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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

É importante lembrar que a teoria e
prática de marketing se desenvolveram
inicialmente associados a produtos físicos. No
entanto, atualmente, tal marketing tem-se
voltado para o setor de serviços onde se podem
inserir as atividades do turismo.

Kotler (2000, p.448) define serviço
como "qualquer ato ou desempenho,
essencialmente intangível, que uma parte pode
oferecer a outra e que não resulta na propriedade
de nada. A execução de um serviço pode ou
não estar ligada a um produto concreto."

Compreende-se que a atividade turística
só conseguirá alavancar definitivamente nesse
novo milênio se contar com estratégias de
marketing eficientes. No entanto, para que isso
aconteça faz-se necessário saber primeiramente
o que é marketing e qual sua área de
abrangência.

Para Mielenhausen (2000, p.51)
"marketing é um conjunto de atividades, que
visam atender às necessidades dos
consumidores, de modo a permitir a existência
da empresa e seu desenvolvimento de forma
lucrativa."

Sinergia, São Paulo, v. 4, n. l, p. 17-21, jan./jun. 2003

Marketing é um conceito que parece já
definitivamente incorporado à linguagem
empresarial e comercial do cotidiano, ainda que
não tenha sempre o mesmo significado para
todos.

Machin (1997, p. 13) define marketing
como "uma determinada atitude, filosofia e
orientação com a qual o conjunto da empresa
ou organização enfrenta em seu entorno e na sua
atividade".

Kotler (2000, p.29) cita que:
"marketing é um processo social por meio do
qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo
que necessitam e o que desejam com a criação
e livre negociação de produtos e serviços de
valor com outros".

2. O MIX DO MARKETING
TURÍSTICO

Percebe-se que os serviços possuem um
mix variável de bens e serviços, por isso é difícil
generalizá-los sem uma distinção mais profunda.
Podem-se generalizar os serviços sob três
enfoques segundo Kotler (2000, p.449). Em
primeiro lugar, os serviços podem ser baseados
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em equipamentos ou em pessoas. Os serviços
baseados em pessoas podem ser divididos entre
os que não requerem nenhuma qualificação, os
que requerem alguma qualificação e os que
exigem uma especialização.

Em segundo lugar, alguns serviços
exigem a presença do cliente, enquanto que
outros não. Portanto, se a presença do cliente é
indispensável, o prestador de serviços tem de
considerar suas necessidades. Pode-se aqui
incluir a viagem a um determinado lugar, onde se
compra o pacote e para que o serviço seja
realizado é preciso que o cliente vá até ele.

Em terceiro, os serviços diferem quanto
ao tipo de atendimento e necessidades. Há
serviços que atendem a uma necessidade pessoal
(serviços pessoais) e outros que atendem a uma
necessidade empresarial (serviços empresariais).
Em geral, prestadores de serviços desenvolvem
programas de marketing diferentes para
mercados pessoais e empresariais. Um exemplo
são os preços praticados no balcão de um hotel
e os preços que o hotel pratica perante um
acordo com agências de viagens.

Os prestadores de serviços diferem em
objetivo (com ou sem fins lucrativos) e em
propriedade (privados e públicos). Essas duas
características, quando combinadas, produzem
organizações diferentes. Os programas de
marketing de um hotel diferem dos de espaço
público destinado ao lazer da população de uma
dada localidade.

Deve-se observar que o marketing
turístico e o marketing de produtos físicos são
diferentes. As diferenças surgem como
conseqüência da natureza e dos serviços. Essas
características diferem muito na elaboração de
programas de marketing. As principais
diferenças encontradas são:

a) Intangibilidade

Está relacionada com a impossibilidade
dos produtos e serviços turísticos serem vistos,
provados, testados, sentidos, cheirados ou
ouvidos antes de serem consumidos. Para Mota
(2001, p. 131), "passageiros de aeronaves, por

exemplo, não têm nada além de um bilhete e um
ticket de embarque com a promessa de levar o
passageiro à destinação escolhida". A fim de
reduzir essa incerteza, os compradores
procurarão por sinais ou evidências da qualidade
do serviço. Deduzirão a qualidade com base nas
instalações, nas pessoas, nos equipamentos, no
material de comunicação, nos símbolos e nos
preços percebidos, por isso a tarefa do prestador
de serviço é administrar as evidências, para
deixar tangível o intangível. Kotler (2000, p.450)
cita que "enquanto o desafio dos profissionais
de marketing de produtos é agregar idéias
abstratas, o dos profissionais de marketing de
serviços é agregar evidências e imagens concretas
a ofertas abstratas."

