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RESUMO
Desde o final do século XX a evolução das tecnologias de informação e comunicação,
sobretudo com o advento da internet, tem transformado diversos âmbitos da vida social em
um ritmo cada vez mais acelerado. Tais transformações são largamente estudadas pela área do
marketing e do turismo, uma vez que estes são fortemente influenciados pela evolução dessas
tecnologias. Essas duas temáticas se encontram no setor público que, por sua vez, tem sofrido
suas próprias mudanças a fim de acompanhar os avanços tecnológicos. Em Minas Gerais,
essas temáticas se encontram na Secretaria de Estado de Turismo, tendo em vista o seu papel
de promover o estado como um destino turístico, utilizando, como uma de suas estratégias
para tal, as midias digitais. Tendo isto em vista, esse trabalho tem como objetivo identificar os
mecanismos de marketing digital adotados no âmbito da Secretaria de Estado de Turismo.
Para tanto, adotou-se como estratégia metodológica um estudo de caso das políticas públicas
de turismo, mais especificamente, a promoção turística de Minas Gerais pela Secretaria de
Estado de Turismo. Além disso, na metodologia, foram utilizadas pesquisa bibliográfica e
documental, entrevistas semiestruturadas e um modelo de análise específico para as redes
sociais Facebook e Instagram. Como resultados, tem-se um histórico da utilização do
marketing digital na Secretaria, destacando seus desafios e a percepção daqueles que
trabalharam ou ainda trabalham com tal política. Ainda, apresentou-se uma análise das
iniciativas atualmente adotadas pela Secretaria de acordo com um modelo proposto,
ressaltando os aspectos da sua gestão e sua potencialidades. Por fim, buscou-se algumas
reflexões para contribuir para o desempenho do marketing digital na Secretaria, esperando,
assim, a promoção do desenvolvimento.
Palavras-chave: Marketing no setor público, marketing digital, mídia digitais, políticas
públicas de turismo, marketing turístico, hábitos de consumo no turismo.

ABSTRACT
Since the late XX century the evolution of information and communication technologies,
especially with the advent of the internet, has transformed many aspects o f social life in an
increasingly fast pace. Such transformations are widely studied by marketing and tourism,
since they are strongly influenced by the evolution of these technologies. These two themes
meet in the public sector which, in turn, has undergone its own changes in order to keep up
with technological advances. In Minas Gerais, these issues meet in the Secretary of Tourism,
given its role to promote the state as a tourist destination, using, as one of its strategies, digital
media. With this in mind, this paper aims to identify the digital marketing mechanisms
adopted in the Secretary of Tourism. Therefore, it was adopted as a methodological strategy a
case study o f public tourism policies and more specifically, the tourist promotion o f Minas
Gerais by the Secretary o f Tourism. In addition, in the methodology, were used
bibliographical and documentary research, semi-structured interviews and a specific analysis
model for social networks Facebook and Instagram. As a result, there is a history of using
digital marketing in the Secretariat, emphasizing its challenges and the perception o f what
worked or still work with such a policy. Also presented an analysis of the initiatives currently
adopted by the Secretariat in accordance with a proposed model, emphasizing aspects of its
management and its potential. Lastly, some reflections are made to contribute to the digital
marketing performance in the secretary and, therefore, better care of citizens
Key-words: Marketing in the public sector, digital marketing, digital media, public policies of
tourism, tourism marketing, consumer habits in tourism.
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1 INTRODUÇÃO

Historicamente, o marketing, como uma prática da administração é associado
ao setor privado, devido a sua origem e evolução ter se dado predominantemente nesse setor.
No entanto, os movimentos de reforma pelos quais a administração pública passou, sobretudo
dadas as propostas gerencialistas a partir da segunda metade do século XX, ao aproximar o
setor público da gestão privada e trazer conceitos, como a própria ideia de cidadão - cliente,
ofereceu condições para o marketing contribuir para setor público (MIRANDA et a i, 2013).

