográficas. Utilizando 
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somente a variável promoção, a autora analisa o material promocional disponível 

aos visitantes (websites e brochuras) para identificar as técnicas de demarketing 

propostas pelos órgãos administradores e a comunidade. Ademais, a autora elabora 

um questionário que é respondido por um pequeno número de associações de 

turismo dos destinos correspondentes para medir a extensão do uso de técnicas 

demarketing para a redução dos impactos negativos percebidos pela comunidade 

local, como a redução de material promocional, a introdução de taxas a educação 

do. A autora conclui que as estratégias de demarketing utilizadas, dentro do 

elemento promoção, eram limitadas e insuficientes para resolver os problemas de 

superlotação e perda de privacidade (BEETON, 2002). 

Para colaborar no processo do planejamento turístico, Beeton (2002) elabora 

um modelo para integração das estratégias de marketing e demarketing em destinos 

com volume turístico induzido por filmes e que consiste em três estágios, 

apresentados na figura 7. 

O primeiro estágio coincide com o lançamento do filme cujo local serviu como 

locação. As estratégias de demarketing são reduzidas e focam em atividades como 

o esclarecimento sobre eventuais limitações do espaço e a notificação sobre os 

espaços acessíveis ou não ao público. O segundo estágio requer medidas mais 

substanciais de demarketing, como educar os visitantes sobre o comportamento 

adequado em relação a comunidade. O estágio três acontece quando o visitante já 

está no local, portanto a ferramenta é desenvolvida dentro do processo de gestão de 

visitantes. Por ser um modelo muito específico, sua aplicação em outros segmentos 

de turismo torna-se complicada. O modelo, aparentemente, ainda não havia sido 

aplicado. 
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Connell (2005) também estuda os efeitos de filmes e televisão no volume 

turístico das destinações – cenários e argumenta que a imagem projetada e o tipo 

de visitante estimulado pela exposição das mídias são os principais motivos de 

preocupação para o planejamento das áreas.  Para o autor, “muitas destinações são 

forçadas a lidar com uma dramática abundância de visitantes, como resultado do 

turismo induzido por filmes e televisão” (CONNELL, 2005, p. 763, tradução nossa). 

A televisão possui amplo potencial em agir como uma janela de compras de 

destinações que quando utilizadas como cenários conseguem atingir significativa 

penetração de mercado, estimulando interesse e alterando as percepções de 

imagem do local (CONNELL, 2005). O autor comenta ainda a característica dos 

programas televisivos em parecerem mais confiáveis do que campanhas 

publicitárias, além de ser uma forma de adquirir informações sobre a área. Tal 

Figura : Modelo para integração de estratégias de marketing e demarketing 
Fonte: Adaptado de Beeton, 2002 
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exposição e interesse por parte dos visitantes em potenciais pode ser tão potente 

que provoca resultados imprevistos e não planejados, caso sejam trabalhados 

separadamente das estratégias de marketing já existentes para o destino turístico.  

Através de um estudo de caso realizado em Tobermory, localizado na Ilha de 

Mull, Escócia, Connell (2005) estuda a influência da mídia voltada para o segmento 

infantil como um forte componente das estratégias de marketing de lugares. A Ilha 

foi locação da série infantil Balamory, produzida pela British Broadcasting 

Corporation - BBC. Percebendo sua potencialidade, as estratégias de marketing 

elaboradas para a Ilha de Mull foram adaptadas para atrair este novo segmento 

através de atividades para conscientização de que a região de fato foi o cenário da 

serie infantil, como, por exemplo, com a distribuição de folhetos e mapas para guiar 

os visitantes nos locais utilizados como cenários, e na inclusão, no website, de 

elementos explicativos sobre como Tobermory foi utilizada pela produção e seus 

atrativos relacionados. 

O volume turístico aumentou de tal forma que os impactos negativos 

decorrentes da atividade começaram a serem sentidos, principalmente na 

infraestrutura. A capacidade de carga da Ilha de Mull em si era limitada e acabou por 

não conseguir suportar totalmente a procura excessiva de visitantes pela região. 

Connell (2005) realiza uma pesquisa quantitativa em organizações de turismo 

da Ilha para investigar os efeitos da série no volume e característica da demanda 

turística da região. Entre os resultados encontrados estão o aumento das atividades 

turísticas, principalmente no setor de hospedagem; o aumento do número de 

famílias visitando a área e a percepção d aumento do numero de turistas, no período 

onde Tobermory foi à sede da produção de Balamory (CONNELL, 2005). A Ilha 

tornou-se mais conhecida a partir da produção da série infantil, porém as análises de 

Connell (2005) identificaram incertezas em relação a rentabilidade e ao apelo 

turístico da Ilha derivados de Balamory além de atestar que pouco mais de 50% da 

rede de negócios turísticos não acredita na longevidade dos efeitos de Balamory na 

atividade turística.  

Para Connell (2005), destinos movidos pelo cineturismo, devem adotar as 

práticas de marketing para moldar a imagem do destino, para o planejamento do 

produto turístico e para o gerenciamento de visitantes. O autor argumenta que a 

imagem do destino deve ser moldada conforme seu público alvo, conseguindo se 
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sustentar ao longo dos anos. Por ser direcionada especificamente a segmentos 

desejáveis, a imagem do destino, e como este é representado, pode já ser pensado 

como uma estratégia de demarketing, já que poderá ser capaz de controlar o índice 

de demanda, ao desencorajar aqueles que não se identificaram com a imagem do 

local. 

Para o desenvolvimento turístico do destino, Connell (2005) aponta como 

fundamental o conhecimento dos desejos e expectativas, assim como as 

percepções dos visitantes em relação ao local. O autor ainda comenta que, no caso 

da Ilha de Mull, deve-se analisar tanto as percepções dos adultos e pais, quanto os 

das crianças, que são o segmento principal atraído após a transformação do local 

em cenário da série infantil Balamory. De acordo com o autor, Mull poderia se 

beneficiar com as ações de marketing, se esta for alinhada, proativamente, em 

conjunto com as ações do gerenciamento de visitantes, contribuindo, por exemplo, 

para a redistribuição dos visitantes concentrados na região de Tobermory para toda 

a Ilha (CONNEL, 2005). 

O plano de marketing concebido para a destinação turística deve ser 

equilibrado com as responsabilidades ambientais e por sobre a comunidade da 

região (CONNELL, 2005). Por conseguinte, Connell (2005) apoia o uso de 

demarketing seletivo na Ilha de Mull, para limitar sua capacidade de carga , assim 

como a infraestrutura local, e desencorajar a visitação de segmentos menos 

beneficiais para a Ilha. Apesar de não detalhar quais seriam as ações de 

demarketing apropriadas para a área, o autor critica o aumento de preços dos 

produtos e atrativos e suporta a utilização da variável promoção para educar 

visitantes sobre as atitudes ideais perante o contato com o meio ambiente.  

 

3.4 DEMARKETING DE LUGARES 

 

Medway, Warnaby e Dharni (2011) elaboram uma pesquisa de caráter 

exploratório para investigar o uso de demarketing dentro do contexto de marketing 

de lugares, desviando visitantes, investimentos e demais usuários de um lugar em 

particular. Como já abordado, a frequente ênfase dos esforços de marketing para o 

aumento do interesse de usuários sobre um lugar pode gerar consequências 
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adversas, ao passo que contribui para funcionamento da demanda em caráter 

excessivo. Tal situação abre espaço para a prática de demarketing. Entretanto, 

mesmo que um lugar enfrente esse tipo de demanda, esse ainda pode não perceber 

a necessidade de uma reorientação do marketing, através do demarketing, dado a 

uma visão limitada (WARNABY; MEDWAY; DHARNI, 2011). 

Em seu trabalho anterior, Medway e Warnaby (2008) distinguem a forma 

passiva e a forma ativa de utilização de demarketing. O demarketing passivo ocorre 

em diferentes abordagens, sendo implícito principalmente nas etapas de 

segmentação, escolha de mercado alvo e posicionamento da atividade de marketing 

(2008). A forma passiva pode ser inserida no demarketing geral, quando um lugar 

“não precisa encorajar ativamente visitantes devido a sua imagem já ser 

demasiadamente atrativa” (MEDWAY; WARNABY, 2008, p. 644, tradução nossa). A 

forma ativa de demarketing ocorre em um período delimitado, frequentemente na 

“tentativa de evitar ou reduzir os impactos de uma situação de crise” (MEDWAY; 

WARNABY, 2008, p. 644, tradução nossa). Os exemplos previamente discutidos, 

como o uso de demarketing para redução de consumo de produção maléficos para 

saúde, como produtos em períodos de escassez podem ser considerados como 

demarketing em sua forma ativa. 

O estudo desenvolvido por Medway, Dharni e Warnaby (2011) teve como 

objetivos a análise dos principais motivos e justificativas para utilização da 

ferramenta de demarketing e suas principais atividades adotadas para a sua 

execução por entre locais designados no Reino Unido. A pesquisa foi direcionada a 

diferentes stakeholders representantes de organizações onde o demarketing poderia 

ser considerado como apropriado – autoridades locais, áreas turísticas, parques 

nacionais e grupos de pressão (pessoas interessadas no processo de gestão do 

local). 

Como resultado, os autores identificaram que o demarketing é utilizado para o 

exercício de quatro funções: garantir a sustentabilidade local; para as etapas de 

segmentação e escolha de mercado alvo a ser atendido; para reduzir os efeitos da 

sazonalidade, buscando reduzir seus efeitos negativos, ao espalhar o número de 

visitantes ao longo do tempo; e como estratégia para o gerenciamento e prevenção 

de eventuais crises (MEDWAY; WARNABY; DHARNI, 2011). 
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Assim como Beeton (2003), Medway, Warnaby e Dharni (2011) defendem a 

utilização de demarketing como estratégia para prevenção de danos e de impactos 

negativos. No caso de demarketing para o gerenciamento de crises, apesar de ser 

usualmente aplicado de forma reativa, ou seja, após os danos já serem percebidos, 

a ferramenta também pode ser aplicada de forma proativa, sendo capaz de prevenir 

uma eventual crise e seus efeitos adversos (MEDWAY; WARNABY; DHARNI, 2011). 