b) Inseparabilidade

Significa dizer que o consumidor é parte
do produto, os serviços são inseparáveis da fonte
que os prestam. A produção e o consumo
ocorrem simultaneamente, pois os produtos e
serviços turísticos exigem que o consumidor
desloque-se e vá até eles, e não o contrário,
como acontece com muitos outros produtos.
Como o cliente também está presente enquanto
o serviço é executado, a interação prestador de
serviços-cliente é uma característica especial do
marketing de serviços, tanto o prestador de
serviços quanto o cliente afetam o resultado.

c) Heterogeneidade ou Variabilidade

Os serviços são claramente distintos uns
dos outros. Não são padronizados. A
heterogeneidade dos serviços permite adaptá-
los às necessidades individuais dos usuários, mas
exige por parte do vendedor maior grau de
conhecimento e muita habilidade para serem
empregadas. Por esse motivo, é necessário que
os serviços turísticos desenvolvam grande
esforço no treinamento de seu pessoal. Para esse
tipo de serviço, empresas de prestação de
serviços podem tomar três providências visando
ao controle da qualidade. A primeira é investir
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em bons processos de contratação e
treinamento, recrutar os funcionários certos e
oferecer a eles um excelente treinamento são
providências essenciais, independentemente do
nível de habilidade dos profissionais. A segunda
providência é a padronização do processo de
execução do serviço em todos os setores da
organização. A terceira providência é o
acompanhamento da satisfação do cliente por
meio de sistemas de sugestão e reclamação,
pesquisas com clientes e comparação com
concorrentes.

Adriana Gomes de Moraes

conseguir a satisfação dos turistas;

• Criar uma diferenciação competitiva de

seus serviços, oferecendo alta qualidade
e fomentando o aumento da
produtividade dos serviços oferecidos.

Sasser, apud Kotler (2000, p.453),
descreveu várias estratégias para estabelecer um
melhor equilíbrio entre demanda e oferta em uma
empresa prestadora de serviços.

Em relação à demanda:

d) Perecibilidade

Os serviços turísticos não podem
manter-se ou serem estocados nos pontos de
venda. Por esse motivo, a cama de um hotel, ou
o assento de um avião, devem ser vendidos no
dia e na hora em que são oferecidos, ou
irremediavelmente são desperdiçados e não
poderão ser recuperados jamais.

Segundo OMT (1998, p. 293), o setor
turístico precisa desenvolver diferentes métodos
para:

• Tornar tangível o intangível,

proporcionando suporte físico para as
ofertas turísticas, que pela própria
natureza são abstratas;

• Encontrar meios adequados para

influenciar a demanda e conseguir um
melhor relacionamento com o trade
turístico, deixando de lado o obstáculo
consistente de alcançar o produto
turístico;

• Proporcionar interação prestador de

serviço/cliente, pois a gestão de
marketing turístico não se baseia
somente na atuação externa, mas há
também o marketing interno, que está
centrado na formação, entretenimento e
motivação dos empregados, para

• Preços diferenciados transferirão alguma

demanda de períodos de pico para
períodos de baixa;

• Os períodos de baixa demanda podem

ser aproveitados. Alguns hotéis possuem
pacotes para fim de semana nessa época
para contornar a baixa procura;

• Serviços complementares podem ser

desenvolvidos durante o período de pico,
a fim de oferecer alternativas a clientes
que estejam em uma fila por muito tempo;

• Os sistemas de reserva funcionam como

uma maneira de gerenciar o nível de
demanda, companhias aéreas, hotéis e
consultórios médicos utilizam muito esse
sistema.

Em relação à oferta:

• Funcionários que trabalham meio

período podem ser contratados para
atender o pico da demanda, restaurantes
contratam garçons para trabalhar meio
período quando se faz necessário;

• Rotinas de eficiência para o horário de pico

podem ser introduzidas. Os funcionários
desempenham apenas tarefas essenciais
durante os períodos de pico;
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• Uma maior participação do cliente pode

ser estimulada. Por exemplo, os clientes
preenchem sua ficha no consultório
médico ou embalam suas compras no
supermercado;

• Instalações visando à expansão futura

podem ser desenvolvidas. Um parque de
diversões compra a área ao seu redor
para uma posterior expansão.

O marketing mix também constitui-se
em um conjunto de ferramentas de marketing,
que as empresas utilizam para conseguir seus
objetivos comerciais, com relação ao segmento
desejado, e é composto por: produtos, preços,
distribuição e promoção.