Mais

recentemente,

a

sociedade

vem

experimentando

uma

profunda

transformação social dada, entre outros motivos, pela evolução da internet e das tecnologias
de informação e comunicação, que alteram a forma como as pessoas e organizações acessam a
informação, gastam o seu tempo e se relacionam. Tal evolução tem reforçado a utilização do
marketing pela administração pública, uma vez que a adaptação dos governos a esse novo
cenário tem caminhado no sentido da expansão da sua presença e atuação na internet por meio
de estratégias de marketing digital.

Por outro lado, o turismo está passando por suas próprias mudanças,
decorrentes dos avanços tecnológicos. Essas mudanças se dão pelo turismo ser essencialmente
impulsionado pela informação, que permite o turista sonhar, planejar e tomar decisões acerca
de sua viagem sem antes experimentá-la. Uma das formas de manifestação desse fenômeno é
evidenciada, por exemplo, pelo comportamento do próprio turista que cada vez mais deixa de
ir às agências de turismo e passa a buscar informações e realizar compras necessárias para a
sua viagem na internet de forma independente e autônoma (BRASIL, 2009). Ressalta-se,
ainda, que o turismo é uma atividade em crescente expansão, tem grande capacidade de
promover o desenvolvimento econômico e social e, por isso, uma importante área de atuação
do setor público. Exposto isso, é necessário que as políticas públicas de turismo se adaptem
também, sendo o marketing digital um dos caminhos para tal.

Em Minas Gerais, o órgão responável pela promoção da atividade turística no
estado, bem como a promoção de Minas Gerais como um destino turístico, é a Secretaria de
Estado de Turismo - Setur. Tendo em vista esse cenário, a pergunta que orienta esse trabalho
é: como o Setur tem incorporado as estratégias de marketing digital? Nesse sentido, o objetivo
à que este trabalho se propõe é de identificar os mecanismos de marketing digital adotados no
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âmbito da Setur. Para tanto, optou-se por um estudo de caso das políticas públicas de turismo,
mais especifícamente, a promoção turística de Minas Gerais. Assim, como objetivos
específicos, tem-se: i) identificar experiências de utilização do marketing digital pelo setor
turístico na esfera pública; ii) identificar modelos e critérios de análise da utilização do
marketing digital pelo setor turístico; iii) descrever a evolução histórica da utilização do
marketing digital pela Setur e; iv) analisar o uso do marketing digital na Setur a partir dos
critérios de análise do uso do marketing digital.

Com estes fins, além desta seção introdutória, será destacado na segunda e
terceira seção o embasamento teórico do presente trabalho. Na segunda seção, será
apresentado o marketing, bem como o marketing no setor público e suas aplicações. Ainda
será estudado o marketing digital e as estratégias que o envolvem, inclusive, no setor público.
Já o conteúdo da terceira seção, se concentrará na atividade turística, trazendo seu conceito,
histórico no Brasil e em Minas Gerais, e, especifícamente, o marketing turístico. Além disso,
essa terceira seção irá apresentar os novos hábitos e comportamentos do turista que fazem o
marketing digital relevante para a atividade turística.

Em seguida será apresentada a metodologia de pesquisa escolhida para esse
trabalho com base nos seus objetivos, sendo escolhido para tal, um estudo de caso. Com o
enfoque qualitativo, as técnicas de análise e coleta de dados englobam análise documental,
incluindo documentos internos do órgão, e entrevistas semiestruturadas com colaboradores
que trabalharam e ainda lidam com iniciativas de marketing digital na Secretaria. Ainda, nesta
seção, será apresentado o modelo que servirá de base para a análise das iniciativas de
marketing digital desenvolvidas pela Setur.

Na quinta seção, serão apresentadas as análises resultantes do cruzamento dos
dados coletados na pesquisa. Assim, inicialmente, será feito um histórico da Setur na
perspectiva do marketing digital, identificando quais foram essas iniciativas e qual o contexto
no qual elas ocorreram. Seguida da análise das iniciativas que a Setur atualmente gerencia
com base no modelo proposto na metodologia. A proposta, então, dessa seção, é compilar e
explorar a percepção dos estrevistados, os documentos e materiais analisados, confrontando
com o referencial teórico do trabalho. Dessa forma, apresentando uma análise crítica de como
a Setur tem adaptado às mudanças de cenário e adotado o marketing digital nas suas ações. E,
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finalmente, as considerações a que se chegou este trabalho foram colocadas, a título de conclusão,
na sexta seção.

