
www.giul ianimarket ing.pro.br                                  Giuliani 
MARKETING 

 
 

Publicado no Jornal  Gazeta  Mercant i l ,  Campinas,  p.  2 ,  17 abr  2001.                               1   

O Aftermarketing do Turismo 

 
Prof. Antonio Carlos Giuliani 

 

 

O turismo hoje é a terceira maior indústria do mundo e a principal fonte de 

divisas para países como Espanha, África do Sul e Austrália, entre outros, embora o 

Brasil ainda não tenha acordado para a expressão social, política e econômica da 

atividade ele é privilegiado pela natureza, e começa a despontar como um grande 

destaque mundial desse cenário. 

Na indústria do lazer, entretenimento, turismo e hotelaria, já são realizadas mais 

de 500 milhões de viagens dentro do território nacional e exterior e as projeções 

apontam para um crescimento para as próximas duas décadas, segundo a OMT 

(Organização Mundial do Turismo) apostam em cifras que passam de 1,6 bilhão de 

viagens em todo o mundo, que podem se reverter em mais de 265 milhões de 

empregos diretos e indiretos, com receitas de alguns trilhões de dólares ao ano. 

Pois a indústria do turismo é apontada como a maior fonte de negócios mundial, 

superando as receitas com exportações de petróleo e veículos automotivos. O fomento 

do turismo como atividade sustentável, provedora de riquezas, também teve seu início 

nos países do primeiro mundo é só recentemente no Brasil, com a política nacional de 

turismo, desenvolvida pela Embratur em 1998, o Brasil passou a figurar entre os 30 

principais destinos do mundo, com um aumento de mais de 100% de entrada de turistas 

estrangeiros em relação aos anos de 1995 e anteriores. 

Ao analisar as tendências de mercado, verifica-se que são inúmeros os analistas 

de mercado que apontam que o mundo caminha para que as pessoas tenham mais 

horas de lazer, viagens e férias somando muitas horas de entretenimento em suas 

vidas no futuro, se procurarmos comparar anos atrás, viajar era coisa para rico e 

apenas poucos conheciam a Europa e outros países. Hoje os planos de pagamento e 

pacotes que juntam hospedagem, restaurantes, companhias aéreas e outras coisas, 

abriram a uma enorme parcela da população o sonho de viajar para qualquer lugar. 
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As estatísticas confirmam o número cada vez maior de pessoas que viajam, 

mesmo em épocas de crise, seja por lazer ou para fazer negócios. Isso demonstra que 

o turismo se solidificou no fim do século XX, como parte integrante de nossa cultura.  

Não nos resta dúvida que o setor de turismo aponta-se diante das tendências 

como um segmento promissor e em crescimento acelerado. Planejar o futuro deve ser o 

foco central dos empresários que atuam neste segmento e face a este cenário otimista 

registrado nos últimos anos, chama-se a atenção para os segmentos de turismo e 

hotelaria em não perder seu horizonte estratégico e começar a repensar quanto é 

importante estar gerindo o seu negócio priorizando os desejos e necessidades da 

clientela, para obter sucesso e, neste caso, o marketing se constitui num instrumento de 

vital importância para o setor. Acredita-se que para se fazer marketing hoje o 

mercadólogo deverá assemelhar-se a um surfista à beira mar, que observa a formação 

das ondas ao longe e avaliando a oportunidade que uma delas oferece ou uma ameaça 

à sua vida, que a outra pode representar. Dentro do cenário em que se encontra o setor 

aponta-se para ondas de oportunidades as quais não devem passar desapercebidas 

aos dirigentes de hotéis; pois haverá momentos que irão exigir uma reformulação de 

postura no que concerne ao planejamento de marketing. 

O planejamento de marketing, inicia-se com o levantamento e análise de dados 

sobre o produto-serviço, o mercado, sempre em relação comparativa com a 

concorrência, em busca de ameaças ou oportunidades ambientais.  

Após a análise do mercado, não se podem ignorar as realidades do mercado 

consumidor e do diagnóstico interno que são relativos ao composto de produto-serviço, 

distribuição, propaganda e praça, ou seja, deve-se diagnosticar o marketing mix, ou 

seja, os 4Ps. 

São várias as razões que justificam a utilização de um planejamento de 

marketing, “os consumidores estão buscando o valor do tempo e não apenas o valor do 

dinheiro, estão buscando melhor qualidade de vida. As pessoas estão mudando seu 

comportamento face ao lazer, a busca pelo lazer, entretenimento, assume a cada dia 

que passa uma importância cada vez maior, neste caso a busca por um momento de 

lazer, viagem, assume função primordial para buscar-se um equilíbrio, ou seja, 

homeostase, é neste momento em que transformações rápidas estão acontecendo que 
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o marketing vem determinar o sucesso ou fracasso de negócio, a década de 90 

pertenceu ao cliente, hoje deve-se trabalhar com um marketing que encontre a forma de 

integrar o cliente a empresa, de criar e sustentar o relacionamento entre a empresa 

“hotel” e o cliente estamos diante de tantas escolhas para o cliente que enfrenta-se o 

fim da lealdade. Avançamos para a oitava geração do marketing, a do aftermarketing o 

foco hoje deve estar centrado no share of client. 