Como exemplo de sua aplicação proativa, temos a proibição da transmissão dos 

jogos da Copa do Mundo de 2006 em ecrãs de TV ao ar livre, desencorajando, 

assim, a congregação de pessoas interessadas em assistir aos jogos, prevenindo 

possíveis confusões e desordem pública (MEDWAY; WARNABY; DHARNI, 2011). 

As técnicas de demarketing identificadas foram divididas em cinco diferentes 

grupos. O primeiro grupo descreve a não utilização de quaisquer atividades de 

marketing, principalmente na variável promoção. Outro grupo imposto é formado por 

técnicas para o redirecionamento de visitantes para áreas alternativas, onde seus 

desejos e necessidade seriam mais bem atendidos. Esta estratégia é considerada 

por Kern (2006) com umas das mais importantes para o sucesso do demarketing, e 

garante que nenhuma das partes envolvidas sofra negativamente com a suas ações. 

A ferramenta de demarketing, ao passo que reduz a procura por determinada área 

sofrendo com seu nível de demanda, irá contribui para o desenvolvimento turístico 

de outra destinação, além de procurar alternativas para que a demanda não mais 

atendida não se sinta prejudicada por suas ações.  

O próximo grupo seria o composto por estratégias informativas, estratégias 

que mais são destacadas e recomendadas dentre todas as pesquisas de 

demarketing (MEDWAY; WARNABY; DHARNI, 2011). Esse grupo é composto por 

táticas que informem sobre a situação atual do lugar, assim como táticas que 

propaguem eventuais situações negativas decorrentes do uso excessivo de seus 

recursos. O processo de educação dos usuários em potencial sobre comportamento 

adequado também faz parte deste grupo. Outro grupo instituído pelos autores 

representa as atividades de demarketing para restringir o acesso ao local. Medway, 

Warnaby e Dharni (2011) afirmam que ao restringir o acesso a uma área específica, 

a ferramenta de demarketing faz com que a escolha sobre qual destino visitar não 

seja unicamente realizada pelo visitante, e sim através de uma cooperação e 

cumprimento de normas preestabelecidas pela administração local. Contudo, para 
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serem bem sucedidas, os stakeholders devem estar de acordo com todas as 

atividades propostas (MEDWAY; WARNABY; DHARNI, 2011). O último grupo é 

referente à estipulação de mecanismos de preço, que incluem não somente técnicas 

para o aumento de preços, como para a eliminação de descontos e preços 

promocionais. 

Os autores supracitados concluem seu estudo instituindo um conjunto de 

considerações a respeito do uso de demarketing e sua dependência e aceitação 

perante os stakeholders. As atividades de demarketing indicadas podem não ser 

aceitas por todos os intervenientes locais, o que induz a uma importante questão 

sobre quem seria o responsável por realizar os controles necessários na demanda 

(MEDWAY; WARNABY; DHARNI, 2011). Após tal responsabilidade ser estabelecida, 

deve-se manter um vínculo contínuo entre os responsáveis pela a atividade de 

marketing, e consequentemente demarketing, com os stakeholders das destinações. 

Esta prática colaborará para a compreensão dos principais motivos de proposição 

das atividades de demarketing e garantirá que “na medida do possível, stakeholders 

apoiem e colaborem em todas as estratégias de demarketing resultantes para 

assegurar a consistência de abordagem” (MEDWAY; WARNABY; DHARNI, 2011, p. 

138, tradução nossa). 

 

3.5 DEMARKETING EM PATRIMÔNIOS DA HUMANIDADE 

 

A nomeação de Patrimônio Mundial da Humanidade foi concebida e é 

intitulada pela UNESCO, que tem como objetivos a “identificação, proteção, 

conservação, valorização e transmissão do património cultural e natural às gerações 

futuras” (UNESCO, 2014, tradução nossa). O título de Patrimônio da Humanidade 

possui importante influência no desenvolvimento turístico e na sustentabilidade local. 

Esta é responsável por gerar prestígio ao local, ao passo que desencadeia impactos 

no cotidiano de sua comunidade presente (SADIKI, 2012). Com seu gradual 

reconhecimento por parte de visitantes em potenciais como uma área de interesse 

turístico, sua popularidade, assim como seu fluxo turístico, passa por um 

crescimento considerável. Concomitante a este crescimento, surgem questões 

referentes aos impactos consequentes ao nível de demanda sobre a 

sustentabilidade dos espaços (SADIKI, 2012). Um dos principais desafios para 
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atrações turísticas designadas como patrimônio da humanidade seria atestar a 

satisfação das expectativas formadas pelos visitantes, controlando seus impactos, 

sem comprometer autenticidade de suas experiências (FYALL, GARROD, 1998 

apud FULLERTON; MCGETTIGAN; STEPHENS, 2010). 

McKercher et al. (2004 apud FULLERTON; MCGETTIGAN; STEPHENS, 

2010) argumentam que a popularidade de uma destinação nem sempre simboliza 

que seu planejamento e gestão foram realizados com sucesso. Isto porque esta 

popularidade pode resultar em impactos negativos sociais, físicos e na experiência 

dos visitantes. Sadiki (2012) relata que as ações de marketing devem ser 

responsáveis por endereçar os esforços para a competitividade do atrativo e seu 

desenvolvimento sustentável. O autor afirma que o marketing pode contribuir para a 

administração do local, pois suas atividades possuem o benefício de conduzir tanto 

as necessidades de promoção para alcançar o volume turístico desejado, quanto 

sua necessidade de preservação, garantindo que seus recursos sejam mantidos 

para gerações futuras (SADIKI, 2012).  

O marketing em turismo possui como base a mesma proposta principal do 

marketing utilizado em um ambiente de negócios, ou seja, descobrir, desenvolver e 

entregar o que o cliente, no caso o turista, necessita e almeja. Seguindo esta mesma 

linha, Fullerton, McGettigan e Stephens afirmam que as “atividades de marketing 

devem encorajar a demanda e satisfazer o visitante, mas não em detrimento do que 

tem de ser preservado” (2010, p. 109, tradução nossa).  

As estratégias de marketing propostas devem ser capazes de incorporar nas 

etapas de planejamento e gestão da atividade turística as quatro principais 

dimensões para se pensar em uma atividade holística, que são as dimensões 

sustentabilidade, viabilidade econômica, igualdade social e proteção do meio 

ambiente (JAMROZY, 2007 apud FULLERTON; MCGETTIGAN; STEPHENS, 2010). 

Fullerton, McGettigan e Stephens (2010) e Sadiki (2012) propõe então a ferramenta 

de demarketing para desencorajar certa classe de visitante, como forma de 

aumentar a preservação e a sustentabilidade local. 

Fullerton, McGettigan e Stephens (2010) propõem a integração entre as 

estratégias de marketing com o processo de planejamento e gestão de destinações 

denominadas com Patrimônio da Humanidade através das ações de demarketing. A 

pesquisa realizada pelos autores, que teve como objetivo analisar os impactos da 
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atividade turística perante os patrimônios da humanidade, foi ambientada em locais 

com tal designação na Irlanda, envolvendo os usuários e as organizações 

representantes de tais locais. Grande maioria dos pesquisados (70%) apontam o 

turismo como ação positivo para a preservação dos locais de patrimônio, sem haver 

conflitos entre sua preservação e o aumento do volume turístico (FULLERTON; 

MCGETTIGAN; STEPHENS, 2010). 

Ademais, os autores identificaram um profundo uso de ferramentas para a 

gestão de visitantes, ao passo que as estratégias de marketing são consideradas 

como menos importantes para a contenção do volume de visitação. Isto quer dizer 

que, “quando existem limitações de capacidade, o patrimônio utiliza-se da gestão de 

visitantes no local, antes de usar iniciativas de marketing” (FULLERTON; 

MCGETTIGAN; STEPHENS, 2010, p. 113, tradução nossa). Pouca foi a parcela dos 

participantes que confirmam o uso de estratégicas de demarketing, apenas quatro 

por cento. Nas estratégias de demarketing citadas constam a restrição de atividades, 

o desencorajamento do acesso a áreas frágeis e a redução de sua promoção. 

Os autores concluem que há uma necessidade do uso de da ferramenta de 

demarketing na indústria turísticas em locais de patrimônio da humanidade. As 

ações de demarketing facilitariam em uma abordagem proativa, ao invés da 

abordagem reativa imposta através da forte utilização das ferramentas de gestão de 

demanda (FULLERTON; MCGETTIGAN; STEPHENS, 2010). De acordo com os 

autores, a aplicação de ações de marketing-demarketing no processo de tomada de 

decisão dos visitantes reduziria o uso de ferramenta para gestão de visitantes 

quando estes já estejam no local a ser visitado. Esta aplicação requer que “a 

administração da destinação desenvolva um consciência em relação aos benefícios 

do marketing sustentável para preservação” (FULLERTON; MCGETTIGAN; 

STEPHENS, 20109, p. 115, tradução nossa) que não mais seria visto apenas como 

processo para aumentar o volume turístico. 

Fullerton, McGettigan e Stephens (2010) recomendam o uso de novas 

estratégias de marketing, demarketing, contra a aplicação de ações de marketing 

engessadas e com foco apenas na comercialização de destinos para o turismo. 