A tradicional abordagem dos 4 ps -
produto, preço, promoção e praça - funcionam
bem no caso de bens, mas para Kotler alguns
elementos adicionais exigem atenção no caso de
empresas prestadoras de serviços. Booms e
Bitner apud Kotler (2000, p.454) sugeriram três.
Os adicionais para o marketing de serviços:
pessoas, prova física, e processo. Pelo fato da
maioria dos serviços ser fornecida por pessoas,
a seleção, o treinamento e a motivação dos
funcionários podem fazer enorme diferença na
satisfação do cliente. O ideal seria que os
funcionários exibissem competência, interesse,
capacidade de resposta, iniciativa, habilidade
para resolver problemas e boa vontade. A prova

. física também é prova de que as empresas tentam
mostrar a qualidade dos seus serviços. Um hotel
terá aparência e um estilo de tratar os clientes
que demonstrem sua proposta de valor. Para
completar, empresas prestadoras de serviços
podem escolher entre processos diferentes de
executar seu serviço. Restaurantes desenvolvem
formatos muito diferentes, com estilo cafeteria,
fast-food, buffet e serviço de luz de velas.

Gronroos apud Kotler (2000, p.456)
argumentou que o marketing de serviços exige
não apenas marketing externo, mas também
interno e interativo. Entende-se marketing

externo como o processo normal de preparo,
determinação de preço, distribuição e promoção
de um serviço aos clientes. E marketing interno
como processo de treinamento e motivação feito
com os funcionários para que atendam bem aos
clientes.

Kotler (2000, p.457) observa que "as
empresas prestadoras de serviços têm de
enfrentar três tarefas: aumentar a diferenciação,
a qualidade dos serviços e a produtividade."

A diferenciação implica oferecer ao seu
cliente algo inovador e ter pessoas bem
qualificadas para executar seus serviços, assim
como apresentar seu diferencial por meio de
algum símbolo que a torne conhecida quando
visualizado.

Berry e Parasuraman apud Kotler
(2000, p.460) apresentam um check list para o
marketing de serviços, propõem que os gerentes
de marketing façam as seguintes perguntas,
enquanto buscam gerenciar e exceder as
expectativas:

1. Nós nos esforçamos para proporcionar
ao cliente uma idéia realista do nosso
serviço?

2. Desempenharmos o serviço sempre de
modo certo é uma das maiores
prioridades da nossa empresa?

3. Nós nos comunicamos efetivamente com
os clientes?

4. Surpreendemos os clientes durante a
entrega do serviço?

5. Os nossos funcionários consideram os
problemas na entrega do serviço
oportunidades de causar boa impressão
aos clientes ou contratempos?

6. Avaliamos e melhoramos continuamente
o nosso desempenho e o comparamos
com as expectativas dos clientes?
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Empresas de serviços gerenciadas com
excelência acreditam que as relações entre os
funcionários afetam as relações com os clientes.
A gerência realiza o marketing interno e
recompensa os funcionár ios pelo bom
desempenho, além de apoiá-lo. A gerência
pesquisa regularmente a satisfação dos
funcionários em relação ao trabalho.

No produto, devem ser definidas as
necessidades e os desejos que vão satisfazer o
consumidor. Parte integrante da definição do
produto significa saber a que mercado se destina.

A definição do preço é o custo do
produto para o consumidor, o qual não está
diretamente vinculado ao custo direto. Em função
da sua sazonalidade, na baixa temporada
também é preciso operar os equipamentos apesar
da demanda ser menor. Nesse caso, o preço
baixo ajuda a atrair clientes. Para Mielenhausen
(2000, p.51) "o preço é uma ferramenta
importante também para se definir o nível do
status desejado para o serviço vendido."

A distribuição tem a função de permitir
ao consumidor o acesso ao serviço, é saber
também por qual meio e qual canal o serviço
será distribuído. Decidir quais ferramentas
promocionais usar para divulgar os serviços
oferecidos, cabe à promoção, que usa as
ferramentas de mix promocional.

O mix promocional é formado pela
promoção e pela propaganda. Promoção,
segundo Mielenhausen (2000, p.53), "é a

atividade de comunicação dirigida diretamente
ao potencial interessado, normalmente associada
à atividade de vendas, feita tanto com intensa
atuação de pessoas como mediante o uso de
comunicações diretas ao clientes."

No turismo, as promoções mais usadas
são participação em eventos e distribuição de
material promocional em pontos de clientes
potenciais. Existem outras ferramentas
promocionais que se podem denominar
promocionais de apoio. Fazem parte os folhetos,
news letters, brindes, vídeos, cd-rooms e
internet.
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