Por fim, é importante destacar que estas recentes mudanças têm imposto um
grande desafio aos governos, pois estes têm que responder e se adaptar rapidamente, muitas
vezes desprovidos de estudos científicos que balizem a tomada de decisão. Nesse sentido, esse
trabalho permitirá uma avaliação da Secretaria e fornecerá subsídios para possíveis mudanças
no uso do marketing digital. Assim, espera-se contribuir para que a Setur consiga se adaptar
suas políticas a este novo cenário, possibilitando o desenvolvimento de vantagens
competitivas e a oferta de melhores experiências ao turista.
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2 MARKETING: HISTÓRICO, CONCEITUAÇÃO E DESDOBRAMENTOS

O capítulo inicial se propõe, em primeiro lugar, contextualizar o campo de
estudo deste trabalho. Serão expostos o conceito de marketing, o contexto no qual se deu a
introdução do marketing na administração pública, bem como seus desafios e vantagens. Em
seguida, será apresentado o marketing digital e as suas possibilidades de uso pelo setor
público, que são a base das ações emprendidas pela Setur na promoção turística de Minas
Gerais. Assim, esse capítulo está dividido em dois subcapítulos: o primeiro trata do marketing
no setor público e o segundo trata específicamente do marketing digital.

A partir desse primeiro capítulo, será possível compreender como o marketing
se insere na dinâmica do setor público e quais suas potencialidade e limites. Além disso, as
ideias trazidas por esse capítulo contribuirão para o entendimento e análise da gestão da Setur
nas suas estratégias de marketing digital.

2.1 Marketing no Setor Público

As transformações pelas quais a administração pública passa, envolvendo a
configuração e a atuação do setor público, decorrem da própria dinâmica social ao longo do
tempo. Essas transformações alteram como sociedade e setor público se relacionam, dadas as
demandas sociais e as ações governamentais empreendidas. Nesse processo, a administração
pública passou pelas chamadas reformas administrativas que, resguardando a intensidade e as
especificidades desses movimentos nos diferentes Estados, caracteriza-se pela transição do
modelo patrimonialista, para o modelo burocrático, no século XIX, e, mais recentemente, para
o modelo da new public management - NPM, movimentos estes que acompanham
complexificação da sociedade.

O patrimonialismo, segundo Bresser Pereira (1996), é característico do período
pré capitalista e democrático, no qual o patrimônio público era uma extensão do patrimônio
privado dos governantes, resultando no que entende-se como nepotismo e corrupção. Com o
passar do tempo e a ocorrência de fenômenos históricos como a formação dos Estados
modernos, desenvolvimento do capitalismo e a revolução industrial, este modelo foi
substituído pelo modelo burocrático dada a necessidade se separar o patrimônio público e o
privado (CAMPELO, 2010). Para Weber (1976) a administração burocrática converge com a
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forma de administrar moderna, determinada pelo processo de racionalização do pensamento, o
que explica também sua rápida expansão.

A administração burocrática é caracterizada por normas legais, bem definidas e
sistemas sociais racionais, formais e impessoais. Especificamente, a administração pública
burocrática, tem como traços o profissionalismo, carreiras, cargos que seguem o princípio da
hierarquia, sistemática divisão do trabalho e controle (CAMPELO, 2010; WEBER, 1976).

O modelo burocrático prevaleceu por mais de um século, no entanto, a
convergência de diversos fatores em meados dos anos 70 colocaram em xeque sua
hegemonia, conduzindo as administrações à uma nova reforma. Tal reforma está inserida em
um contexto maior dada por uma crise de dimensões econômicas, fiscais e de
governabilidade. A recessão econômica dos anos 70, agravada ao longo dos anos 80, levou a
crise fiscal dos Estados, que encontravam dificuldades de financiar seus déficits e manter uma
base alargada de funções sociais. Nesse contexto, os governos já não conseguiam atender à
pressão pública por maior eficiência dos gastos e serviços públicos de qualidade,
caracterizando uma crise de governabilidade. Soma-se à esse cenário fenômenos como a
globalização e a evolução rápida da tecnologia, que estabeleceu um ambiente de rápidas
mudanças econômicas e sociais, exigindo flexibilidade e capacidade de adaptação dos
governos (ABRUCIO, 1997).