Através da aplicação de pesquisas de mercado, os destinos conseguiriam identificar 

quais são as expectativas e o nível de satisfações de seus visitantes (FULLERTON; 

MCGETTIGAN; STEPHENS, 2010), o que iria colaborar também para a identificação 
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dos melhores segmentos a serem encorajados e dos segmentos a serem 

desencorajados pelo demarketing. O envolvimento de todos os stakeholders 

também é importante, para assegurar que os objetivos e necessidades do mercado 

e da administração dos sítios sejam atendidos, ao mesmo tempo em que a 

comunicação entre os variados tipos de turistas sejam apropriadamente realizadas 

(FULLERTON; MCGETTIGAN; STEPHENS, 2010). 

Marcotte e Bourdau (2012) recomendam rapidamente o uso de demarketing 

na elaboração dos materiais promocionais dos patrimônios para aumentar a 

conscientização dos visitantes sobre as práticas sustentáveis adequadas no destino, 

contudo não orienta a sua utilização e não exemplifica ou investiga como a 

ferramenta pode e/ou é de fato utilizada. 

Para eleger um local como Patrimônio Mundial da Humanidade, além de suas 

características naturais e culturais, a UNESCO ainda leva em consideração sua 

proteção, gestão, autenticidade e a integridade (SADIKI, 2012). Devido a essa 

característica, o autor acentua a importância de se examinar as táticas de marketing 

utilizadas pelo sítio para manter a preservação destes locais, assim como assegurar 

o desenvolvimento da atividade turística de forma sustentável. Um estudo realizado 

por Rakic (2007 apud SADIKI, 2012), que procurou entender os impactos do turismo 

em locais de patrimônio, teve como conclusão que a lista elabora pela UNESCO 

possui mais impactos no que concerne aos esforços de marketing para o turismo do 

que para a preservação do espaço. De acordo com Sadiki (2012), esta lista se torna 

um condutor da atividade de turista por transformar um espaço em um local de 

significância cultural. 

Gilmore, Carson e  Ascenção (2007) afirmam que a aplicação de estratégias 

de marketing voltadas para o desenvolvimento sustentável são essenciais para a 

gestão de um Patrimônio Mundial. Tal tarefa é complicada, já que a maioria dos 

atrativos e destinos turísticos opera com um variado número de intervenientes que 

possuem interesses divergentes. A indústria de turismo é “uma mistura de empresas 

e organizações com diferentes propósitos e agendas e isso possui uma influência 

sobre a oferta turística global” (GILMORE; CARSON; ASCENÇÃO, 2007, p. 255, 

tradução nossa). Portanto, tem-se como importante a colaboração entre todos os 

stakeholders componentes da oferta turística, no processo de planejamento e 
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entrega de produtos turísticos que sejam também sustentáveis (GILMORE; 

CARSON; ASCENÇÃO, 2007). 

Sadiki (2012) argumenta que a demanda é um mecanismo efetivo para o 

controle do número de visitantes em Patrimônios da Humanidade. Em seu trabalho, 

o autor apresenta algumas recomendações de ações de marketing para o turismo de 

desenvolvimento sustentável. O demarketing foi recomendado por ser considerado 

como uma ferramenta eficiência de controle de número de visitantes e qualidade da 

experiência obtida em Patrimônios Mundiais (SADIKI, 2012). De acordo com o autor, 

“o objetivo do demarketing não é sempre desencorajar e reduzir o número de 

turistas, mas aumentar o número de turistas conscientes tratando o lugar com 

respeito” (SADIKI, 2012, p. 22, tradução nossa). 

A variável promoção recebeu destaque separado no estudo de Sadiki (2012), 

apesar de constituir uma das variáveis de marketing mix utilizanda em demarketing. 

O autor argumenta que o material promocional elaborado pode ser utilizado para 

persuadir o volume turístico, desencorajando uma parcela deste volume, ou/e 

encorajando o uso em baixas temporadas. Outra estratégia proposta está 

relacionada com o reconhecimento da marca e sua influência nos visitantes. Devido 

a sua força e notoriedade, o título de Patrimônio Mundial da Humanidade da 

UNESCO pode, por si só, apoiar as estratégias de marketing para o 

desenvolvimento sustentável (SADIKI, 2012). Para Sadiki (2012) a disposição do 

logo da UNESCO e da Convenção de Patrimônio Cultural em determinado sítio, 

demonstra que este está preocupado com os princípios de preservação e proteção. 

As logomarcas podem ser posicionadas tanto nos espaços físicos do local, como no 

material promocional utilizado. São propostas também estratégias para 

conscientização e educação do público, através das brochuras, sites e mídia. 

Sadiki (2012) sinaliza a importância da integração dos stakeholders no 

planejamento e gestão dos atrativos através de duas diferentes recomendações: 

colaborações entre órgãos e cooperação entre as partes beneficiadas. A primeira é 

referente à necessidade de colaboração entre todos os órgãos controladores e de 

marketing do patrimônio correspondente. O autor exemplifica esta recomendação 

com o Grand Canyon, que ao mesmo tempo em que é um Patrimônio da 

Humanidade, e consta, consequentemente, na lista da UNESCO, sendo promovido 

como tal, esse faz parte do Serviço Nacional de Parques, o que acarreta na sua 
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promoção também por demais agências. A segunda recomendação sugere que 

demais serviços operantes, como transporte, acomodação e alimentação, trabalhem 

em conjunto para encorajar o desenvolvimento sustentável (SADIKI, 2012). 

 

 

3.6 DEMARKETING PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO 

TURISMO DE MASSA 

 

Benfield (2001) examina as ações utilizadas pelo Jardim do Castelo de 

Sissinghurst, Reino Unido, para a criação de limites de uso, buscando manter e 

preservar seus recursos de forma sustentável. Utilizando-o como um estudo de caso 

para explorar as questões de capacidade de carga, sustentabilidade, gestão de 

atrativos e turismo de massa. O jardim, que é um dos mais conhecidos da Inglaterra, 

teve desde o início de sua abertura para visitação, de enfrentar um grande número 

de volume turístico, característico do turismo de massa, sofrendo impactos 

ambientais e sociais.  

O modo como o turismo de massa era operado se tornou um motivo de 

preocupação imediata por parte do National Trust for Places of Historic Interest or 

Natural Beauty – National Trust, órgão de conservação responsável pelo 

gerenciamento do jardim, visto que as facilidades do Jardim Sissinghurst mostravam 

sinais de superlotação (BENFIELD, 2001). A demanda era por vezes tão excessiva 

que se alastrava pelos jardins de flores, danificando os recursos naturais do jardim e 

reduzindo “particularmente a natureza estética da experiência turística no jardim” 

(BENFIELD, 2001, p. 210, tradução nossa). Os responsáveis pela administração do 

Castelo de Sissinghurst desenvolveram então algumas etapas para controlar e 

reduzir o excesso de demanda e seus impactos negativos sentidos pela área. 

Primeiramente, foram identificados os segmentos atraídos ao atrativo, 

caracterizados como membros do National Trust, grupos de excursão e visitantes 

independentes, com seus segmentos variáveis (BENFIELD, 2001). Após, a 

capacidade de carga comportada pela área foi determinada, as ações para o 

controle e gerenciamento do fluxo da demanda foram estabelecidas. Essas ações 

podem, claramente, serem identificadas como estratégias de demarketing. 
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As estratégias de demarketing utilizadas por Sissinghurst eram situadas nas 

variáveis distribuição e promoção. Um sistema de entrada foi criado para regular a 

entrada dos visitantes quando a capacidade do jardim fosse alcançada. Aos 

visitantes eram orientados com um horário para permissão da entrada ao jardim. 

Para evitar o desapontamento e a insatisfação dos visitantes que esperam por sua 

permissão de entrada, foram criados espaços para descontrair os que esperavam ao 

mesmo tempo em que eram fornecidos explicações sobre o local e sua preservação. 

(BENFIELD, 2001). Um dos objetivos da administração do jardim ao aplicar as ações 

de demarketing era a redução do volume de visitantes. Para isso, além do sistema 

de entrada, todo o material publicitário referente ao jardim foi cancelado, materiais 

impressos foram editados, para acentuar as restrições do jardim e suas 

sensibilidades. Um sistema de booking também foi desenvolvido, especialmente 

para o segmento de grupos de excursionistas, que tinham de pagar uma taxa para 

ter tal vantagem. 

Benfield (2001) sugere que as ações de demarketing devem ser impostas de 

modo que os visitantes a conheçam, assim como suas consequências, antes que 

visitem o local. Assim, estes conseguem se adaptar de acordo com as ferramentas 

de controle aplicadas à área. No caso de Sissinghurst, o sistema de entrada foi 

capaz de nivelar a visitação da área, tanto diariamente, quanto sazonalmente 

(BENFIELD, 2001), por ter sido planejada, junto com as outras ações de 

demarketing, de forma proativa. 

Beeton e Benfield (2002) recomendam o uso de demarketing para quando os 

limites de capacidade da área turística forem definidos e/ou alcançados. O 

demarketing pode contribuir para a gestão e planejamento da atividade turística, 

sendo considerado também como um novo aspecto para a “gestão do turismo de 

massa e do meio ambiente e da cultura em que se baseia” (BEETON; BENFIELD, 

2002, p. 497, tradução nossa). Como Beeton (2003), os autores argumentam que a 

ferramenta já é utilizada pelo setor turístico, mas de forma inconsciente e relatam o 

potencial do demarketing, caso aplicado de forma consciente, como uma ferramenta 

de policiamento, tanto em áreas construídas, quanto em naturais.  

Beeton e Benfield (2002) apontam as ações de marketing como um 

componente integrante da atividade turística, mas de difícil aplicação no que tange o 

desenvolvimento sustentável dessa atividade. Isto porque, como um conjunto de 
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produtos e serviços, em sua maioria intangível, o turismo tem seus estágios 

entrelaçados (BEETON; BENFIELD, 2002) e são dependentes de um número de 

outros serviços e produtos. Por essa característica impor uma estratégia de 

marketing que seja efetiva para a sustentabilidade do espaço é, de fato, um desafio. 

