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Resumo: O presente artigo tem por finalidade analisar as ações de marketing voltadas ao
turismo e que são empreendidas pelo município de Caraguatatuba, Litoral Norte do Estado de
São Paulo. A construção deste trabalho se dá por meio de uma revisão de literatura que aborda
de forma sistemática a atividade turística, o mercado de produtos turísticos e o marketing
turístico com seus enfoques dentro de uma localidade. O método utilizado para esta pesquisa
foi o descritivo e exploratório e se deu na forma de entrevistas semi-estruturadas dirigidas à
secretaria de turismo municipal e associações de hotéis, pousadas e restaurantes do município.
Pode-se perceber que o município de Caraguatatuba procura aplicar algumas ações de
marketing voltadas ao turismo, porém de modo, muitas vezes, leigo e deficiente, faltando uma
melhor integração com os demais municípios. Conclui-se que os municípios do Litoral Norte
Paulista, ao aplicarem esforços de marketing votados à atividade turística, poderão diminuir
os custos as ações empreendidas que, nos dias atuais, ocorre de forma isolada em cada
município.
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A Atividade Turística

O município de Caraguatatuba se destaca, atualmente, como sendo o município com
maior potencial de crescimento do Litoral Norte Paulista, devido a sua localização geográfica
privilegiada e investimentos de infra-estrutura urbana e turística que recebeu nos últimos
anos. O município está localizado estrategicamente em meio às outras três cidades que
compõem a região do Litoral Norte e está próxima a grandes centros emissores de turistas
como a cidade de São Paulo, região da Grande São Paulo e região do Vale do Paraíba.
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Tratando-se de uma localidade cuja principal fonte de emprego e renda é o
turismo, a preocupação por parte de empresários, moradores e poder público local, referentes
à competitividade de mercado e satisfação dos desejos e expectativas dos turistas que
freqüentam a região, tem aumentado e algumas ações de marketing voltadas ao setor já estão
sendo adotadas e praticadas, mesmo que de forma pouco planejada ou intuitiva.
O turismo surge como oportunidade viável para o desenvolvimento de uma
comunidade por meio de geração de emprego, renda, qualificação profissional, infra-estrutura
local, arrecadação de impostos e a conseqüente promoção do desenvolvimento regional. Na
visão de Theobald (2001), a atividade constitui um das mais notáveis histórias de sucesso dos
tempos modernos, visto que seu crescimento em escala maciça começou somente na década
de 60 e registrou uma evolução rápida e constante nos últimos 30 anos em faturamento e em
número de pessoas que viajam ao exterior. O setor tem mostrado uma grande capacidade de
adaptação nas épocas de crises econômicas e, no próximo século, continuará crescendo a
taxas anuais de 4% e c o m previsões de que haverá mais de 1,6 bilhões de turistas
internacionais até o ano 2020, movimentando US$ 2 trilhões ao ano.
O mercado turístico é constituído de compradores que diferem entre si em termos de
desejos e de necessidades, e variam de acordo com o meio em que estão inseridos, por meio
da cultura local, pelo poder de compra, localização geográfica, classe social, entre outros.
Para Mota (2001, p. 61):
“O mercado consiste em um conjunto de pessoas que compartilham de
uma necessidade ou desejo específico, dispostos e habilitados a
realizar transações de troca que satisfaçam a sua necessidade. Por isso,
o tamanho do mercado depende do número de pessoas que mostram a
mesma necessidade, tenham recursos e estejam dispostas a oferecer
estes recursos em troca do que desejam”.
Para atender um mercado que está em plena expansão e demonstra boas perspectivas
de crescimento, é necessário que haja empresas turísticas capacitadas na prestação de
serviços. Balanzá e Nadal (2003) definem em sua obra as empresas turísticas como sendo
aquelas dedicadas a satisfazer as necessidades dos turistas. Castelli (2001) completa este