Essa conjuntura, então, determinou transformações na administração pública,
que sustentada pelo modelo burocrático já não correspondia aos desafios gerenciais à época,
sendo alvo de críticas, dentre elas sua ineficiência, lentidão e alto custo (OSBORNE;
GAEBLER, 1995). Tendo isto em vista, Behn (1998, p. 6) afirma que era necessária “uma
nova forma de trabalhar, um novo paradigma governamental”. Nos anos 80, então, iniciou-se
um movimento de reforma da administração governamental, a new public management, que
buscou difundir no governo princípios de eficiência e agilidade. É importante destacar que a
NPM não substitui ou rejeita o modelo burocrático, mas tenta se ajustar e desenvolve-se a
partir de seus preceitos, como racionalidade, controle, objetividade e imparcialidade
(CARNEIRO; MENICUCCI, 2011).

A NPM, segundo Bresser Pereira (1996), se apropriou dos avanços da
administração privada ao longo do século XX, mas mantendo a sua particularidade: o foco no
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atendimento do interesse público em detrimento do lucro. De forma complementar à esta
ideia, Osbome e Gaebler (1995) explicam que, ao assimilar as práticas do privado, o setor
público muda a sua perspectiva em relação ao cidadão, que passa a ser visto também como
cliente. Inclusive, para os autores reinventar o governo no contexto da NPM perpassa por
redefinir os usuários como clientes, atendendo às suas necessidades e, assim, buscando
oferecer serviços de melhor qualidade.

Dessa forma, a aplicação do modelo, em uma orientação incial, traria a
eficiência do setor privado para o setor público, resultando na redução de gastos, agilidade e
redução dos governos em um contraponto ao modelo burocrático. Contudo, esperar esses
resultados com a simples transferência da tecnologia privada para o governo ou a aplicação
dos processos e práticas que envolvem a NPM se mostrou ser uma visão simplista, que
desconsidera as especificidades da administração pública, “como a conformação do arcabouço
institucional, a cultura organizacional e a capacidade técnica da administração pública, entre
outros” (CARNEIRO; MENICUCCI, 2011, p. 31).

Nesse

sentido,

o

movimento

de

reforma

encontrou

desafios

à sua

implementação que, em alguma medida, contribuiram para o seu desenvolvimento,
conduzindo-o para novos caminhos e orientações (ABRUCIO, 1997). E, por outro lado,
reverteram-se em questionamentos acerca dos processos e resultados das reformas, como os
apontados na análise comparativa de Pollit e Bouckaert (2002) sobre as experiências
internacionais de reformas de gestão. Sinteticamente, quais sejam: i) imprecisão na
causalidade e correlação entre a reforma e bons resultados econômicos de produtividade dos
países e redução do tamanho dos governos; ii) seleção tendenciosa de experiências de
melhorias de processos; iii) a avaliação da eficácia dos serviços públicos é complexa, devendo
considerar em que medida os resultados podem ser atribuídos à reforma e; iv) inviabilidade de
sintetizar em uma ou duas medidas um governo mais flexível, enxuto, descentralizado e
empresarial, que eram propósitos da NPM. Ou seja, em sua avaliação os autores não
encontraram evidência cabal da relação entre ganhos de produtividade e eficácia de políticas
públicas nos governos a partir da adesão ao modelo. Além disso, Carneiro e Menicucci (2011,
p.66) dão luz à experiências de insucesso da reforma, que influenciaram de forma negativa “a
capacidade do Estado para desempenhar seu papel na busca dos interesses coletivos, quanto
sobre a burocracia e os cidadãos na capacidade de solucionar problemas”.
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Outra crítica mais geral direcionada ao modelo se refere ao conceito de
consumidor/cliente de serviços públicos, que deveria ser substituído pelo de cidadão, “uma
vez que a cidadania implica direitos e deveres e não só liberdade de escolher os serviços
públicos” (STEWART; WALSH, 1992 apud ABRÚCIO, 1997, p.24). Além disso, muitos
serviços públicos não oferecem qualquer tipo de escolha ao cidadão, como serv iço de saúde
ou segurança pública, o que é comum para os clientes do setor privado. Mintzberg (1998)
utiliza de uma metáfora para explicar as possíveis relações entre sociedade e governo, a qual
esclarece que cada indivíduo usa quatro chapéus sócias: consumidor, cliente, cidadão e súdito.
Por exemplo, para serviços de regulação e fiscalização, o chapéu de súdito prevalece. Já
quando há o usofruto de uma estrutura pública, o chapéu corresponde ao de cidadão. O
recebimento de um serviço direto, como correios, o indivíduo pode ser visto como
consumidor. E, como cliente quando ele pode escolher utilizar ou não um serviço ofertado
pelo governo.