Desta forma, tem-se como necessário uma visão holística da administração do 

turismo. O demarketing é introduzido como uma ferramenta integral para o 

gerenciamento de áreas e facilidades turísticas. 

O demarketing, de acordo com Beeton e Benfield (2002), surgirá como uma 

ferramenta com o “potencial de proporcionar aos planejadores e aos gestores com 

uma gama de ferramentas construtivas e técnicas que, quando aplicadas em áreas, 

em uma maneira proativa, pode acabar em resultados positivos e sucedidos” (p. 

499, tradução nossa). Os autores elucidam alguns casos que mostram que o 

demarketing vem sendo utilizado pelo setor turístico, mesmo que de forma não 

planejada em atrativos de massa e em atrativos naturais. 

Por exemplo, a estratégia utilizada pelo convento de Santa Maria delle Grazie 

em Milão, onde está situada a pintura “A Última Ceia” de Leonardo Da Vinci. A 

pintura possui características delicadas e sua exposição a turistas já foi até banida, 

durante 14 anos, para evitar demais degradações (BEETON;BENFIELD, 2002). Sua 

visitação foi novamente permitida, mas agora de maneira controlada. A estratégia de 

demarketing utilizada foi o estabelecimento de um sistema de reservas, realizado 

por telefone ou online. O sistema de reservas limita o acesso do refeitório da capela, 

onde se encontra o afresco, a 25 pessoas a cada 15 minutos. Esta é a única 

estratégia de demarketing utilizada, o que comprova que seu uso não foi pensando 

dentro de um planejamento de marketing. Beeton e Benfield (2002) sugerem a 

incorporação de outras estratégias, como educação do visitante e o 

desencorajamento da visitação por certos grupos. 

Beeton e Benfield (2002) argumentam que ainda é muito cedo para analisar a 

eficácia do demarketing como uma ferramenta de gerenciamento de atrativos 

turísticos. O conceito de demarketing é ainda um conceito recente, assim com a sua 

aplicação no turismo, que ainda é operado de forma reativa, utilizada depois que a 

capacidade de carga é atingida (BEETON; BENFIELD, 2002) e após os impactos 

negativos decorrentes desse alcance começar a serem sentidos. Os autores 

elaboram uma lista com os principais fatores positivos e os principais fatores 
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negativos da ferramenta. Apresenta-se o demarketing como uma forma não intrusiva 

de controle do ambiente, que atua de maneira proativa, é flexível o suficiente para se 

adaptar a eventuais mudanças e pode ser utilizada para medir níveis de 

dano/recuperação ambiental (BEETON; BENFIELD, 2002). A ferramenta pode até 

garantir a igualdade e o acesso às destinações, isto se as variáveis preço e 

distribuição não forem utilizadas para a sua formulação (BEETON; BENFIELD, 

2002). 

Como pontos negativos do demarketing estão o risco em potencial da 

utilização excessiva de suas ações, reduzindo drasticamente o volume de visitantes 

e receitas, a influência das variações dos padrões dos visitantes, alterando o 

mercado cujo demarketing foi inserido. Estão inseridos também os problemas 

relacionados à equidade e ao acesso – quando muito foco é dado à variável preço 

ou quando as estratégias propostas não conseguem conscientizar os visitantes 

sobre as limitações impostas antes que estes cheguem ao destino, e se sintam 

então prejudicados (BEETON; BENFIELD, 2002). Os autores salientam, contudo, 

que grande parte desses pontos negativos pode ser resolvida uma vez que o 

demarketing seja aplicado dentro das estratégias de marketing do destino. 

Consequentemente “o marketing mix pode ser alterado para manter uma balança 

entre a visitação, a receita e a sustentabilidade (econômica e ambiental)” (BEETON; 

BENFIELD, 2002) dos espaços turísticos. 

Após o levantamento das ações de demarketing citadas anteriormente, pode-

se perceber que as vantagens da ferramenta estão além da redução e controle de 

demanda. De fato, suas contribuições são diversas e podem ser apresentadas em 

formato de tripé, como exemplificado na figura 8. Ao ser responsável por controlar a 

demanda de atrativos turísticos, o demarketing poderá promover o desenvolvimento 

mais sustentável das atividades, ao mesmo tempo em que poderá garantir o 

aumento na satisfação do consumidor. 
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Figura : Contribuições da ferramenta de demarketing 
Fonte: Autoria própria. 

 

O demarketing irá controlar a demanda, escolhendo segmentos que mais se 

adequem às necessidades do espaço turístico e que sejam conscientes do impacto 

que podem causar perante este. Irá contribuir, para o desenvolvimento sustentável 

dos destinos, fazendo com que o destino opere sem ultrapassar seus limites de 

crescimento. Além do mais, a ferramenta promoverá uma série de ações 

estratégicas, como limitação do acesso, redução do número de visitantes, e educará 

visitantes e mídia em relação ao comportamento ambiental adequado dentro do 

espaço turístico. E por fim, aumentará a satisfação do consumidor, tanto o escolhido 

como mercado alvo do destino, tanto o não escolhido. O mercado alvo terá sua 

satisfação aumentada, pois receberá um serviço de qualidade e orientado por seus 

interesses. O segmento não escolhido também terá sua satisfação aumentada pela 

a oferta de atrativos alternativos ajustados aos seus interesses. 
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3.7 FATORES DE INFLUÊNCIA PARA O USO DE DEMARKETING 

 

Em sua pesquisa, Kern (2006) desenvolve três elementos que influenciam a 

realização do demarketing no espaço turístico: viabilidade e eficácia, os recursos 

humanos, financeiros e temporais e o interesse dos trades turísticos, como se pode 

ver na figura 9. 

 

Figura : Fatores que influenciam o uso de demarketing 
Fonte: Adaptado de Kern, 2006 

 

Viabilidade e eficácia estão relacionadas à necessidade do demarketing em 

se adequar de acordo com as características do ambiente em que será inserido. 

Uma ação de demarketing para reduzir a demanda da Basilica di San Marco 

(Basílica de São Marcos), em Veneza não deve ser a mesma utilizada para conter a 

demanda da Galleria dell'Accademia (Galeria da Academia de Belas Artes de 

Florença) um dos mais famosos museus da cidade, por exemplo. Certas medidas de 

demarketing podem soar razoáveis, porém, em um diferente contexto se tornam 

inviáveis (KERN, 2006). 
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Essa situação é provocada por vezes, pela falta de controle de alguns 

aspectos do marketing e de demarketing pelas organizações que controlam e 

gerenciam o destino turístico. A falta de controle sobre certos canais promocionais 

pode ser significativa se contrariar os esforços de demarketing desenvolvidos pela 

gestão (KERN, 2006). Outra questão abordada por Kern (2006) é a existência de 

visitantes que não planejam previamente suas viagens e locais a serem visitados, 

retirando parte da eficácia do demarketing, no que tange a prevenção do excesso da 

capacidade. 

Os recursos, ou a falta destes, podem vir a influenciar a utilização do 

demarketing sobre o destino turístico. Sem esses recursos não é possível realizar o 

monitoramento das atividades turísticas, e, portanto, não é possível o controle e a 

análise do ambiente para encontrar as melhores práticas demarketing para o local. 

Sem recursos financeiros, humanos e temporais não se é possível realizar 

pesquisas de mercado, analisar a eficácia do demarketing, caso implantado. A 

proteção dos ambientes torna-se difícil. A coleta mais abrangente e consistente de 

informações dos visitantes é crucial para a adequação das ações de gestão, 

incluindo o demarketing, tornando-os ainda mais eficaz (KERN, 2006). 

A inclusão dos stakeholders no processo de planejamento e organização do 

destino turístico é importante para manter a sustentabilidade do local. Porém 

envolver todos os intervenientes no processo de decisão pode ser complicado, pois 

esses nem sempre são um grupo homogêneo (KERN, 2006).  
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3.8 DEMARKETING E ÉTICA 

 

Apesar de seus benefícios para a gestão e planejamento da atividade 

turística, a ferramenta de demarketing possui algumas questões éticas e de 

igualdade que eventualmente surgem com sua aplicação (BEETON; BENFIELD, 

2002). Já em seu estudo introdutório, Kotler e Levy (1971) comentam que a 

aplicação do conceito pode aumentar algumas difíceis questões éticas. De acordo 

com Kotler e Levy (1971), o demarketing pode até ser tornar “entrelaçado com os 

problemas sociais, legais e políticos relacionados a formas inaceitáveis de 

demarketing discriminatório” (p. 79, tradução nossa). Tal discriminação é ainda mais 

injusta se aos consumidores deixados de lado não forem fornecidas opções 

alternativas equivalentes ao produto não mais os direcionados (KOTLER; LEVY, 

1971). 

Para Beeton e Benfield (2002) as questões de equidade e acessibilidade no 

uso de demarketing surgem quando suas ações de demarketing forem muito 

concentradas na variável preço. A execução em demasia da variável preço para 

redução de demanda é um dos principais responsáveis por uma atividade turística 

discriminatória. Tal estratégia pode não ser socialmente ou politicamente aceitável 

(CONNEL, 2005). O aumento do preço das atividades, instalações no destino são 

uma forma de aumentar a rentabilidade do turismo para as organizações 

apoiadoras, e podem até garantir o sucesso dos objetivos em curto prazo. Porém, 

esta pode não ser a melhor maneira de garantir seus objetivos em longo prazo, visto 

que não satisfará certos desejos e necessidades de seus consumidores, que podem 

se sentir prejudicados e insatisfeitos. O aumento de preços, sem a devida alteração 

do produto e suas funcionalidades, pode também reduzir a percepção de qualidade 

do produto ofertado, além de ocasionar a redução da atividade turística em geral. 

