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Fonte: www.sxc.hu/photo/913831

N
ar

ci
s 

Pa
rf

en
ti

Segmentação 
turística e o mercado

Suzana Santos Campos



30

e-
Te

c 
B

ra
si

l –
 S

eg
m

en
to

s d
o 

Tu
ris

m
o

Meta da Aula

Identifi car a segmentação turística como elemento fundamental 
para o produto turístico se fi rmar no mercado.

Objetivos

Ao fi nal desta aula, você deverá ser capaz de:

1. reconhecer as ações do Ministério do Turismo e da 
EMBRATUR no que tange à segmentação e divulgação
dos destinos brasileiros;
2. identifi car a necessidade de planejar para um turismo 
sustentável;
3. reconhecer, na atividade turística, uma forma de conser-
var a cultura e o meio ambiente local. 
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Segmentação como estratégia de marketing  
e o programa de estruturação dos  
segmentos turísticos

A segmentação do turismo se tornou uma ferra-menta de 

marketing para países e regiões. Isso porque se determinada localidade 

oferece mais de um tipo de turismo, conseqüentemente, conseguirá 

atingir demandas de perfis diferenciados, o que aumentará o número 

de visitantes consumindo seus produtos turísticos e inflando a receita 

local obtida direta e indiretamente com o gasto dos turistas. Além 

disso, com a variação da oferta e da demanda, a localidade pode passar 

a receber os turistas em épocas diferentes, evitando a sazonalidade, 

muito comum nas localidades turísticas.

No Brasil, por meio das atividades desenvolvidas pelo Ministério 

Segmentação 
Forma de organizar o 

turismo para fins de 

planejamento, gestão e 

mercado. Os segmentos 

turísticos podem ser 

estabelecidos a partir dos 

elementos de identidade 

da oferta e também das 

características e variáveis 

da demanda.

Sazonalidade 
Uma grande característica 

da atividade turística. Na 

maioria das destinações, você 

encontra grande concentração 

de turistas em um lugar, em 

somente uma determinada 

época do ano. Atenuar a 

sazonalidade é um grande 

desafio do turismo, ou seja, 

atrair uma demanda também 

durante os períodos de baixa 

procura, o que fortaleceria o 

turismo local. Sazonal é algo 

que se verifica em  

uma estação.

Fonte: www.sxc.hu/photo/731660

Figura 2.1: Carnaval do Rio de Janeiro.
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do Turismo e da EMBRATUR, utiliza-se essa ferramenta para divulgar o Brasil 

no exterior, assim como para formatar roteiros específicos que caracterizam 

determinada região como forte no tipo de turismo escolhido. Os órgãos 

governamentais citados entenderam que todo lugar deve se destacar por um 

determinado segmento. A conclusão sobre qual roteiro deve se integrar a 

determinada localidade se dá por meio da avaliação dos atrativos e produtos 

oferecidos ao turista. Se a qualidade e o destaque forem dados às praias, por 

exemplo, o local passará a ser comercializado junto com outros destinos 

pertencentes ao “Turismo de Sol e Praia”. 

Se você acessar o site www.braziltour.com, perceberá claramente 

como o Ministério do Turismo e a EMBRATUR vêm trabalhando cinco 

grandes segmentos:

 Sol e Praia (divulga as belíssimas praias brasileiras e o clima propício para esse 

tipo de turismo).

 Cultura (destaca as cidades e seus patrimônios, arqueologia, festas populares, 

etnias etc.).

 Ecoturismo (mostra a possibilidade de se fazer caminhadas, observar a flora 

e a fauna, visitar cavernas etc.).

 Esporte (salienta a variedade de esportes que o turista pode praticar ou pre-

senciar, como mergulho, pesca esportiva, futebol, vôlei, diversos esportes 

radicais, entre outros).

 Negócio e eventos (destaca o país como um destino propício para sediar fei-

ras, congressos, convenções e exposições por sua estrutura adequada para 

realizações de eventos aliados ao lazer. Há destaque para cidades como Rio 

de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Manaus, Belo Horizonte, entre outras). 
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Atividade 1

Atende ao Objetivo 1

Visite o site www.braziltour.com e relacione dois destinos de um dos segmentos 
citados (Sol e Praia, Cultura, Ecoturismo, Esporte e Negócio e Eventos) para 
uma viagem e dois atrativos que o fariam decidir por um deles.

