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Meta
Apresentar ao aluno os conceitos e a estrutura do mercado
turístico, com ênfase e detalhamento na demanda turística.

Objetivos
Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:
1. aplicar o conceito de mercado turístico;
2. reconhecer as características da demanda turística de uma
localidade;
3. identificar as motivações que influenciam a demanda
turística.
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Quando desejamos adquirir um produto, procuramos um local onde
ele esteja disponível para compra – supermercados, bancas de revistas, lojas
de roupas, concessionárias etc. Nem sempre esse lugar é um espaço físico
– como nos casos das compras pela internet ou pelo telefone. Na prática
turística também ocorre o consumo de vários produtos, desde a decisão de
viajar até o retorno ao local de residência.
Para que haja o consumo de um produto, é necessária a existência de
uma necessidade a ser satisfeita. Assim, se precisamos de um remédio, vamos
à farmácia para comprá-lo. O mesmo acontece com um par de sapatos, um
computador novo ou a viagem de férias que desejamos fazer.

Angel Fragallo

Mercado turístico – demanda, oferta e
consumo

Fonte: www.sxc.hu
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Fonte: www.sxc.hu
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Figura 4.1: O que vem à sua cabeça quando pensa em mercado? Alguma cena como as das
fotografias? Nesta aula, veremos que a idéia de mercado ultrapassa, e muito, espaços físicos
predeterminados!

Tradicionalmente, o local onde ocorre a compra dos produtos de que
necessitamos é chamado de mercado. Ele é, portanto, o espaço onde se
encontram compradores e vendedores para a realização de uma transação
comercial. Como esse espaço não precisa ser necessariamente uma área física,
a noção de mercado é ampla, pois engloba clientes, vendedores, produtos,
relações de consumo e práticas comerciais.
Para que exista o mercado, são necessários três elementos:
1. uma necessidade;

Poder aquisitivo

2. o desejo de satisfazê-la;

É a capacidade de aquisição

3. a capacidade de compra, definida pelo poder
aquisitivo (DIAS, 2005).
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(compra) de bens por um indivíduo
ou grupo de indivíduos.
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Grzegorz Kozakiewicz
Fonte: www.sxc.hu

Afonso Lima
Rodolfo Clix
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As necessidades do consumo de viagens são satisfeitas no mercado
turístico, que pode ser entendido como o meio pelo qual os consumidores
adquirem os produtos turísticos, como pacotes de viagens, passagens aéreas
e reservas de hotéis. Nesse meio incluem-se tanto os produtos como os
próprios consumidores, as relações de consumo turístico e as práticas
comerciais do setor turístico.

Fonte: www.sxc.hu
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Figura 4.2: Agora já dá para entender que quando falamos em mercado turístico, não estamos
falando de espaço físico, mas sim de um meio pelo qual os consumidores adquirem produtos
turísticos, como passagens aéreas, reservas de hotéis e pacotes de viagem.

O mercado turístico está sujeito a instabilidades causadas por mudanças
na economia (tanto nacional como mundial), catástrofes naturais, medidas
políticas, além de ser influenciado por outros setores da economia. Alguns
exemplos dessas influências:
A partir de 1994, com o advento do Plano Real e o controle
da inflação no Brasil, aumentou a compra de pacotes turísticos
financiados, devido à facilidade de obtenção de crédito e à
estabilização da economia.
Os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, nos Estados
Unidos, acarretaram uma crise no turismo mundial, em virtude
do medo generalizado e de mudanças nos procedimentos de
segurança nas viagens em muitos países.
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David Farmer
Fonte: www.sxc.hu

Chris Eyles
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Fonte: www.sxc.hu

Figura 4.3: Os atentados ao World Trade Center, em 11/9/2001, iniciaram uma onda
de mudanças nos padrões de segurança dos aeroportos dos Estados Unidos e de vários
outros países.

Um dos motivos que torna o turismo especialmente suscetível às
mudanças do meio é o fato de ser algo “supérfluo”, ou seja, as pessoas podem
viver sem fazer turismo, pois ele não é necessidade básica. A possibilidade de
viajar surge apenas quando as necessidades elementares estão satisfeitas. Por
esse motivo, quando acontece uma crise econômica em que as pessoas têm
de cortar alguns gastos, um dos setores mais afetados é o turismo, localizado
abaixo da escala de prioridades de um indivíduo. Onde fica o turismo em
sua escala de prioridades?
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ajuda a entender por que priorizamos algumas necessidades e deixamos
de lado outras. Desenvolvida pelo psicólogo Abraham Maslow, a pirâmide
mostra que, em primeiro lugar, satisfazemos as necessidades fisiológicas
básicas, como alimentação, sono e temperatura apropriada. Se elas estiverem
satisfeitas, então podemos pensar na escala seguinte: a necessidade de segurança.
Seguros, passamos a desejar o amor e o afeto dos outros. A próxima necessidade é a
de estima e satisfação do ego, seguida pela auto-realização. Entretanto, uma pessoa
apenas busca a auto-realização quando tem satisfeitas as necessidades mais básicas
da pirâmide.

moralidade,
criatividade,
espontaneidade,
solução de
problemas, ausência
de preconceitos,
aceitação dos fatos.