É preciso diante desse mercado atual, que hotéis compreendam que suas 

estratégias, devem ser direcionadas a um melhor posicionamento de seus serviços, 

diante do novo perfil do consumidor, devem hoje os hotéis estarem conscientes de que 

vivem atualmente um crescimento rápido do negócio, o que irá gerar uma busca por 

participações de mercado, conduzindo ao segmento a adoção de estratégias 

mercadológicas como filosofias de seus negócios. 

A nossa intenção é relembrar aos empresários do setor algumas atitudes 

mercadológicas que, no seu conjunto podem resultar um eficiente posicionamento de 

marketing para suas empresas, levando a obter um diferencial competitivo. 

Ressaltamos, porém, que não há uma receita comum para todos, constituindo-se 

tão somente, em informações úteis ao desenvolvimento de uma empresa que realmente 

faz marketing, ou seja, aquela que coloca o seu cliente em primeiro lugar.  

O cliente sempre tem razão: quem não acredita e questiona se o O Cliente Sempre 

Tem Razão deve procurar outra profissão e desistir do marketing ponto fundamental 

pela qual os hotéis e parques do grupo Disney garantem o sucesso, o cliente para eles 

sempre está em primeiro plano. 

Praticar o Marketing Interno: para assegurar um bom atendimento hoje deve-se usar 

ações de marketing para o público interno - FUNCINÁRIOS das empresas “hotéis” ou 

seja a prática do Endomarketing. 

 Desenvolver o Marketing de Relacionamento: o marketing, hoje, não é um cargo, 

uma função é uma forma de fazer negócios. Marketing não é uma nova campanha 

publicitária ou a promoção do mês, ele tem que ser totalmente onipotente, parte da 

descrição de tarefas de todos, desde as recepcionistas até a diretoria do hotel. 
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Segmentar o Mercado: dividir o mercado para conquistar seu posicionamento 

competitivo em marketing, o que você lidera, você possui, concentre os esforços em um 

segmento e conquiste-o. 
Transformar seu Serviço Padrão em um Serviço Ampliado: agregar um serviço 

extraordinário ao serviço tradicional; ao agregar values em um serviço, você está 

agregando importância ao mesmo, isto é, tornando-o mais importante, em relação a 

seus concorrentes e perante os consumidores. 
Qualidade para o Marketing é o que o Consumidor Reconhece: ao analisarmos sob 

o ponto de vista do marketing, o fato da empresa ter certificações de qualidade, por 

mais importante que sejam, não quer dizer absolutamente nada para o juiz final e 

definitivo, o consumidor, só existe uma razão para a existência de uma empresa, 

conquistar e preservar clientes dentro do seu segmento de atuação. 
Marketing Virtual: o hotel deve buscar receitas procurando novas direções no 

marketing, através do uso da Internet e suas variações como a Intranet e a Extranet. 

 O que antes servia apenas como instrumento de apresentação dos hotéis, as 

home-pages, hoje são canais de vendas. Redes como Luxor, Qualitá, Le Meridién e 

Accor estão investindo em tecnologia para o cliente poder reservar apartamentos 

diretamente de seu computador. Os serviços oferecidos na Web não dispensarão a 

experiência do agente de viagens nas indicações muitas vezes solicitadas pelo turista, o 

que muda será o foco do trabalho desse profissional, que passará a ser um consultor 

especializado. 

 Nossa preocupação ao tratar de maneira subscrita sobre as peculiaridades do 

marketing turístico e hoteleiro foi elucidar alguns pontos que muitas vezes são 

esquecidos por parte dos administradores de hotéis e são pontos indispensáveis para o 

sucesso do negócio. As estratégias variam de acordo com as características do 

ambiente onde a empresa está inserida podendo ser utilizadas outras estratégias como 

Marketing Reverse, Demarketing, Marketing de Sincronização, Terceirização e 

Quarteirização, o marketing hoje vem exigir uma linha auxiliar de feedback, linha esta 

que deverá ligar a empresa e o cliente pois é vital para as empresas que se movem 

com o mercado, ou seja, uma empresa que se adapte de forma conveniente às 

necessidades cambiantes do cliente. 
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A globalização está mudando o comportamento das pessoas e redirecionando o 

foco dos investimentos, nesse contexto, o setor de prestação de serviços tem no 

turismo um dos negócios mais promissores para os próximos anos, portanto, se este 

segmento realmente almeja inserir-se no mercado, devem repensar todos os atributos, 

pois estas são, em última instância, as funções do marketing turístico, é uma tarefa de 

todos dentro da organização, o seu sucesso dependerá da sua interatividade. 

 

 

 

 