Mintzberg (1998) reconhece que nem todas as atividade públicas podem ser
encaixadas nesses chapeús, afinal trata-se de uma relação complexa, mas, ao mesmo tempo,
há alguma aderência. No caso do turismo, atividade em estudo nesse trabalho, a relação do
Estado com o turista pode ser pecebida como a relação mais mercadológica, sendo o turista,
então, um cliente. Isto pode ser percebido, por exemplo, pela competição entre os Estados
para atrair mais turistas ou pela grande variedade de atrativos e serviços que se busca
oferecer, como roteiros, parques, museus, etc, que estão à disposição para a escolha do turista.

Diante disso, as reformas administrativas se apresentam como processos
inacabados que sofrem rupturas e reestruturações, e, por isso, está em permanente construção.
A intenção aqui é chamar atenção para um ponto que a NPM trouxe ao buscar no setor
privado ferramentas para aprimorar a sua atuação segundo seus valores: o marketing.

O

marketing no setor público surge como uma oportunidade para o govern

adaptar e perdurar no contexto atual, pois envolve uma mudança na cultura das organizações a
favor do cidadão - anseios, expectativas e necessidades (CAPELÃO; SARAIVA, 2000).
Autores como Drucker (1974), Levitt (1960 e 1975) e Kotler (1975), citados por Valdés
(2003), consideram o marketing indispensável para as organizações, visto que o seu sucesso
depende da sua capacidade de reconhecer as necessidades dos seu público e atenderem com
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qualidade. Sendo necessário, portanto, conhecer o marketing para compreender suas
contribuições para o setor público.

Segundo a definição mais recente da American Marketing Association- AMA
(2013, tradução nossa)1, o marketing “é a atividade, conjunto de instituições e processos para
criar, comunicar, oferecer e trocar ofertas que tenham valor para consumidores, clientes,
parceiros e para a sociedade como todo”. Este é um conceito referência, uma vez que a AMA
é uma reconhecida comunidade que promove eventos, pesquisas e reúne especialistas em
marketing com o objetivo de solucionar os desafios gerenciais e criar networks. Este conceito
reflete a atual essência do marketing, que é a troca de valor, não apenas produtos, serviços,
pessoas ou lugares, mas do valor que estes representam para o cidadão. Kotler e Armstrong
(2015, p.4) ao conceituar o maketing vão ao encontro dessa ideia e ainda complementam
considerando que as próprias organizações buscam reciprocidade nessa troca a partir do
relacionamento que elas estabelecem com o seu público, assim, os autores consideram o
“marketing um processo pelo qual as empresas criam valor para os clientes e constroem fortes
relacionamentos com eles a fim de, em troca, capturar valor deles”.