Realização Pessoal

auto-estima, confiança,
conquista, respeito dos outros,
respeito aos outros

Estima

Amor /
Relacionamento

Segurança

Fisiologia

amizade, família, intimidade sexual

segurança do corpo, do emprego, dos recursos, da
moralidade, da família, da saúde, da propriedade

respiração, comida, água, sexo, sono, homeostase, excreção

Fonte: http://pt.wikipedia.org

Pirâmide de Maslow
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Você já ouviu falar na pirâmide de necessidades de Maslow? Ela nos
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A demanda e a oferta são os principais componentes do mercado
turístico. Os dois se relacionam por meio do consumo turístico. Vamos
analisar cada um desses elementos, começando pela demanda turística.
CONSUMO
TURÍSTICO

DEMANDA

OFERTA

Atividade 1
Atende ao Objetivo 1
Escreva qual é a ligação dos seguintes elementos com o mercado turístico:

a. Queda nas taxas de juros:
b. Crise no fornecimento de alimentos:
c. Aquecimento global:
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Fred Green

Ao lermos em um jornal notícias sobre turismo, é comum sermos
informados do crescimento ou do decréscimo da demanda por turismo em
uma localidade. Dizer que a demanda aumentou significa que houve maior
procura por aquele destino pelos clientes. Da mesma forma, se diminuiu
o número de turistas, dizemos que houve queda na demanda turística do
lugar. Você consegue imaginar situações que possam causar o aumento ou a
diminuição dessa demanda?

Fonte: www.sxc.hu

Figura 4.4: Fatores meteorológicos são responsáveis pela diminuição do fluxo turístico em diversos lugares, como no Caribe
e no sul dos Estados Unidos, áreas sujeitas a tempestades e
furacões.
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Demanda turística
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A demanda turística pode ser entendida como o conjunto de pessoas
que se deslocam de seu local de residência habitual para outro, a fim de
desfrutar de seus atrativos e serviços turísticos. Para fins estatísticos, Dias
(2005) considera cinco tipos principais de demanda:
demanda real: compreende as pessoas que efetivamente viajam;
demanda potencial: designa as pessoas que podem viajar mas, por
algum motivo adverso, não o fazem. Entre esses motivos, podemos
citar o desconhecimento do destino, o preço do produto oferecido, a
dificuldade de acesso à oferta etc.;
demanda histórica: são as demandas reais ocorridas no passado,
registradas estatisticamente;
demanda futura: projeção da demanda que poderá ocorrer no
futuro, a partir da análise da demanda histórica e das tendências
atuais de crescimento, estagnação ou queda;
demanda potencial vinculada à demanda real: trata-se dos gastos
adicionais que poderiam ser realizados pela demanda real,
somando-se àqueles que já se efetivam no presente.
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lugar, que haja tempo livre e disponibilidade financeira. Ninguém faz
uma viagem se não tem tempo hábil para isso. Do mesmo modo, não é
possível viajar se não houver renda excedente o suficiente para gastar com
algo além das necessidades básicas. Não podemos nos esquecer de que o turismo

Amminopurr

não é uma realização estritamente necessária.

Fonte: http://www.stockvault.net

Administrar o tempo é essencial, principalmente quando se tem filhos...

Características da demanda turística
As demandas turísticas em diferentes lugares possuem características
próprias. Contudo, podemos afirmar que todas as demandas apresentam
em comum as seguintes características: elasticidade, sazonalidade, heterogeneidade e concentração espacial.
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Para que a demanda potencial se torne real, é preciso, em primeiro

Imagine que você está de viagem marcada para as próximas férias – tudo
reservado, pago, só esperando chegar o tão esperado dia para aproveitar. Na
véspera do embarque, assistindo ao telejornal, você é informado de que a
cidade para onde vai acaba de receber um alerta de tsunami, e a população
está assustada. Não há certeza de nada, e pode até ser que tudo se normalize
rapidamente. E agora, será que vale a pena se aventurar ou é melhor mudar
de idéia?
A maioria dos turistas, nessa situação, escolheria outro destino ou
cancelaria a viagem de férias. Isso acontece porque a demanda turística
é muito sensível a quaisquer alterações nos elementos que compõem o
produto e o ambiente em que está inserido o destino turístico. Catástrofes,
epidemias, mudanças climáticas e alterações nos preços, entre outros fatores,
provocam incertezas que podem afastar o turista de um local e atraí-lo para
outro. Os visitantes esperam segurança e tranqüilidade para desfrutar seu
tempo livre, e não perigo ou incertezas.