pensamento quando afirma que uma empresa torna-se turística a partir do momento em que
atender as necessidades e os desejos do turista, durante as prestações de serviços.
Seguindo este pensamento é impossível não realizar uma relação multidisciplinar
entre o mercado turístico (desejos e necessidades dos turistas), o marketing (técnicas
utilizadas para comercialização e distribuição dos produtos turísticos) e o produto turístico (o
que será ofertado para suprir tais necessidades e desejos dos turistas).
O volume de negócios em torno da atividade turística é de tal ordem que envolve os
mais diferentes interesses econômicos, representados pela indústria de construção civil,
cadeias hoteleiras, agências de viagens, companhias aéreas e terrestres, setor de alimentação,
administradoras de cartões de crédito, entre outras. Todos esses aspectos fazem do turismo um
mercado altamente competitivo, o que vem mobilizando governos e o empresariado em torno
de estratégias de planejamento capazes de garantir o equilíbrio entre a oferta e a demanda.
Na visão de Campos e Gonçalves (1998), a oferta corresponde à quantidade de bens
ou serviços colocados à disposição dos consumidores, num determinado setor de atividade
produtiva e a demanda, por sua vez, refere-se à quantidade de consumidores que desejam e
podem adquirir esses bens ou serviços. A estabilidade do mercado depende, entre outros
fatores, do equilíbrio entre esses dois componentes. Pode-se dizer que a demanda é
representada pela quantidade de pessoas com tempo de lazer, renda disponível e vontade de
viajar pelas mais diversas intenções ou necessidades.
Além dos atrativos naturais de determinadas regiões, que geram naturalmente um
fluxo turístico, a oferta de bens e serviços turísticos contribui para atrair turistas em
determinada região, durante certo período. Mota (2002, p. 69) afirma que “a oferta constitui a
matéria-prima da atividade turística mediante um conjunto de recursos naturais e culturais,
aos quais se agregam serviços turísticos como os de transporte, hospedagem, alimentação e
outros, formando, juntos, o produto turístico”.
Ruschmann (1990, p. 11) define o produto turístico como “um conjunto de bens e
serviços unidos por relações de interação e interdependência que o tornam extremamente
complexo”. Acredita-se fielmente no teor desta afirmação visto que o produto turístico se
apresenta diferentemente dos bens industrializados, do comércio e dos demais tipos de

serviços. Mota (2002) destaca que uma das características mais marcantes do produto turístico
é a razão de se tratar de um produto imaterial – intangível, cujo resíduo, após o uso, é uma
experiência vivencial.
Ao contrário dos bens tangíveis, o produto turístico não pode ser avaliado de acordo
com o seu tamanho, peso, formato ou cor e é apresentado aos consumidores por meio de
descrições e imagens que induzem o cliente ao consumo, muitas vezes, com apelos e
promessas de satisfação. Em um hotel, por exemplo, o turista somente poderá experimentar as
características do produto turístico (limpeza, higiene, decoração, atendimento) no momento
em que estiver usufruindo dele e a partir daí expressar sua opinião favorável ou não sobre o
mesmo.

Marketing Turístico

As comunidades precisam não apenas decidir quantos turistas querem receber e
como equilibrar o turismo com outras atividades, mas também o tipo de turistas que buscam.
Para (KOTLER, et. al., 2006, p. 231):
“A variação do fluxo de turistas, causada pelas condições climáticas,
pelo calendário de férias escolares, feriados de final de ano, etc., por
exemplo, provoca períodos de concentração ou de esvaziamento de
turistas. Quando há esvaziamento nos núcleos receptores os prejuízos
são evidentes para todos os serviços direta ou indiretamente
envolvidos no setor”.
O marketing de turismo tem a função de distinguir entre os clientes efetivos e
potenciais, conhecer suas necessidades e desejos, determinar qual público-alvo se deseja
atender e decidir quais produtos, serviços e programas deverão oferecer a eles. Assim, por
exemplo, uma cidade que tem praias como principal atrativo terá uma demanda concentrada
no verão, seu período se alta estação turística. Já no inverno essa cidade vive sua baixa