Os autores Marco Antônio Machado e Edinéia Machado [200-] defendem que
0 conceito de marketing está ligado à diversos outros conceitos, sendo o de necessidade
primordial. A necessidade, então, significa uma privação determinada por condições
individuais, que não necessariamente estão relacionadas à itens de natureza vital ou
imprescindíveis, como as fisiológicas, mas também pode estar. O desejo, outro conceito
importante, está nas opções de escolha para satisfazer uma necessidade, posto que as opções
dependem do conhecimento que o indivíduo tem do que está à sua disposição. Não é possível
desejar algo que não se conhece ou que não existe. Exemplificando, um indivíduo pode ter a
necessidade de saciar a sua sede, mas pode desejar água, suco, refrigerante ou um chá inglês.
A partir disso, nota-se que o desejo está sempre associado à uma necessidade, enquanto a
necessidade pode estar associada à diversos desejos. Do ponto de vista do marketing, é
importante fazer essa distinção porque ela permite deduzir a partir dos desejos, as
necessidades dos indivíduos. Além disso, esclarece-se que o marketing, diferente do que o
senso comum divulga, não produz a necessidade no indivíduo, mas pode induziir o desejo
(MACHADO; MACHADO, [200-]).
1Marketing ís the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering,
and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large.
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No entanto, mesmo que reconhecendo as necessidades de um grupo de
indivíduos e produzindo o produto que eles necessitam por exemplo, é importante que esse
grupo demande esse produto. A demanda é formada pelo desejo do sujeito associado ao seu
poder de compensar quem produz, isto é, pagar. O conceito de demanda é importante para os
autores, visto que só demanda quem pode pagar. Produto aqui é entendido de forma ampla,
além de poder ser um serviço, pessoas, experiências, lugares, etc, é, em última instância
aquilo que atende a necessidade do indivíduo, ou seja, o que o produto traz como benefícios.
Dessa maneira, quando uma pessoa avalia o produto, o valor real está na relação benefícios do
produto menos o custo para obtê-lo. Já satisfação do indivíduo reside no atendimento ou
superação de suas expectativas, o que é crucial para o marketing uma vez que parte das suas
funções é cativar o público-alvo. Ademais, se os benefícios forem maiores que os custo, os
indivíduos vão buscar realizar a troca, por meio de uma transação no mercado, resultando em
uma situação melhor para as duas partes, quem demanda e quem oferta, em comparação a
situação anterior à troca (MACHADO; MACHADO, [200-]).

Posto isto, o marketing é a estratégia que permeia esse processo, promovendo
uma melhoria comum, ao identificar as necessidades do indivíduo, desenvolver um produto
que o atenda, fazendo com que ele conheça o produto, reconheça seus benefícios e seu valor
real, ao estipular um preço adequado para que se possa demandá-lo e viabilizar que o produto
esteja disponível para o consumo. Por essa leitura, evidencia-se o composto ou mix de
marketing, que é uma combinação de ferramentas usadas para criar valor para o público e
alcançar os objetivos organizacionais. Essas ferramentas, também chamadas de 4P's, são:
produto, promoção, preço e praça, que quando combinadas de forma coerente formam um
programa

estratégico

de

marketing

(CHURCHILL;

PETER,

2012;

KOTLER;

ARMSTRONG, 2015).

O mix de marketing, que é um conceito da década de 60, se tomou uma
expressão tão forte da administração que quase se tomou sinônimo do que muitas vezes foi
adotado como o próprio conceito de marketing. Baker (2010), tendo isto em vista, analisa a
aplicação desse composto nas organizações e faz a discussão que de fato é o maketing. Em
seu texto “Marketing - philosophy or fimction?", o autor critica o caráter apenas instrumental
atribuído ao marketing, inclusive por parte da literatura, que determina a sua utilização como
uma função fragmentada ou departamentalizada nas organizações. O autor (p.24, tradução
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nossa): defende que o marketing, além de uma função, tem que estar no “estado de espírito
dos produtores/vendedores - a sua filosofia de negócio” e, esta filosofia tem que buscar
atender as necessidades, estabelecer um diálogo e um relacionamento no longo prazo com o
público. Dessa forma, o marketing é uma filosofia da organização, mesmo que ela não possua
um setor ou uma pessoa designada para a função marketing.

Essas diferentes percepções e discussões decorrem de um processo histórico no
qual a administração de marketing sofreu suas próprias transformações que influenciaram na
percepção do seu conceito e dos seus propósitos. Madruga et al. (2006) sistematiza a evolução
da administração do maketing em três fases distintas: orientação para produção; orientação
para vendas; orientação para marketing. A orientação para produção é característica do
período pós revolução industrial, no qual as organizações produziam em larga escala, sem
variedade na oferta e a baixo custo. Nesse tipo de produção, o foco está em quem produz, isto
é, não é levado em consideração as preferências e desejos do público, como se as
organizações trabalhassem para si e não para o público-alvo.