A segmentação turística está sendo muito focada no Plano Nacional 

de Turismo (PNT) (2007-2010), merecendo um programa específico 

sobre o assunto: Programa de Estruturação dos Segmentos Turísticos. Esse 

programa é norteado por duas linhas estratégicas: segmentação da oferta e 

da demanda do turismo e estruturação de roteiros turísticos. A segmentação 

constitui uma forma de organizar o turismo. É uma estratégia para a 

estruturação de produtos e consolidação de roteiros e destinos, a partir dos 

elementos de identidade de cada região. Tais elementos caracterizam os 

principais segmentos da oferta turística trabalhados pelo programa: Turismo 

Cultural, Turismo Rural, Ecoturismo, Turismo de Aventura, Turismo de Es-

portes, Turismo Náutico, Turismo de Saúde, Turismo de Pesca, Turismo de 

Estudos e Intercâmbio, Turismo de Negócios e Eventos, Turismo de Sol e 

Praia, entre outros.

O programa propõe o ordenamento e a consolidação de cada

segmento, a articulação e o fortalecimento de suas instâncias representativas e 

a padronização de referência conceitual, que, juntamente com a estruturação 

da produção associada ao turismo, configura a base para a construção de 

roteiros.
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A roteirização turística é voltada para a construção de parcerias e promove 

a integração, a cooperação e o comprometimento entre os atores locais, 

ou seja, as pessoas envolvidas diretamente com o turismo (setor público, 

empresariado e comunidade local), solidificando os negócios, o resgate e 

a preservação dos valores socioculturais e ambientais da região, como uma 

forma de integrar a oferta turística. Destacam-se como importantes valores 

socioculturais e ambientais: costumes, tradições, patrimônios históricos, 

natureza e tudo o que faz da localidade diferente e única.

É válido destacar que a elaboração e a estruturação de roteiros turísticos 

são de responsabilidade da iniciativa privada, e o programa tem o papel de 

indutor desse processo.

Em uma estratégia de integração regional, o programa apóia projetos de 

valorização e inclusão social no desenvolvimento do turismo, com o intuito 

de promover a inserção socioeconômica da população local nas atividades 

relacionadas com o turismo.

Sobre o que foi apresentado do Programa de Estruturação dos 

Segmentos Turísticos e a valorização dada por ele no que diz respeito às 

parcerias e à inclusão social, cabe aqui fazermos uma breve discussão sobre 

tais questões e o turismo. Esses temas estão diretamente relacionados a um 

desenvolvimento da atividade turística de forma plena, que só é possível 

se for concebido de maneira sustentável. Por isso, discutiremos de forma 

sucinta a sustentabilidade no turismo.

Turismo sustentável

O fomento do turismo, não importa onde for, só será acompanhado de 

desenvolvimento econômico e social se for feito a partir de um planejamento 

sustentável. Rushmann (1999, p. 109) argumenta que, de acordo com a 

Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, entende-se 

desenvolvimento sustentável como “um processo de transformação, no qual a 

exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação da evolução 

tecnológica e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial 

presente e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações humanas”. 

O turismo sustentável está fundamentado na sustentabilidade ecológica 

– protegendo a natureza e a diversidade ecológica pela capacidade de carga 

e adequado consumo dos recursos naturais; na sustentabilidade social – por 
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meio do desenvolvimento estável, da melhor distribuição de renda e garantia 

dos direitos de cidadania; na sustentabilidade cultural – considerando a 

identidade e o modo de vida local e a participação efetiva da população na 

formulação e implementação dos programas de desenvolvimento turístico; 

na sustentabilidade econômica – assegurando o crescimento econômico atual 

pelo manejo responsável dos recursos naturais que satisfarão as necessidades 

das gerações futuras; e na sustentabilidade espacial – por meio da distribuição 

adequada de equipamentos e serviços turísticos, pela capacidade de carga, 

assegurando a conservação ambiental e a qualidade dos serviços oferecidos aos 

turistas (SILVEIRA, 1997). 

Para que o turismo sustentável aconteça, é imprescindível a participação da 

comunidade local em todo o processo de planejamento turístico do município. 

Para garantir que a renda, o emprego e outros benefícios provenientes do 

turismo ajudem a conservar os recursos, deve haver bom nível de organização 

comunitária. É um processo longo e lento, mas que deve oferecer um nível 

razoável de benefícios sustentáveis a um grupo grande de pessoas, como uma 

receita que dê apoio completo para projetos de desenvolvimento da comunidade.  

A melhor forma de envolver muitas pessoas em pouco tempo é mesclar os 

benefícios individuais e comunitários (BRANDON, 1995). 

O turismo vem sendo apontado como propulsor de desenvolvimento 

sustentável, um desenvolvimento que deve ser social, econômico e ambiental. 