Karsten N.
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a. A elasticidade

Fonte: www.sxc.hu
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d Rydevik

Fonte:http://upload.wikimedia.org

Atividade 1
Queda nas taxas de juros: a queda nas taxas de juros de um país
pode facilitar, por exemplo, o financiamento de passagens e pacotes
turísticos, impulsionando o crescimento do mercado.
Crise no fornecimento de alimentos: quando a produção e
o fornecimento de alguns alimentos estão em queda, a tendência
é de alta nos preços, podendo acarretar o aumento de preços de
restaurantes, hotéis, lanchonetes etc.
Aquecimento global: devido ao aquecimento de algumas
regiões turísticas, a demanda pode flutuar influenciada pelas novas
condições climáticas. Em estações de inverno, por exemplo, as
pessoas procuram frio e neve e podem ser desestimuladas à visitação
caso tais condições deixem de existir.
Fonte: http://pt.wikipedia.org

Figura 4.5: O tsunami que atingiu a Indonésia, em dezembro de 2004, causou mais de 200 mil
mortes, desabrigou mais de 1,5 milhão de pessoas, prejudicou seriamente a economia local e,
evidentemente, reduziu drasticamente o fluxo turístico para aquele país.
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Já pensou em ir à praia em pleno inverno? Quiosques vazios, pouca
agitação, espaço de sobra para escolher o melhor lugar para o guarda-sol...
Pode parecer tedioso, mas é o que muita gente quer fazer, a fim de aproveitar
as promoções de baixa temporada.

Ami
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b. A sazonalidade

Fonte: http://www.freerangestock.com/details.php?gid=41&pid=5989

Figura 4.6: Praia com frio e chuva? Sim, senhor! Muitos turistas aproveitam a queda dos preços
na baixa temporada para visitar cidades litorâneas.

As empresas turísticas têm procurado esse caminho para fugir dos
efeitos da sazonalidade – concentração da demanda turística em certas
épocas do ano, como férias escolares e feriados prolongados. Os períodos de
maior demanda, chamados de “alta temporada”, opõem-se àqueles em que
há pouca procura pelos destinos, as “baixas temporadas”.
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Autor desconhecido

Victor Santos

Fonte: http://www.freedigitalphotos.net

Fonte: www.sxc.hu

Figura 4.7: Geralmente, as famílias procuram conciliar as férias no trabalho com as férias
escolares, o que faz com que o mês de janeiro seja o mais escolhido para viagens. O Rio de
Janeiro, com suas praias urbanas e altas temperaturas, é um destino privilegiado.
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Choveu? Dê uma festa!
A sazonalidade é uma característica que causa preocupação aos gestores de turismo, pois faz com que a geração de renda pelo turismo
seja concentrada num curto período, que depois cede lugar para épocas de baixo
faturamento. Para minimizar os impactos negativos da sazonalidade, muitas
cidades têm adotado a estratégia da realização de eventos e de promoções para
segmentos específicos, como a terceira idade, durante a baixa temporada.
Dora Pete
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No Brasil, as férias escolares se concentram no mês de janeiro, e isso
faz com que as famílias procurem conciliar, na mesma época, as férias no
trabalho. Some-se a isso a preferência nacional pelos destinos de sol e mar
e temos a explicação para a concentração de nossa demanda nos meses de
dezembro, janeiro e fevereiro. Os feriados prolongados e o mês de julho
também são épocas de maior demanda, inclusive em destinos serranos,
como a Serra Gaúcha e Campos do Jordão.

Fonte: www.sxc.hu
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rada?”, de Ione Bonfim Gomes, e saiba como minimizar os impactos
da sazonalidade da demanda nos destinos turísticos! Você encontra o
artigo no site http://www.revistaturismo.com.br/artigos/sazonalidade.html.

c. A heterogeneidade
A demanda turística é diversificada em suas motivações.
Num mesmo destino há pessoas à procura de descanso,
divertimento, cultura, compras, gastronomia etc. As expectativas e as segmentações da demanda são as mais variadas
possíveis, o que determina a necessidade de profissionais
atentos aos diferentes interesses de seus clientes.