Tal imposição de altos preços vai ao sentido contrário do marketing societal, 

que procura atender as necessidades dos clientes, agregando também fatores de 

responsabilidade social e ética empresarial. De acordo com Kotler e Armstrong o 

“marketing societal exige que os profissionais de marketing equilibrem três fatores 

ao definirem suas políticas de mercado: os lucros da organização, os desejos dos 

consumidores e os interesses da sociedade” (1998, p. 509). Dessa maneira, “pode–
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se dizer que o marketing societal convoca as empresas a incluírem considerações 

éticas e socialmente responsáveis em suas práticas de marketing” (VEBER, 2014, p. 

53). 

Diante dessa situação, o marketing torna-se responsável pela ponderação 

entre os interesses das organizações/destinações e os valores morais e igualitários 

para a comunidade, no caso do turismo, os visitantes e demais envolvidos. As ações 

de demarketing devem também ser orientadas para facilitar que o marketing opere 

de forma holística, como institui o marketing societal. Kern (2006) sugere que, no 

processo de planejamento sobre quais ações de marketing serão executadas para o 

local, tem-se como fundamental analisar se tais medidas são eticamente próprias. 

A variável preço deve ser utilizada pelo demarketing, mas juntamente com 

ações das outras variáveis, não isoladamente. Assim, pode-se assegurar que a 

ferramenta de demarketing seja efetuada assegurando o bem estar de todos os 

envolvidos. Mesmo àquela parcela do mercado não mais atendida, pois a esta seria 

introduzida alternativas de produto/destino para satisfazê-la apropriadamente. 

De acordo com Kotler (1973), o “demarketing pode ser altamente justificável 

em algumas situações e eticamente duvidosa em outras” (p. 47, tradução nossa). 

Beeton e Benfield (2002) argumentam que tais problemas éticos consequentes do 

uso de demarketing surgem quando essas estratégias são desenvolvidas 

separadamente das atividades de marketing e do processo de gestão elaborados 

para a destinação. Do mesmo modo, toda e quaisquer adversidades associadas a 

acessibilidade e equidade dos espaços devam ser guiados dento do sistema de 

gestão de marketing da região (BEETON;BENFIELD, 2002).  
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4 DEMARKETING EM DESTINOS TURÍSTICOS 

 

Neste capítulo são apresentadas as ações de demarketing utilizadas e 

propostas em dois destinos turísticos, um de caráter internacional e o outro de 

caráter nacional. Os destinos abordados serão Veneza, Itália e Bonito, MS, Brasil. 

Os dois destinos apresentam incentivos significantes para a aplicação do 

demarketing no processo de planejamento de demanda. A cidade de Veneza 

apresenta um volume turístico acima do controle das organizações de turismo da 

cidade. A pressão da atividade turística é muito forte, o que gera uma necessidade 

de técnicas que possam realizar a redução dessa demanda, antes que demais 

impactos sejam sentidos. Bonito é um destino de ecoturismo e turismo de aventura. 

O uso dos recursos naturais da cidade deve ser devidamente controlado, para 

garantir o desenvolvimento sustentável da região. 

 

4.1 DEMARKETING EM VENEZA 

 

Veneza é um dos destinos turísticos mais citados por autores para a utilização 

de demarketing, com o objetivo de conter seu excessivo volume de visitantes 

(BORG; COSTA; GOTTI, 1996; SWARBROOKE, 2001; RUSSO, 2002). A cidade 

italiana possui grande visibilidade e atratividade, o que gera consequências sobre o 

seu volume de turistas. Veneza é ainda classificada como Patrimônio Mundial da 

Humanidade, o que aumenta o interesse e vontade por parte dos visitantes em 

conhecê-la. Contudo, não seria a realização em larga escala do turismo que provoca 

impactos adversos na cidade, e sim o fato de Veneza estar operando acima de sua 

capacidade de carga (BORG; COSTA; GOTTI, 1996). 

A economia de Veneza possui forte dependência de sua atividade turística. 

Seu elevado número de visitantes, que chega a ser maior do que o número de 

moradores, sufoca as demais atividades econômicas e afeta a qualidade de vida dos 

habitantes (BORG; COSTA; GOTTI, 1996). Muitos moradores venezianos já não 

apoiam a atividade em sua cidade, por suas consequências aparentes, como 

lotação, problemas de estacionamento, poluição local e desgaste do patrimônio 

(BORG; COSTA; GOTTI, 1996).   



    95 
   

Veneza, como outros destinos com demanda excessiva, aumentou o preço de 

seus serviços, procurando desencorajar a camada do mercado não atendida, isso 

apenas contribuiu para a saída dos próprios moradores locais para outras regiões, a 

procura de moradia mais barata e outras opções de mercado de trabalho1 (RUSSO, 

2002). Este exemplo também prova que ações de demarketing com foco único em 

uma variável do marketing mix, não são tão eficazes quanto à unificação das ações 

de marketing e demarketing dentro do processo de planejamento das atividades. A 

atratividade da cidade é tão grande que a estratégia de aumento de preços provocou 

poucos efeitos para a atividade. Principalmente pelo fato de que, para driblar os 

altos preços, muitos visitantes passaram a adotar a prática de excursionismo, se 

acomodando em regiões próximas à cidade, porém mais baratas, e visitando 

Veneza ao longo do dia. 

Uma das maiores preocupações dos efeitos do desenvolvimento turístico na 

região seria o alto fluxo de excursionistas. O número deste segmento chega a ser 

maior do que o número de turistas (BORG; COSTA; GOTTI, 1996; RUSSO, 2002). 

Borg, Costa e Gotti (1996) indicam a redução do liberalismo econômico da atividade 

e a criação de ações para o seu controle, “adotando uma política de gestão de 

turismo explícita que vai muito além da promoção” (BORG; COSTA; GOTTI, 1996, p. 

316, tradução nossa) dos atrativos. Borg, Costa e Gotti (1996) apontam como ações 

de demarketing para racionar o uso da cidade a utilização de sistema de reservas, a 

restrição do tráfego e a oferta de produtos alternativos ao produto Veneza. De 

acordo com os autores, algumas dessas estratégias já são adotadas por Veneza, 

porém sem fazer parte do gerenciamento da atividade turística, o que limita o seu 

sucesso.  

Borg, Costa e Gotti (1996) comentam a aplicação do Venice Card como uma 

forma de incentivar que os visitantes reservem sua viagem antes de sua chegada. O 

Venice Card foi substituído, em 2009, para Venezia Unica, que possui uma versão 

para turistas e para residentes. A versão para turistas é um cartão que pode ser 

adquirido online, e que oferece entrada gratuita a alguns atrativos da cidade, como 

                                                           
1 Ação característica do processo de gentrificação, onde os altos preços cobrados, a renovação de 

áreas, a redução da oferta de emprego fora do setor de turismo e a apropriação de espaços para 
construção de novas infraestruturas turísticas, acaba por, gradativamente, promover a retirada dos 
moradores locais da cidade de Veneza.  
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museus e igrejas. Como serviços adicionais, o visitante também pode ter acesso a 

instalações sanitárias, serviços de transfer e wi-fi (VENEZIA ÚNICA, 2014).  

O Venezia Unica continua sendo um meio de estimular o planejamento das 

viagens realizadas em Veneza e contribui também para a redução de filas em 

atrativos, e a insatisfação por parte dos visitantes ao chegarem ao destino e se 

depararem com atrativos superlotados. Assim como ocorria com Venice Card, a não 

utilização do Venezia Unica não impede a visitação do visitante de Veneza, 

funcionando apenas como uma facilidade opcional. O cartão ainda pode ser utilizado 

mais fortemente, impulsionando o planejamento dos visitantes antes de sua visita a 

Veneza (BORG; COSTA; GOTTI, 1996), e colaborando para o controle da demanda 

da cidade. 

Swarbrooke (2002) recomenda uma série de estratégias de demarketing que 

poderiam ser utilizadas em Veneza, as separando de acordo com os componentes 

do marketing mix. São citadas ações como a operação de um sistema único de 

bilhetes de ingresso (produto), a restrição de vendas de pacotes de viagens para a 

localidade (distribuição), recomendação de atrativos alternativos (promoção) e a 

tentativa em motivar as pessoas em pernoitar na cidade (promoção). 

 

4.1.1 Veneza e o ciclo vicioso 

 

Russo (2002) utiliza a cidade de Veneza para estudar quais seriam os 

determinantes para o ciclo de vida dos destinos turísticos determinados como 

Patrimônio da Humanidade, e propõe alternativas para prevenir que a área não 

passe para a etapa de declínio. O autor introduz o termo “ciclo vicioso” em regiões 

de patrimônio, onde o volume excessivo de visitantes resulta na depreciação da 

experiência turística. De acordo com Russo (2002), Veneza pode ser considerada 

como um destino em um ciclo vicioso, devido ao modo como sua atividade turística é 

realizada.  

Para analisar a introdução dos destinos aos estágios de estagnação e 

declínio, Russo (2002) utiliza como indicadores as mudanças na organização 

espacial de produção turística. Com isso, os efeitos negativos do turismo são 

acompanhados pela extensão da região turística e pela eclosão de uma nova classe 
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denominada como falsos excursionistas, ou seja, “turistas que enfrentam altos 

preços e capacidade limitada das facilidades centrais, escolhem um local periférico – 

de acomodação – para a sua visita ao destino principal” (RUSSO, 2002, p. 167, 

tradução nossa). Muitas vezes esse novo tipo de turista não responde com 

intensidade aos aspectos de qualidade dos serviços prestados. Esta falta de 

preocupação com a qualidade dos serviços, provocada pela pouca informação da 

região e suas facilidades, provoca a redução efetiva da qualidade dos serviços por 

parte da oferta, que vê uma oportunidade de aumentar sua parcela de mercado, ao 

mesmo tempo em que reduz seus custos (RUSSO, 2002). 