Quando a população local se envolve no planejamento turístico ela consegue 

perceber a importância de seu engajamento neste processo, pois toda ação ali 

realizada afetará sua forma de vida diretamente. Portanto, baseado no conceito de 

turismo sustentável, entenderá como é fundamental a preservação do patrimônio 

natural ou construído pelo homem. Conscientes e sensibilizados quanto a estas 

questões trabalharão para que isto aconteça, o que beneficiará toda a comunidade, 

proporcionando uma maior qualidade de vida a esta população, que viverá em um 

ambiente mais saudável, além do crescimento econômico gerado pela atividade 

turística. Os benefícios individuais chegam quando as pessoas se deparam com 

maiores possibilidades de emprego e renda e valorização pessoal, por estarem 

envolvidas com o desenvolvimento de sua localidade. 
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Atividade 2 
Atende ao Objetivo 2

Segundo o que você acabou de estudar, relacione três medidas que possam 
envolver a população de uma determinada região em seu planejamento 
turístico.

Sabemos que, quanto mais deficiente for uma localidade no que diz respeito 

à política e à economia, mais a comunidade depende dos recursos de base 

locais (extração de matéria-prima da natureza, pesca etc.), o que se percebe 

com clareza nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como 

as nações pobres da América Latina, da África e da Ásia, que exportam 

produtos primários e importam produtos industrializados. Por isso, antes 

de se implementar qualquer mudança nessas sociedades, por meio do 

desenvolvimento da atividade turística ou outra atividade que cause tanto 

impacto como o turismo, ou seja, que influa na cultura, no ambiente e/ou 

na economia local, deve-se identificar todas as suas peculiaridades e os grupos 

de interesse, para que acompanhem a mudança por meio de participações 

reais no processo de implantação e desenvolvimento da atividade proposta. 

Concordamos com Souza (1997, p. 20) quando destaca que:

Se a maioria da população não puder participar livremente da questão 

dos recursos socioespaciais de seu município, o turismo (e outras atividades) 

dificilmente corresponderá às suas expectativas e casará com os seus 

interesses; dificilmente, portanto, o turismo tenderá a trazer desenvolvimento 

socioespacial duradouro. 
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Um dos principais fatores que fazem com que o turismo em uma 

localidade seja reconhecido, mantido e prestigiado deve-se ao fato de possuir 

um diferencial e conseguir mantê-lo, ou seja, não deixando que o fato do 

crescimento do turismo local influa no meio ambiente natural e no modo de 

vida da comunidade devido à convivência com pessoas e culturas diferentes. 

Desta forma, o turismo estaria trazendo impactos negativos à localidade 

receptora, por meio de uma aculturação e mudança ou deterioração do 

atrativo natural. “Quando as comunidades perdem o caráter que as torna 

distintas e atrativas para os não-residentes, perdem sua capacidade de disputar 

os rendimentos provenientes do turismo num mercado cada vez mais global 

e competitivo” (MCCOOL, apud FENNEL, 2002, p. 26). Para que isto 

não aconteça, a participação da comunidade também é essencial, 

porque, por meio de programas de conscientização e valorização de 

seus atrativos e de sua cultura, implantados e reforçados durante o processo de 

planejamento local, as pessoas tentarão impedir a influência daqueles que vêm 

de fora e tentarão manter seu diferencial.

Sabemos que, para que os impactos culturais não aconteçam de forma 

negativa com a chegada ou com o fortalecimento da atividade turística 

em qualquer localidade, a comunidade deve estar bem conscientizada 

quanto ao fenômeno turístico, seus benefícios e possíveis malefícios se 

este não for planejado por profissionais especializados, em parceria com a 

própria população local, mais os poderes público e privado. Portanto, pela 

participação e pelo envolvimento de todos os interessados, a comunidade 

será a mais beneficiada. Em vez de o modo de vida ser atingido 

negativamente, tem-se mais ganhos financeiros e pessoais, pois passa-se a 

valorizar mais a cultura e o produto local. A população começa a entender 

que os turistas que chegam procuram por artesanato, por produtos do 

lugar e pela troca de experiências com pessoas que não fazem parte do seu 

cotidiano e não têm os mesmos costumes. Isto é, a localidade receptora 

não vai parar de produzir o seu produto com a chegada do turista, mas 

sim produzirá mais devido à procura.
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Vimos, até agora, que para o desenvolvimento de qualquer tipo de 

turismo, deve-se pensar primeiramente nos conceitos e nas definições já 

mencionados, como sustentabilidade e participação da comunidade no 

processo de planejamento turístico, tomando decisões e se beneficiando com 

a atividade turística. 

Essa breve reflexão nos fez entender melhor os propósitos do Ministério 

do Turismo, órgão nacional máximo responsável pelo planejamento turístico 

do país, baseado em apenas um programa – o Programa de Estruturação dos 

Segmentos Turísticos –, que vai ao encontro de nossa disciplina. 