estação, passando a enfrentar problemas como a eliminação de empregos no setor turístico, a
redução da receita no ramo hoteleiro, no comércio e nos serviços em geral. Castrogiovanni
(2001), defende a idéia que o marketing turístico voltado à espaços urbanos pode colaborar
nas estratégias, nas táticas e nas operações indispensáveis para captar e manter turistas. Para
Kuazaki (2000 p. 83), “o marketing não cria necessidades, mas, por meio de minucioso
trabalho e análise investigativa, vem descobrir as necessidades latentes e procura, por meio de
produtos e serviços, melhor atendê-las”.
Para que o marketing turístico alcance sucesso a uma localidade é necessário a
concentração de esforços interligados e interdependentes dos órgãos oficiais de turismo, das
associações do setor turístico, dos transportadores, dos meios de hospedagem, das agencias de
viagens, dos parques temáticos,dos restaurantes e, principalmente, da comunidade. Mota
(2002) reforça a idéia que o marketing turístico é uma atividade significativa para o
crescimento potencial do mercado de serviços e pela crescente concorrência no mercado de
empresas prestadoras de serviço equivalentes.
Para atrair turistas, as cidades precisam atender às suas necessidades básicas, como
custo, conveniência e oportunidade. Na visão de Kotler (2006), a conveniência assume vários
significados na decisão de uma viagem: tempo gasto na viagem, distancia do aeroporto até a
acomodações, barreiras de idioma, limpeza, questões sanitárias, acesso aos interesses (praias,
atrações e serviços) e necessidades especiais (idosos, deficientes físicos, crianças, assistência
médica, telecomunicações, aluguel de carros). Além dos itens básicos, os turistas fazem
comparações sobre as vantagens e desvantagens relativas dos destinos concorrentes, como
aspectos geográficos, interesses especiais e serviços, cabendo às cidades a função de vender
não apenas seu destino, mas também suas atrações específicas.
Eis, a seguir, conforme Castrogiovanni (2001), algumas das principais ações que
devem ser adotadas por um município na busca pelo sucesso do marketing turístico:
·

Conscientizar turisticamente as autoridades, políticos,

empresários

e

população;
·

Criar órgãos oficiais de turismo (Convention e Visitors Bureaus, Secretaria

Municipal de Turismo, Conselho Municipal de Turismo, entre outros);

·

Dotar orçamento dos setores públicos e privados visto que os investimentos são

indispensáveis para o sucesso de um plano de marketing turístico. Os falta de investimentos
no turismo é um dos principais problemas enfrentados pelo mercado turístico;
·

Preparar os recursos humanos para o desenvolvimento das ações no mercado e

sucesso da manutenção das relações pós- venda dos produtos turísticos;
·

Elaborar o calendário de eventos turísticos como uma medida extremamente

simples que pode ajudar bastante no desenvolvimento mercadológico do núcleo receptor em
geral;
·

Criar um guia básico de informações turísticas no qual o turista deve encontrar

os endereços e os canais de comunicação;
·

Delimitar um ou mais roteiros turísticos para incentivar o acesso às atrações

que possam ser interessantes para o turista;
·

Investir em sinalização turística, pois facilita a chegada e a saída do turista,

assim como seus deslocamentos durante sua estadia em determinado local. O trabalho da
sinalização turística deve ser realizado nos locais aos quais se quer atrair turistas;
·

Liberar o horário comercial das empresas, r espeitando o direito de quem

trabalha na atividade. Cada estabelecimento deve facilitar a comercialização dos bens e
serviços que possam servir ao turista, devendo ser livre o horário comercial do núcleo
receptor;
·

Promover e divulgar o município nos pólos emissores, pois de nada adianta ter

um excelente produto turístico se não existirem estratégias de promoção e divulgação nos
mercados emissores. É um trabalho profissional que exige criatividade e recursos
orçamentários;
·