Segmentação
Divisão do mercado em grupos
de indivíduos com características,
necessidades e modos de atuação
semelhantes, segundo seu perfil
financeiro, psicológico etc.

d. A concentração espacial
É tendência natural dos produtos turísticos ter sua promoção focada
em certas regiões, o que torna a demanda concentrada nesses locais. Isso
ocorre, em grande parte, pela eficiência da “propaganda feita boca a boca”:
o visitante que apreciou um destino o recomenda para seus parentes e
amigos, os quais geralmente vivem na mesma região. Outro motivo é a
viabilidade da divulgação, que deve ter um público-alvo bem definido.
Não se divulga um destino igualmente em todos os lugares, devido ao
custo elevado e ao baixo retorno desse tipo de promoção – têm preferência
as cidades e as regiões vizinhas, os países próximos e as localidades que já
apresentam uma demanda potencial.
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Leia o artigo “Sazonalidade do turismo, o que fazer na baixa tempo-

e-Tec Brasil – Teoria Geral do Turismo

Para diminuir a dependência em relação a poucos pólos emissores,
os planejadores do turismo podem tentar diversificar a promoção do
local, mas ainda assim haverá uma concentração natural, que merece
atenção a fim de que a demanda oscile o mínimo possível.

Atividade 2
Atende ao Objetivo 2

Agora que você aprendeu o que é a demanda turística, observe as informações a seguir e identifique qual a característica da demanda que está em
evidência:

a. O Rio de Janeiro é muito quente durante o verão, quando normalmente são
observadas temperaturas superiores a 35 graus. Devido a essa característica, o
verão é o período em que a cidade é mais visitada pelos turistas.

b. O alto preço das passagens aéreas tem sido um dos principais fatores
responsáveis pela inibição do fluxo interno de viajantes no Brasil.

c. Na cidade de Campos do Jordão, localizada no interior de São Paulo,
50% dos visitantes são da Grande São Paulo, 20% são do interior do estado
e outros 20%, de Minas Gerais. Somente 10% dos turistas vêm de outras
regiões do Brasil, como o Nordeste.
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Leonardo Ciannella

Motivações da demanda turística

Fonte: http://www.sxc.hu
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d. Um dos maiores desafios dos profissionais em turismo é atender, satisfatoriamente, grupos de turistas compostos ao mesmo tempo por jovens solteiros,
crianças, famílias e casais em lua-de-mel.

Robert Knighton
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Leonardo Ciannella

Fonte: http://www.freerangestock.com

Fonte: www.sxc.hu

Figura 4.8: O que você busca quando viaja? Natureza? Gastronomia? Paisagens e
culturas exóticas?

Como estudamos na Aula 3, toda viagem turística precisa de motivação.
As motivações influenciam o comportamento do potencial viajante, de
modo que ele possa se tornar um turista de fato. E você, que motivos o
levariam a fazer as malas?
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a. Motivações físicas: relacionadas à necessidade de repor as energias,
descansar física e mentalmente, aliviar o estresse, cuidar da saúde etc. É
importante observar que há modalidades de turismo direcionadas a quem
deseja tranqüilidade e descanso, como no caso do turismo rural, e aquelas
adequadas para a necessidade oposta: a de canalizar grande esforço e
energia na prática de um esporte radical ou atividades em contato com a
natureza. Os turistas que procuram essa última modalidade podem optar,
por exemplo, pelo turismo de aventura.
b. Motivações psicológicas: têm a ver com o desenvolvimento
emocional e incluem visitas a parentes e amigos, bem como o
estabelecimento de novas relações sociais e afetivas. Poderíamos pôr aqui a
necessidade de “conhecer gente nova”, fazer novas amizades e até mesmo
paquerar...
c. Motivações sociais: fazem com que o indivíduo alcance aspirações
sociais, como o aumento de seu prestígio nos grupos que freqüenta. Fazer
a viagem que está na moda entre o grupo é uma boa maneira de conseguir
prestígio e status.
d. Motivações culturais: relacionam-se à aquisição de conhecimento
e à evolução pessoal. Aqui podemos citar uma viagem para apreciar
exposições de arte ou para conhecer o patrimônio histórico de um lugar.