Para cada etapa do ciclo vicioso proposto por Russo (2002), o autor sugere 

diferentes técnicas de gerenciamento de demanda, que podem ser denominadas 

como demarketing. Para o autor, é importante que as intervenções propostas sejam 

ajustadas de modo a produzir uma estratégia eficaz para a redução dos efeitos do 

ciclo de vida da área (RUSSO, 2002). A primeira etapa do ciclo vicioso se inicia 

quando o destino não consegue estipular um limite de crescimento, seu volume 

turístico aumenta sem um controle e o destino acaba por não conseguir comportar 

toda a sua demanda. Esta parcela da demanda não atendida acaba então por 

utilizar serviços de acomodação em regiões fronteiras ao destino principal. Para a 

etapa inicial, Russo (2002) recomenda medidas como criação de zoneamento das 

áreas turísticas, criação de bilhetes de acesso, criação de tarifas e de sistemas de 

reservas. A segunda etapa é caracterizada pelo aumento cada vez mais elevado de 

excursionistas, que passam a constituir a maior parcela de visitantes. Como 

estratégias de demarketing são citadas por Russo (2002) a regulamentação do 

acesso, recomendação de destinos alternativos e descentralização da oferta cultural.  

A terceira etapa surge quando o destino, devido ao seu volume turístico, já 

não consegue mais se beneficiar com o turismo. O excesso de excursionistas acaba 

por afetar negativamente o desempenho dos atrativos e provoca a redução na 

qualidade dos serviços (RUSSO, 2002) Como estratégia de controle é recomendado 

o gerenciamento integral do sistema cultural, o incentivo a selos de qualidade e o 

acesso virtual aos produtos culturais. A quarta e última etapa completa o ciclo e 

descreve a expansão da área turística para as regiões periferias ao destino principal 

impulsionado por visitantes à procura por acomodação mais barata. Como ações 
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recomendadas estão o planejamento regional-nacional, diversificação da oferta 

turística e atualização dos produtos turísticos (RUSSO, 2002).  

De acordo com Russo (2002), Veneza, por apresentar problemas em todas as 

etapas do ciclo, necessita de um conjunto preciso de ações para o gerenciamento 

de sua demanda. Além das ações propostas, Russo (2002) recomenda a integração 

de um sistema de reservas com o Venice Card (recente atualizado para Venezia 

Unica). Para reduzir o congestionamento do espaço urbano de Veneza, os visitantes 

poderiam ser informados, a partir das regiões periféricas sobre as condições da 

cidade (RUSSO, 2002).  

 

4.2 DEMARKETING EM BONITO – MS 

 

Localizada no estado do Mato Grosso do Sul, Bonito é um dos principais 

destinos de ecoturismo e de turismo de aventura do Brasil. Juntamente com os 

municípios de Jardim e Bodoquena, compõe o complexo turístico do Polo Serra da 

Bodoquena. O interesse turístico pela região começou a partir da exploração de 

suas áreas naturais para a pesca. A visitação turística se iniciou pelas áreas da 

Gruta do Lago Azul e da Ilha do Padre, sendo uma das primeiras áreas da região a 

receber infraestrutura turística decorrente ao inicio do desenvolvimento da atividade. 

A Gruta do Lago Azul é ainda hoje um dos atrativos mais importantes da região, 

recebendo, de acordo com o Relatório do Plano de Desenvolvimento Integrado do 

Turismo Sustentável – PDITS (GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO 

SUL, 2012) o número de 52.935 visitantes no ano de 2010. 

A partir da década de 1990, com a exposição da área pela mídia, o fluxo 

turístico de Bonito sofreu um considerável aumento. Com a preocupação em relação 

ao aumento dos impactos turísticos decorrentes de uma atividade sem controle, 

principalmente no que tange a degradação ambiental de suas cachoeiras, grutas, 

dentre outros, os organizações da atividade turística de Bonito começam a estipular 

um limite de visitação para cada atrativo de Bonito (TREVELIN, 2010; MINISTÉRIO 

DE TURISMO, 2006). Esses limites, inicialmente, eram estabelecidos de forma 

empírica, se fundamentando na experiência dos proprietários. 
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Desde o início do desenvolvimento turístico de Bonito, seus organizadores e 

representantes apresentavam uma preocupação sobre como a atividade seria 

realizada e seus efeitos por sobre a região. Além da limitação da capacidade, 

buscou-se aprimorar o turismo a partir do desenvolvimento profissional dentro das 

atividades e atrativos, através de cursos de formação e profissionalização de guias 

de turismo (MINISTÉRIO DE TURISMO, 2006). Em 1995, torna-se obrigatório, com 

a Lei Municipal nº 689/95, o acompanhamento de guias credenciados para passeios 

e atividades nos atrativos de Bonito.  

Neste mesmo ano, cria-se o Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, 

integrado por representantes do trade turístico local, pela Prefeitura Municipal de 

Bonito e demais entidades, como Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 

Renováveis – IBAMA. O COMTUR tem como objetivo “fomentar o turismo de 

maneira organizada e sustentável no município, apoiando ações que visem divulgar 

o município em outras regiões, dando apoio ao trade e à comunidade” (MINISTÉRIO 

DE TURISMO, 2006).  

Uma das contribuições do COMTUR foi a criação do Voucher Único, 

instrumento para o controle e gestão da atividade turística em Bonito que colaborou 

para indução de “um modelo de gestão, baseada na constituição de uma rede de 

cooperação voltada à exploração sustentável dos recursos naturais do município, 

envolvendo o poder público e o trade turístico” (MARIANO, 2014). O primeiro modelo 

do Voucher Único era impresso, controlado pela Secretaria de Meio Ambiente de 

Bonito e emitido para as agências de turismo locais, que tinham de, uma vez na 

semana, devolver os talões e distribuir os valores angariados para a Prefeitura, para 

os responsáveis pelos atrativos utilizados e aos guias, assim como recolher o 

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza- ISSQN. 

A Prefeitura era responsável então, por centralizar o controle da frequência 

dos atrativos administrados pelo setor público. Antes de cada compra, as agências 

tinham de entrar em contato, via telefone, com uma central de reservas que lhes 

dava a autorização de venda. Para cada atrativo particular, havia também diferentes 

centrais de reservas, que liberavam o passeio segundo o número de vagas diárias 

dos atrativos (MARIANO; GOMES; SALVADORI, s.d.). O voucher, de uso obrigatório 

para os turistas nos locais de visitação, era adquirido nas agências de turismo locais 

a preços tabelados, fazendo com que cada atrativo compita entre si “na disputa pela 
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preferência do turista, oferecendo como diferencial, a qualidade do serviço e a 

presteza no atendimento” (VIEIRA, 2003). 

Em 2003, o Voucher único de papel é substituído pelo Voucher Único Digital, 

que pode ser emitido pelas agências locais através de uma website 

(www.voucherdigital.com.br). A ferramenta continua a ser utilizada pelas agências e 

operadoras locais de turismo para o controle das frequências de visitação dos 

atrativos. Contudo, há a adição da emissão e controle das Notas Fiscais distribuídas 

entre os prestadores de serviço turístico (VIEIRA, 2003). A partir dessa mudança, o 

Voucher Único Digital passou a ser uma ferramenta central que exerce uma função 

de controle de visitação e contribui para que a preservação que a capacidade de 

carga de cada atrativo não seja ultrapassada já que todos estarão cientes dos 

números disponíveis.  

A ferramenta, que pode ser considerada como de demarketing por sua 

característica de controlar a demanda dos visitantes, possibilita a emissão de 

relatórios em tempo real, padronização e distribuição de Notas Fiscais, além do 

controle da qualidade dos serviços prestados. Para Vieira (2003) o Voucher Digital 

beneficia o controle da atividade turística de Bonito ao projetar na cidade “um 

modelo de gestão, baseado na constituição de uma rede de cooperação voltada a 

exploração sustentável dos recursos turísticos do município, envolvendo o poder 

público e o Trade turístico” (p.11).  

O Voucher Único possui inúmeras vantagens e contribuições para a gestão 

do destino turístico de Bonito, como a parcerias entre atores da cadeia produtiva do 

turismo - agência de receptivo guia e atrativos turísticos; o aumento de arrecadação 

de impostos para o município, possibilitando novos investimentos no setor e a 

criação mecanismos de controle e monitoramento gerencial e ambiental que 

possibilitam a geração de estatísticas e análise do desempenho do turismo na região 

(MINISTÉRIO DE TURISMO, 2006). 

 Ademais, Bonito constitui-se em um dos 65 Destinos Indutores do 

Desenvolvimento Turístico Regional, nomeação do Ministério do Turismo que 

escolhe destinos espalhados pelo território brasileiro a receberem capacitação para 

o desenvolvimento de uma atividade turística competitiva internacionalmente. O 

destino recebeu, em 2010, o prêmio de Melhores Práticas do Ministério do Turismo, 

na categoria de Políticas Públicas, pela implantação do Voucher Único Digital. 
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Para o desenvolvimento de uma atividade turística competitiva 

internacionalmente, Bonito conseguiu apoio e investimento do Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Regional do Turismo – PRODETUR. O PRODETUR tem como 

objetivo o desenvolvimento turístico sustentável e integrado, proporcionando 

“melhorias às condições de vida da população local, aumentar as receitas do setor e 

melhorar a capacidade de gestão da atividade em áreas de expansão e de potencial 

turístico” (MINITÉRIO DO TURISMO, 2014). Para a região do Polo Serra de 

Bodoquena foi distribuído mais de R$ 130 milhões para “obras e programas de 

saneamento, pavimentação e incentivo ao ecoturismo” (TURISMO BONITO, 2014). 