Controlar as estatísticas para análises dos resultados a fim de direcionar as

novas ações na melhoria constante do que se está realizando para captar e manter turistas.
Entradas e saídas de turistas, taxas de ocupações dos meios de hospedagem, os embarques e
desembarques e os anúncios sobre o núcleo receptor são alguns indicativos que possibilitam
a avaliação dos resultados.
O marketing turístico, a partir do entendimento do perfil do turista e das suas
necessidades, busca alternativas para atraí- lo e oferecer condições para ampliar sua visita,
retornar e indicar o núcleo receptor para outras condições. Quando um turista voltar ou

influenciar alguém para que faça uma viagem até o núcleo receptor, o marketing turístico
terá atingido seu objetivo principal.
Entretanto, conceitos apenas não atraem turistas. É preciso procurar intensificar a
experiência turística por meio de valor agregado e torná- la mais significativa e gratificante.
Esses apelos podem ser expressos em termos de cultura, tradição e pessoas. (Kotler et. al.,
2006 p. 245).

Procedimentos Metodológicos

O objetivo geral desta pesquisa foi analisar as ações que o município de
Caraguatatuba empreende no que diz respeito ao marketing turístico do município. Para
alcançar o objetivo proposto foi aplicada uma pesquisa descritiva e exploratória nos órgãos
municipais de turismo das cidades do Litoral Norte Paulista e foram realizadas entrevistas
semi-estruturadas com associações de hotéis e pousadas e associações de bares, restaurantes e
similares da cidade de Caraguatatuba.
Os dados foram coletados nos meses de Novembro de 2007, interpretados pelo
pesquisador e expostos a seguir na forma de um relatório descritivo.

Resultados e discussão

Na análise dos documentos coletados e entrevistas realizadas na cidade de
Caraguatatuba, ficou percebida a preocupação do município no que diz respeito às ações de
marketing voltadas ao turismo. No poder público, nota-se empenho e boa vontade de
fomentar a atividade turística da região através de políticas públicas voltadas ao setor.
Caraguatatuba possui uma secretaria municipal de turismo, órgão exclusivo para
cuidar da gestão do turismo no município. Suas principais funções são: elaborar e executar

planejamento estratégico para o turismo municipal; identificar a oferta turística existente;
levantar dados sobre a demanda real e potencial de Caraguatatuba; articular poder público,
iniciativa privada e comunidade; incentivar o desenvolvimento da atividade turística no
município; b uscar alternativas aos problemas existentes no setor como, por exemplo, a
sazonalidade; participar das políticas públicas desenvolvidas em nível estadual e federal na
área de turismo como é o caso do Programa de Regionalização do Turismo onde a cidade
participa do Circuito Litoral Norte Paulista; a tender e orientar os turistas que chegam à
cidade; desenvolver e aperfeiçoar o calendário municipal de eventos turísticos; identificar a
necessidade de leis que normatizem a atividade turística; desenvolver plano de marketing para
divulgar o município e captar maior fluxo de turistas. (SECRETARIA MUNICIPAL DE
TURISMO, 2007).
A Secretaria de Turismo de Caraguatatuba, conta com um secretário e três
assessores, todos com formação superior em bacharelado em turismo e conta com três
estagiários universitários da área. O município não possui um Plano Diretor de Turismo e
alega falta de verbas para a confecção e implantação do mesmo.
Um ato que vem ganhando importância crescente no setor é o SEBRAE, através de
seu Programa de Desenvolvimento do Turismo Receptivo – PDTR. Caraguatatuba é um dos
municípios que são contemplados pelo plano e conta com parcerias e incentivos do COMTUR
(Comissão Municipal de Turismo), AHPSC (Associação de Hotéis, Pousadas e Similares de
Caraguatatuba), ACEC (Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba) e o
LNSPC&VB (Litoral Norte de

São

Paulo Convention & Visitors Bureau). I s t o é

compreensível, pois a implantação do PDTR numa localidade, mais do que a parceria com o
poder público municipal, depende do envolvimento de alguns atores sociais, incluindo a
iniciativa privada, especialmente dos pequenos empresários.
Segundo o secretário de turismo de Caraguatatuba, Ricardo Ribeiro, dentre os pontos
fortes exercidos pela secretaria de turismo em relação ao marketing voltado ao turismo da
cidade, pode-se destacar os seguintes aspectos:

·

O município está bem amparado em relação à criação e manutenção de órgãos

públicos voltados a políticas de incentivo ao turismo na região;
·

Caraguatatuba possui um calendário de eventos anual, que visa estimular a

vinda de turistas durante todo o decorrer do ano, amenizando os impactos da sazonalidade;
·

A sinalização turística municipal é uma das mais modernas do Cone Leste

Paulista e obedece aos padrões internacionais de sinalização turística;
·

A cidade possui boa divulgação do município nos destinos receptores, através

da participação em feiras, eventos e convenções do segmento turístico pelo Brasil e América
do Sul, como é o exemplo da FIT (Feira da Indústria Turística) na Argentina, da ABAV
(Associação Brasileira das Agencias de Viagem) no Rio de Janeiro e do Salão do Turismo em
São Paulo;
·

Pesquisas que englobam o perfil do turista, a localidade de origem, o tempo de

permanência, local de hospedagem, gastos durante o período da estada e outras informações,
são ferramentas importantes que a secretaria de turismo possui e deve utilizar para traçar
planos e estratégias de marketing para satisfação dos desejos e necessidades dos turistas.
No que diz respeito aos pontos fracos relativos às ações de marketing focadas no
turismo de Caraguatatuba, conforme mencionado pelos membros diretores da Associação de
Hotéis e Pousadas (AHP) e da Associação de Bares e Restaurantes (ABRSC), pode-se
destacar como as mais relevantes as que se seguem:
·

Falta de conscientização turística nos atores envolvidos na atividade (empresas

privadas, poder público, comunidade local e turistas);
·

Recursos limitados para a aplicação do plano de marketing na íntegra;

·

Os recursos humanos estão parcialmente capacitados para atender a atividade

turística, interferindo diretamente no pós-venda do produto turístico, ocasionando o nãoretorno do turista à localidade;
·

A cidade de Caraguatatuba é muito carente em relação às informações

turísticas. Não há no município a CIT (central de informações turísticas) e as informações são
fornecidas aos turistas na própria secretaria de turismo que permanece fechada aos sábados,
domingos e feriados;

·

O município possui vários atrativos turísticos que vão desde os naturais

contemplando as praias, cachoeiras e formações rochosas e os históricos e culturais como
teatro, museu, construções históricas e o folclore caiçara. Nota-se a falta de unir alguns destes
atrativos a fim de formatar um roteiro turístico dentro do município. Desta forma,
Caraguatatuba deixaria de ser uma opção de atrativo dentro de um roteiro chamado Litoral
Norte Paulista e passaria a possuir um roteiro interno formatado e preparado à venda,
incrementando a atividade turística receptiva;
·

Percebe-se em Caraguatatuba, bem como em vários outros destinos turísticos,

que a política adotada pelo poder público em função do horário de funcionamento do setor do
comércio e serviço vai contra as ações que devem ser adotadas para um bom plano de
marketing voltado ao turismo de um local. É necessário rever tais políticas, pois o turismo é
uma atividade que geralmente acontece em dias e horários inversos ao que chamamos de
horário comercial.

Considerações finais

Pode-se perceber que apesar dos esforços do poder público há muito que se fazer
p a r a a cidade de Caraguatatuba possuir seu plano de marketing turístico totalmente
implantado. Os principais problemas que abalam o Litoral Norte no tocante a divulgação de
seus produtos turísticos é a falta de verba para investimento e a não participação de atores
sociais neste processo. Com exceção do plano de desenvolvimento turístico (PDTR), não
existe na cidade planejamento para o turismo que envolva outros setores governamentais. A
participação da comunidade na elaboração, acompanhamento e avaliação do planejamento
turístico é considerada pequena.
A iniciativa privada, por sua vez, falha nos investimentos em suas próprias empresas
prestadoras de serviço turístico, o que minimiza os resultados de qualquer esforço que a
iniciativa pública venha a realizar a favor do turismo, ocasionando uma má impressão no
usuário e conseqüentemente insatisfação com a cidade.
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