Outros autores, como Kotler e Armstrong (2015) e Basta et al (2006), incluem
entre a orientação para a produção e a orientação para vendas, a orientação para o produto.
Segundo os autores, o foco dessa orientação ampara-se na ideia de que os indivíduos preferem
produtos de maior qualidade e inovadores e, por isso, a estratégia de marketing deve ser
voltada para a melhoria contínua dos produtos, já que estes consquistam e atraem o público.
Organizações orientadas para a produção ou para o produto tendem a sofrer do que Levitt
(1960), em um texto clássico, definiu como miopia em marketing, dada por uma série de
falhas administrativas que impedem as organizações de perceberem as possibilidades de
inovação e as necessidades e desejos dos indivíduos.

Dando continuidade a classificação de Madruga et al. (2006), a orientação para
vendas, como o próprio nome já indica, se baseia no aumento das vendas a partir de
estratégias de promoção - propagandas, publicidade, vendas comissionadas - que buscam
persuardir os indvíduos, sem se preocupar com a sua satisfação. O autor alerta que esta
estratégia no longo prazo tende a frustrar o público, pois, mesmo que escolhendo usufruir de2

2What matters is the state of mind of the producers/sellers - their philosophy of business.
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um produto, estes não atendem às suas necessidades e expectativas, trazendo uma frustração
acompanhada de um desconforto psicológico após a utilização do produto ou serviço.

Outro ponto a se destacar é que, a despeito da orientação para a produção ser
criticada e, a princípio, parecer que ela foi superada ou substituída, ela ainda é pertinente em
alguns setores, nos quais as mudanças de ambientes são tão rápidas que impossibilitam
pesquisas de marketing que consultam os cidadãos, e em situações em que a demanda é muito
superior à oferta, justificando o foco em atender essa demanda e depois informar e conversar
com o público (CHURCHIL; PETER, 2012). Assim, fica claro que a evolução de uma
orientação para outra não significa um rompimento, mas instala um processo fluido de
coexistência de duas ou mais orientações.

A orientação para o marketing, ainda segundo Madruga et al. (2006), surge
apoiada na ideia de que os desejos e necessidades do público devem orientar o
desenvolvimento de produtos, além de considerar que os indivíduos são diversos e suas
necessidades mudam no decorrer do tempo. Sendo assim, a orientação para o marketing
contribuiu para as organizações se anteciparem no atendimento de demandas futuras e
perdurarem em ambientes dinâmicos. Nessa orientação, há uma preocupação com o longo
prazo e a manutenção de um relacionamento com os cidadãos. Além disso, para que essa
orientação funcione, o autor indica que o marketing não deve estar fragmentado nos setores
das organizações, deve ser visto de forma integrada, isto é, uma estratégia que permeia
diversos setores organizacionais. A orientação para o marketing, como filosofia de gestão,
acabou por sintetizar um conceito de marketing comumente utilizado, no qual a organizações
devem procurar satisfazer as necessidades e desejos do seu público-alvo, beneficiando
mutualmente as partes em uma relação de fora pra dentro em contraposição às demais
orientações (KOTLER; ARMSTRONG, 2015).

Embora reconheçam a importância da orientação para o marketing, sobretudo
no contexto de rápidas mudanças econômicas e sociais, Churchill e Peter (2012) apontam para
limitações dessa orientação. Dentre elas, sinteticamente: i) inadequada em algumas situações,
o que já foi apontado pelos autores ao defenderem a orientação para a produção em
determinados contextos; ii) o foco apenas nos desejos do cidadão desvia o olhar de outros
atores importantes, como fomcedores e funcionários e; iii) desacredita que outros ofertantes
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do produto podem ser mais eficientes e atenderem os desejos do público de forma mais
efetiva.

Por fim, é necessário destacar uma última e mais recente orientação, o
marketing societal, que, além de considerar a satisfação do público-alvo, visa contribuir para
o bem estar dos cidadãos no longo prazo e para os problemas da sociedade como um todo. Ou
seja, as organizações ganham um caráter social mais forte direcionada à sustentabilidade,
através da sua missão, visão e valores, o que é bastante valorizados pelo público, tomando -se
um diferencial das organizações. Além disso, essa nova orientação, ao buscar, de forma geral,
um bem comum, ganha força no setor público pela convergência de interesses (KOTLER;
KARTAJAYA; SETLAWAN, 2010; KOTLER; ARMSTRONG, 2015).