Fatores condicionantes da demanda
A decisão de viajar e a escolha do destino dependem, principalmente,
dos seguintes elementos:
a. Disponibilidade de tempo: para que haja demanda turística em
potencial, deve haver tempo livre, como feriados, férias e fins de semana.
b. Disponibilidade financeira: para viajar, as pessoas necessitam de
renda excedente, acesso a crédito ou outras facilidades, a fim de que o
turismo seja viável, após serem sanadas as necessidades e despesas básicas.
c. Fatores demográficos: as características demográficas influenciam
na decisão de viajar, como a faixa etária, a proximidade geográfica com o
destino, a situação familiar etc.
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As mais diversas motivações para uma viagem foram reunidas por
Dias (op. cit.) em quatro grandes grupos:
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d. Fatores sociais: viajar pode ser uma forma de ascensão no grupo,
em virtude do valor que as férias possuem hoje na sociedade. Além disso, o
turismo promove a aproximação entre culturas diferentes e pode contribuir
para a melhoria da qualidade de vida nas localidades receptoras.

Atividade 3
Atende ao Objetivo 3
Relacione as duas colunas a seguir de acordo com as motivações que influenciam a decisão de viajar:
Coluna 1
1. Motivações físicas

Coluna 2
( ) Visita a um importante sítio
arqueológico
2. Motivações psicológicas ( ) Reflexão e procura de paz espiritual
3. Motivações sociais
( ) Participação numa reunião de família
que ocorre todos os anos
4. Motivações culturais
( ) Prática de esportes radicais
( ) Viagem com a turma da escola no fim
do ano
( ) Visita a uma tia que vive em outra
cidade
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turístico estudados nesta aula:
O mercado turístico é o meio em que se encontram consumidores e produtores dos serviços turísticos, incluindo as relações
de troca e as práticas comerciais do setor.
O mercado turístico é instável e muito suscetível às mudanças
do

meio,

como

medidas

econômicas,

políticas,

crises

financeiras e desastres naturais.
O mercado turístico é composto pela oferta e pela demanda,
que se relacionam por meio do consumo turístico.
A demanda é constituída pelas pessoas que se deslocam de
seu local de residência para consumir os serviços turísticos.
Há cinco tipos de demanda: real, potencial, histórica, futura e
potencial vinculada à demanda real.

Resumindo...

As demandas dos diferentes lugares apresentam em comum
as

seguintes

características:

elasticidade,

sazonalidade,

heterogeneidade e concentração espacial.
A demanda turística pode ser motivada por diversos
fatores, dentre os quais destacamos as motivações físicas,
psicológicas, sociais e culturais.
Disponibilidade de tempo, disponibilidade financeira, fatores
demográficos e fatores sociais são os principais condicionantes
de demanda – elementos que influenciam a decisão de viajar
e a escolha do destino.
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Vamos rever alguns conceitos e elementos importantes do mercado
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Informação sobre a próxima aula
Na próxima aula, continuaremos estudando o mercado turístico.
Vamos conhecer um pouco mais sobre o que é oferecido ao visitante: a
oferta turística. A gente se encontra lá!

Respostas das Atividades
Atividade 1
Queda nas taxas de juros: a queda nas taxas de juros de um país pode
facilitar, por exemplo, o financiamento de passagens e pacotes turísticos,
impulsionando o crescimento do mercado.
Crise no fornecimento de alimentos: quando a produção e o fornecimento
de alguns alimentos estão em queda, a tendência é de alta nos preços,
podendo acarretar o aumento de preços de restaurantes, hotéis, lanchonetes
etc.
Aquecimento global: devido ao aquecimento de algumas regiões turísticas,
a demanda pode flutuar influenciada pelas novas condições climáticas. Em
estações de inverno, por exemplo, as pessoas procuram frio e neve e podem
ser desestimuladas à visitação caso tais condições deixem de existir.

Atividade 2
a. Nesse caso, a característica que sobressai é a sazonalidade, pois
há diferenças de demanda turística entre o verão (período de maior
concentração) e o inverno (baixa temporada) no Rio de Janeiro.
b. Elasticidade. A demanda turística é sensível a vários fatores, como os
preços das passagens aéreas, que inibem o fluxo interno de turistas.
c. A concentração espacial é a característica que aparece nessa situação, em
que uma cidade recebe grande número de visitantes da região em que se
situa e percentual reduzido de turistas de outras regiões.
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região, existem interesses e preferências diversas, que se tornam um
desafio e uma possibilidade a ser explorada pelos profissionais do setor.
Atividade 3
( 4 ) Visita a um importante sítio arqueológico
( 1 ) Reflexão e procura de paz espiritual
( 2 ) Participação numa reunião de família que ocorre todos os anos
( 1 ) Prática de esportes radicais
( 3 ) Viagem com a turma da escola no fim do ano
( 2 ) Visita a uma tia que vive em outra cidade
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Aula 4 –Lugar feio não paga, mas também não leva: as regras do mercado turístico

d. Heterogeneidade da demanda. Entre os turistas que procuram uma