Após termos entendido que existem vários tipos de turismo porque 

há demanda para todos eles, ou seja, turistas que vão a lugares diferentes  

buscando formas distintas de ocupar o tempo ocioso, e termos discutido 

sobre a importância da segmentação de mercado nos planejamentos turísticos, 

vamos fazer a atividade a seguir: 

C
la

u
d
io

 S
al

va
la

io

Fonte: www.sxc.hu/photo/994032

Figura 2.2: Artesanato.
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Atividade 3
Atende ao Objetivo 3

Descreva duas formas de conciliar turismo e preservação do meio ambiente, 
em uma das regiões a seguir relacionadas:

a. Pantanal de Mato Grosso

b. Amazônia

c. Mata Atlântica

R
es

um
in

do
...

 Segmentação como forma de divulgação do Brasil no exterior: o 

Ministério do Turismo e a EMBRATUR entendem que quando se 

caracterizam os destinos em segmentos e tipos de turismo 

específicos, melhor é a comercialização e divulgação deles de 

forma conjunta, fortalecendo as regiões turísticas como atrações 

fortes em determinados segmentos.

 A segmentação e a estruturação de produtos: o Programa de 

Es-truturação dos Segmentos Turísticos, contido no Plano Na-

cional de Turismo, ressalva que a segmentação (Turismo Cul-

tural, Turismo de Sol e Praia, Turismo de Negócios etc.) constitui 

uma forma de organizar o turismo consolidando roteiros e des-

tinos, a partir dos elementos de identidade de cada região.
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Informações sobre a próxima aula

Na próxima aula, você vai reconhecer o segmento Ecoturismo, as 

atividades nele desenvolvidas e como planejar esse tipo de turismo em 

consonância com a conservação do meio ambiente natural.

 Turismo e planejamento sustentável: a complexa atividade 

turística deve ser bem planejada para que leve, de fato, desen-

volvimento às localidades receptoras. Sendo assim, o turismo 

deve estar respaldado na sustentabilidade ecológica, sustenta-

bilidade social, na sustentabilidade cultural, na sustentabilidade 

econômica e na sustentabilidade espacial.

 Turismo e comunidade local: destaca-se, neste tópico, a neces-

sidade de participação efetiva da população autóctone no plane-

jamento e na execução das atividades turísticas. A população é 

a mais afetada com o fomento de qualquer atividade na localidade. 

Por isso, deve ser agente do processo de criação e fomento do 

turismo, já que, estando consciente e sensibilizada com as 

mudanças que podem ocorrer no desenvolvimento da atividade, 

trabalhará para a maximização dos impactos positivos e 

minimização dos negativos.
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Respostas das Atividades

Atividade 1

Trata-se de uma resposta pessoal, que depende do interesse de cada um por 

uma região ou um tipo de lazer específi co. No entanto, podemos concluir, 

com facilidade, que a questão do conforto – ou sua ausência –, por exemplo, 

é algo que defi ne o destino turístico.

Atividade 2

As medidas são variadas, desde as tomadas pelas administrações federal, 

estadual ou municipal, no sentido de, por exemplo, gerar mais empregos 

para a população “atuar DENTRO dos espaços turísticos”, até medidas de 

caráter individual, como as que podem ser tomadas por qualquer pessoa, 

visando à preservação do meio ambiente, como evitar poluir mananciais de 

água. A questão do bom tratamento aos turistas também é importante.

Atividade 3

De certa forma, essa resposta está ligada à anterior, na medida em que conciliar 

turismo e preservação envolve a participação das comunidades que habitam a 

região turística e atitudes dos governos da referida área; assim, por exemplo, a 

criação de parques nacionais, reservas fl orestais e biológicas ajuda a preservar o 

meio ambiente, ao mesmo tempo que pode gerar fonte de renda.

Respostas das Atividades

Atividade 1

Trata-se de uma resposta pessoal, que depende do interesse de cada um por 

uma região ou um tipo de lazer específi co. No entanto, podemos concluir, 

com facilidade, que a questão do conforto – ou sua ausência –, por exemplo, 

é algo que defi ne o destino turístico.

Atividade 2

As medidas são variadas, desde as tomadas pelas administrações federal, 

estadual ou municipal, no sentido de, por exemplo, gerar mais empregos 

para a população “atuar DENTRO dos espaços turísticos”, até medidas de 

caráter individual, como as que podem ser tomadas por qualquer pessoa, 

visando à preservação do meio ambiente, como evitar poluir mananciais de 

água. A questão do bom tratamento aos turistas também é importante.

Atividade 3

De certa forma, essa resposta está ligada à anterior, na medida em que conciliar 

turismo e preservação envolve a participação das comunidades que habitam a 

região turística e atitudes dos governos da referida área; assim, por exemplo, a 

criação de parques nacionais, reservas fl orestais e biológicas ajuda a preservar o 

meio ambiente, ao mesmo tempo que pode gerar fonte de renda.
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