Dentro da região do Polo Serra do Bodoquena, Bonito é o destino que 

apresenta a atividade turística mais consolidada, contemplando uma forte 

concentração de infraestrutura turística voltada para o ecoturismo e o turismo de 

aventura. Além do mais, a gestão ambiental do município é forte, e todos os 

envolventes do turismo da região, incluindo a comunidade local, buscam garantir 

que a atividade seja realizada de forma controlada, sem a inclusão de impactos 

negativos não aceitáveis e de acordo com o desenvolvimento sustentável. O 

sucesso de sua gestão pode ser acentuado com a eleição de Bonito como o melhor 

destino de turismo responsável do mundo pelo World Responsible Tourism Awards – 

WRTA, em 2013. Bonito ainda será sede, no ano de 2014, da Conferência 

Internacional de Ecoturismo e Turismo Sustentável (ESTC). 

 

4.2.1 Bonito e suas estratégias de demarketing 

 

Bonito constitui um bom exemplo de destino turístico que se beneficia, ou 

pode se beneficiar, das estratégias do demarketing para o controle do fluxo de 

visitação. É evidente que o Voucher Único Digital representa a principal estratégia 

de demarketing da área, sendo um caminho para o controle da demanda, por meio 

da variável distribuição, uma vez que o limite de capacidade de carga seja 

estipulado. Outras ações complementares devem ser utilizadas, visto que o Voucher 

Único controla a visitação dos atrativos turísticos de Bonito, mas não controla a 

atração do destino, nem o interesse de visitantes em potencial em conhecer o 
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destino. Ações como a restrições da atuação da mídia especializada e do 

cineturismo, bem como a suspensão de ações de relações públicas podem ser 

favoráveis para a cidade. 

Para analisar as estratégias de demarketing incorporadas dentro da gestão 

dos atrativos de Bonito, foram investigados os materiais promocionais, 

especificamente websites, dos participantes e gestores da atividade turística de 

Bonito. As figuras 10 e 11 resumem as ações de demarketing indicadas por literatura 

prévia (BEETON, 2002; 2003; KERN, 2006) e a sua utilização por parte do trade 

turístico, governo e associações, os principais destinos e as pelas principais 

agências de turismo credenciadas pela Associação dos Atrativos Turísticos de 

Bonito e Região (ATTRATUR), associadas pela Associação Bonitense de Agências 

de Turismo (ABAETUR) e recomendadas pelo website da Secretaria de Turismo da 

Cidade de Bonito.   
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atividade
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Limitar 
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Enfatizar as 
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Turismo Bonito

X X

Portal Bonito

X X X X X

ATRATUR
X X X X X

ABAETUR
X X X

Bonito Convention Bureau
X

Abismo Anhumas

X X X

Rio Sucuri
X X

Rio da Prata

X X X X X
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Figura : Ações de demarketing identificadas em Bonito: órgãos, associações e principais atrativos 
Fonte: Autoria Própria 
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BonitoWay X X X X X X

Agência Sucuri X X X X

Bonitour X X X X X X

Águas Turismo X X X X

ABN Turismo X X X

YGARAPE X X

Abaetecotur X X

Agência Brasil Bonito X X

Tereré Turismo X X X X

H2O X X X

Bonito Ecological X X X X X

Big Tour X X X X

Gira Sol X X X

Bonito Viagens X X

Crisval Tour X X

Tucano Tour X X X

Muito Bonito X X X
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Figura : Ações de demarketing identificadas em Bonito: agências de turismo locais 
Fonte: Autoria Própria 
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Como ilustrado nas tabelas, há uma utilização considerável das estratégias de 

demarketing dentro do destino turístico de Bonito. As ações mais utilizadas são as 

relacionadas à estipulação de uma capacidade de carga, que não deve ser 

ultrapassada, a exigência da atividade turística supervisionada, por guias 

credenciados e a necessidade da reserva antecipada. Contudo, há ainda um 

conjunto de ações negligencias pelo trade que poderiam gerar uma eficiência ainda 

maior na ferramenta de demarketing, para o controle da demanda e para o 

desenvolvimento sustentável de Bonito. 

Demonstra-se pelos materiais analisados, que Bonito não estipulou um 

segmento ou mais que seriam os mais desejáveis para a região. Uma das únicas 

organizações que salientaram a existência de um segmento foi a Associação dos 

Atrativos Turísticos de Bonito e Região – ATRATUR. A associação deixa claro, em 

seu website, que Bonito seria ideal para os adoradores da natureza e para os 

visitantes interessados no turismo de aventura (2014). 

Esta ausência de seletividade pode ser ocasionada pelo fato de que a região 

já é largamente conhecida pelo ecoturismo e pelo turismo de aventura, não sendo 

necessária a divulgação dessa segmentação por entre o trade turístico. Os visitantes 

que procuram Bonito, já estão cientes dos tipos de atrativos que irão encontrar na 

cidade. Mas essa não segmentação pode representar também que o destino não 

está disposto a agrupar e a escolher seu mercado alvo, estando disposto a atender 

qualquer visitante, independentemente de suas características, desde que sua 

capacidade de carga não seja atingida. A partir desta afirmação, e após a análise 

dos websites, pode-se concluir que as estratégias de demarketing aplicadas em 

Bonito são pertencentes à categoria de demarketing em geral, não ao demarketing 

seletivo. 

Outra estratégia amplamente discutida neste trabalho que não foi, em 

nenhuma vez, encontrada no material, foi a recomendação de atrações alternativas 

para aqueles não atendidos pelo destino Bonito. Bonito faz parte do Polo Serra 

Bodoquena, que reúne áreas com relevo e ecossistemas semelhantes entre si. A 

partir do momento em que um visitante não consegue ter acesso aos atrativos de 

Bonito, por terem atingido sua capacidade de carga, a esse visitante poderia ser 

recomendado às demais regiões do Polo Serra, as cidades de Bodoquena e Jardim, 

o que iria garantir a distribuição do turismo por todo o Polo. 
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Um número significativo das agências já disponibiliza aos visitantes em 

potenciais os valores de seus serviços diretamente no website. Mesmo que apenas 

menos da metade das agências analisadas recomendem explicitamente a visitação 

em período de baixa temporada, é a maioria aquelas que apresentam a diferença de 

valores dos serviços em alta e baixa temporada. De certa forma, esta é uma ação 

para incentivar a visitação em períodos fora da alta temporada, onde a demanda é 

maior. Aparentemente, o foco em altos preços dos atrativos e meios de acomodação 

não representa a principal ação de demarketing para a cidade, o que pode ser um 

ponto positivo para assegurar que as ações de demarketing ocorram de forma mais 

ética o possível, sem a exclusão direta da participação de diferentes grupos sociais. 

Os preços representam uma segurança na qualidade dos serviços ofertados. 

Acentua-se também a utilização reduzida da técnica para educar os visitantes 

sobre o comportamento adequado dentro dos atrativos. Essa ação é uma das mais 

importantes, dentro da variável promoção, para buscar o desenvolvimento 

sustentável das áreas a partir da conscientização dos visitantes em potencias sobre 

as atitudes adequadas durante sua visita. As agências ABAETECOTUR e Tereré 

Turismo enfatizam a proibição do uso de protetores solares e repelentes em alguns 

atrativos (Abismo Anhumas, Rio Sucuri), para preservar a qualidade da água e 

proteger o habitat natural dos peixes.  Já a Agência Sucuri comenta a proibição da 

atividade de rapel, pesca, dentre outras atividades no Buraco das Araras, que serve 

como abrigo pra variadas aves. A ATRATUR assinala a proibição da alimentação de 

peixes e outros animais durante o passeio, e a eliminação de lixo nas trilhas. 

 A agência Bonitour é umas das organizações que mais propaga as ações de 

demarketing. A agência acentua os altos preços das atividades e recomenda a 

visitação dos atrativos em períodos de baixa temporada; ressalta a limitação do 

número diário de visitantes, apoiando que a reserva prévia da viagem à Bonito e aos 

seus atrativos; comenta sobre a obrigatoriedade de guias credenciados nos 

passeios e sobre a existência do Voucher Único de controle do número de visitantes 

no atrativo e ainda recomenda o comportamento ambiental ideal para a visitação dos 

atrativos - enfatizando a proibição do uso de protetores solares e repelentes em 

alguns atrativos, para preservar a qualidade da água e proteger o habitat natural dos 

peixes. A Bonitour recomenda, inclusive, o planejamento prévio, não somente a 

reserva, das atividades a serem realizadas em Bonito.  
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Curiosamente, dentro do portal de Turismo da Prefeitura de Bonito, as únicas 

recomendações de demarketing identificadas foram a assinalação da limitação e a 

exigência de guias credenciados para a visitação de atrativos no Parque das 

Cachoeiras e no Recanto Ecológico do Rio da Prata. A partir da análise das figuras 

elaboradas (figuras 10 e 11), percebe-se que as agências de viagens em Bonito são 

as mais responsáveis por propagar as ações de demarketing utilizadas pela cidade 

aos seus visitantes e visitantes em potenciais.  

Percebe-se a existência de um planejamento para a incorporação de técnicas 

de demarketing dentro do processo de gestão das atividades turísticas em Bonito, 

por haver um número significativo de ações aplicadas, e uma concentração de 

ações em um mesmo tópico, formando uma padronização das ações escolhidas. 

Isto pode ser um representativo de que houve um acordo em comum, sobre quais 

seriam as estratégias ideais para o controle da demanda de Bonito. A forte 

divulgação da necessidade da efetuação antecipada das reservas é um importante 

fator que contribui para o planejamento prévio da atividade turística, e das escolhas 

sobre o que visitar.  

Há ainda, uma gama de ações não utilizadas que poderiam incrementar ainda 

mais o controle e o desenvolvimento sustentável da região. Salienta-se as ações 

como educação dos visitantes, divulgação de destinos alternativos e a promoção de 

ações sustentáveis como ações que poderiam ser mais fortemente inseridas nesse 

processo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo introduzir a pesquisa em relação ao termo 

demarketing, abordando-o dentro da área do turismo. O marketing pode colaborar 

para o processo de planejamento e controle de demanda através da introdução do 

demarketing, ferramenta que ao ser inserida dentro do marketing mix desenvolvido 

para o destino/atrativo, tem como objetivo manter a demanda a certo nível que não 

ultrapasse seus limites de crescimento, amenizando os impactos negativos, tantos 

sociais quanto ambientais, decorrentes de uma atividade turística realizada sem um 

devido controle. 

A ferramenta de demarketing pode ser um instrumento de grande valia em 

situações onde a procura por determinadas atrações turísticas é maior do que a sua 

organização consegue controlar. Situações como em casos de popularidade crônica 

e intensa, em períodos de pico, característico da natureza sazonal da atividade, e 

em situações onde qualquer demanda é considerada excessiva, devido aos seus 

impactos e riscos negativos de difícil gestão. O demarketing pode ser utilizado 

também para reduzir a demanda de segmentos específicos de visitantes, 

consideráveis como indesejados devido a um comportamento inadequado perante o 

destino e suas facilidades. Dado a característica finita dos recursos naturais, 

geralmente apropriados pelo turismo, o demarketing pode representar um método 

para assegurar a longevidade e o consumo controlado de tais recursos. 

Para que as estratégias de marketing - e demarketing - sejam desenvolvidas 

e aplicadas à etapa de planejamento e controle de demanda, tem-se como 

necessário, primeiramente, a designação de um limite de crescimento. Os dois 

elementos tem-se como estreitamente ligados. A determinação de um limite de 

crescimento é um importante fator para as estratégias de gestão de visitantes, já que 

essa será responsável por delimitar a área de atuação da atividade turística, e 

deverá fornecer informações necessárias para o controle da demanda. 

Independentemente da técnica utilizada (capacidade de carga, limites aceitáveis de 

mudança, dentre outros), o estabelecimento de tal limite, ou limites, deve se adequar 
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aos anseios dos contribuintes, assim como as variáveis econômicas, físicas e 

culturais. Cada uma dessas ferramentas possuem pontos favoráveis ou não 

favoráveis para a sua aplicação. Cabe aos responsáveis por decidir qual ferramenta 

seria a mais apropriada para o destino, que deve ser capaz de se adequar ao 

ambiente inserido.  

Em relação ao modelo de ciclo de vida da área turística, essa técnica de 

marketing (demarketing) contribuirá para que a área apropriada pela atividade 

turística não atinja a etapa de declínio, evitando também os efeitos negativos da 

etapa de estagnação. Ao ultrapassar essas duas etapas, principalmente a de 

declínio, o destino passa a sofrer impactos negativos, como degradação do espaço, 

que atrapalham o desenvolvimento sustentável da atividade. 

Para ser capaz de controlar a demanda da destinação turística, o demarketing 

deve ser inserido dentro do marketing mix elaborado para a área, adaptando suas 

ações para cada área e às suas necessidades. Um considerável número de ações 

de demarketing foram identificadas, como a educação dos visitantes sobre o 

comportamento adequado para área, a limitação de atividades permitidas, a 

restrição de áreas de risco, a redução de atividades promocionais, o aumento dos 

preços e a divulgação de locais alternativos para a demanda, ou atividade não 

compatíveis ao destino. Mais utilizado em atrativos naturais e em áreas protegidas, o 

demarketing pode ser utilizado para qualquer tipo de atividade turística, inclusive 

para garantir um turismo de massa com demanda controlada, como o caso da 

tentativa de Veneza. 

As ações escolhidas precisam ser distribuídas de forma balanceada entre 

todas as variáveis do marketing mix – produto, preço, distribuição e promoção. Caso 

não seja trabalhado em conjunto com as demais ações de marketing, e ao 

planejamento, a aplicação do demarketing poderá ocasionar efeitos negativos, como 

a redução drástica da demanda, mudanças no padrão visitação, e problemas em 

relação às questões éticas na operação da atividade. O foco exacerbado na variável 

preço, principalmente no aumento de valores, pode causar problemas relacionados 

à acessibilidade e equidade, indo a sentido contrário aos valores éticos que o 

marketing deve se manter. Como integrante do marketing, a ferramenta deve 

sempre ponderar os desejos dos visitantes, as necessidades do atrativo, 

economicamente, inclusive, e os valores igualitários a todos os envolvidos.  
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Como dito, ainda há pouca literatura a respeito dessa relação, mas as 

existentes já conseguem apontar os benefícios que o demarketing pode trazer a 

essa área. Se inserido dentro das variáveis do marketing, a ferramenta será 

caracterizada como uma ferramenta de prevenção, pois irá controlar o fluxo da 

demanda antes que este chegue ao destino, ou seja, antes que algum impacto seja 

causado. Esta característica desencadeia um conjunto de benefícios para o uso de 

demarketing. A ferramenta poderá ser capaz de controlar a demanda, poderá 

colaborar para o desenvolvimento sustentável da área e ainda contribuirá para a 

promoção da satisfação dos visitantes, se adaptando para melhor atender seu 

público alvo, e informando destinos alternativos aos visitantes não escolhidos como 

mercado alvo. A ferramenta consegue se ajustar e se moldar às mudanças do 

mercado (ambiental, social e econômico), pode atuar em variados segmentos da 

atividade turística e em variados tipos de organização – empresas, órgão públicos, 

organizações sem fins lucrativos. A estratégia de demarketing é capaz de 

desestimular a utilização de determinando espaço turístico quando o mercado não 

for capaz de controlar apropriadamente a demanda. Sendo responsável por 

provocar mudanças no comportamento do visitante, além de influenciar em sua 

percepção de qualidade do serviço adquirido. 

O demarketing já é frequentemente aplicado pelo setor pelo turismo, porém 

de forma inconsciente. Isto quer dizer que as ações de demarketing não são 

incorporadas às estratégias de marketing, sendo tratadas apenas como retenção de 

danos, ações atípicas, utilizada em casos especiais para gerir o número efetivo de 

visitantes. O demarketing então funcionará apenas de forma reativa, segregado ao 

processo de planejamento da demanda. O que irá reduzir sua total eficiência e 

provocará uma inconsistência entre as técnicas de marketing e as técnicas para o 

gerenciamento do fluxo de visitantes, reduzindo também a eficiência da aplicação do 

demarketing em longo prazo. 

Recomenda-se a introdução, ou o maior desenvolvimento, do demarketing 

dentro da abordagem do marketing turístico. O que poderá contribuir para a redução 

do pensamento simplista de que o marketing possui como função apenas o aumento 

da atratividade do local, gerando como consequência, o aumento do fluxo turístico. A 

inserção do demarketing turístico dentro de disciplinas acadêmicas colaborará na 

formação de profissionais mais conscientes e cientes de todo o processo de 
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marketing e sua contribuição ao processo de gestão e planejamento das 

destinações. Poderá reduzir também eventual aversão ao uso do marketing em 

turismo, principalmente em destinos e atrativos que não desejam atrair grande 

volume de visitantes e precisam manter seus recursos naturais protegidos. 

A ferramenta mostra a potencialidade do marketing para o controle, não 

somente o aumento da demanda. As ações de demarketing possuem a facilidade de 

se aderir a todos os tipos de organizações, beneficiando tanto as empresas do setor, 

os responsáveis pela administração dos atrativos e os órgãos públicos encarregados 

da gestão.  Empresas de turismo podem tirar vantagem das ações de demarketing 

para ter o devido controle da atratividade de seus serviços e reduzir os impactos 

negativos dos recursos utilizados, aumentando as chances da operação de uma 

forma mais sustentável. Como o caso das agências de viagens de Bonito que 

adotaram o demarketing para a preservação dos recursos naturais e para manter a 

qualidade dos serviços ofertados, diante o monitoramento da visitação. O 

demarketing pode também ser apropriado pelos órgãos públicos, inseridos em suas 

ações sociais e no planejamento de áreas protegidas e de administração pública. 

Em todos os casos deve haver uma sincronia entre o demarketing e as técnicas para 

o desenvolvimento sustentável da área. As ações de demarketing devem ser 

escolhidas através de uma análise crítica, averiguando seus efeitos sobre as ações 

de acesso e equidade da região. 

Como limitação, este trabalho foi realizado através da revisão bibliográfica, de 

dados secundários, buscando introduzir o demarketing e acentuar suas vantagens, e 

devidos cuidados, para a realização de demais pesquisas. A cidade de Bonito foi 

apresentada como exemplo, não se caracterizando como um estudo de caso, o que 

seria propício para estudos futuros. A análise efetuada limita-se em investigar 

apenas um dos meios de comunicação entre visitante-destino, o que restringe seu 

grau de veridicidade. Sendo necessário, portanto, um estudo mais abrangente das 

estratégias de demarketing aplicadas em Bonito. Para uma análise mais completa, 

devem-se investigar todas as variáveis de marketing e suas ações dentro do plano 

de marketing do destino turístico. É recomendável também, entrevistas com 

representantes de cada trade turístico, assim como uma análise de percepção com 

os visitantes de Bonito. A cidade é conhecida mundialmente por sua atratividade 

turística direcionada ao ecoturismo e ao turismo de aventura. Seus atrativos são 
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compostos de recursos naturais, necessitando maior controle sobre os processos de 

gerenciamento e planejamento sustentável de seus espaços turísticos. Esta 

característica da cidade torna Bonito uma fonte ideal para análises sobre a utilização 

do demarketing no processo de gestão das atividades que ocorram nesses espaços. 
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