A princípio, o marketing associado à gestão pública parece algo contraditório,
devido à suas origens estarem relacionadas às trocas comerciais, à geração de lucro para
empresa privada e de valor para o cliente. Porém, a utilização de um paradigma alternativo,
não limitado às operações comerciais, coloca o marketing em condições de contribuir com a
gestão pública, sobretudo no contexto de reforma do Estado, que reforçou as ideias de
cidadão-cliente, produtividade, eficiência, eficácia e, mais recente, seus métodos e conceitos
direcionados para a sustentabilidade no longo prazo (MIRANDA et a i, 2013).

O tema marketing no setor público ainda é pouco explorado e encontra
resistência em uma questão central: a sua real aplicabilidade no setor público. Kotler e Lee
(2008) e Ferreira et al. (2012) discutem as diferenças entre setor público e privado, que
colocam a aplicabilidade do marketing em questão. Dentre elas, o setor privado visar lucros,
enquanto o setor público busca satisfazer os cidadãos; a atuação de mercado do governo
normalmente constituem monopólios e no setor privado são mercados competitivos; líderes
políticos respondem a grupos de eleitores e lideres de organizações privadas à administração
do negócio; atividades do governo têm acompanhamento e repercussão na mídia, enquanto no
privado há um descolamento da sociedade; o público- alvo no setor privado é específico, já o
governo produz uma maior gama de produtos e serviços, atendendo a todo tipo de público,
incluindo serviços universais e; a legislação aplicada às organizações públicas se diferem da
privada, sendo que o poder público só pode fazer aquilo expresso na lei.
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Os autores reconhecem que o desenvolvimento do marketing no setor público e
desafiador, mas Kotler e Lee (2008) são categóricos ao afirmar que essas diferenças não
podem ser usadas como desculpas para um governo ineficiente, sendo o marketing um dos
caminhos para alcançar a eficiência. Além disso, os autores ressaltam que a sociedade cada
vez mais exige dos governos maior qualidade de serviços público, com baixa disposição em
pagar mais impostos ou taxas por isso, sendo esta um difícil demanda para o Estado
responder. Galbraith (1958), citado por Kotler (1980), afirma que há um desequilíbrio social,
no qual o aumento da oferta de produtos e serviços pelo setor privado não é acompanhada na
mesma medida pela provisão de bens e serviços do setor público, gerando um desequilíbrio
social. O autor explica:

Um aumento no consumo de automóveis exige um fornecimento de
facilidades nas mas, nas auto-estradas, no controle de tráfego e
estacionamento. Os serviço de proteção das polícias rodoviária e civil devem
também estar diponíveis, assim como os da maioria dos hospitais. Embora a
necessidade, aqui, esteja extraordinariamente clara, nossa utilização de
veículos produzidos para uso particular tem, em certas ocasiões, se
distanciado do fornecimento dos serviços públicos relacionados. O resultado
tem sido tremendos congestionamentos de tráfego nas estradas, um massacre
anual de pessoas em proporções alarmantes e uma colite crônica dos
cidadãos (GALBRAITH, 1958 apud KOTLER, 1980, p. 566).

Posto isto, Kotler (1980), Kotler e Lee (2008) e Ferreira et al. (2012) acreditam
ser essencial que o setor público se aproprie das boas esperiências do marketing, de forma
inovadora e sem negligenciar suas especificidades, para melhoria dos serviços público e
satisfação do cidadão. Kotler (1978 apud FROEMMING, 2009), novamente, sustenta tal
argumentação com alguns possíveis benefícios que o marketing pode proporcionar ao setor
público. Dentre eles, destaca-se dois, o primeiro leva em consideração que o conceito
moderno de marketing preocupa-se com a satisfação do público-alvo e, ao fazer isso, o setor
público teria como resultado melhores serviços. Já o segundo se relaciona à ganhos de
eficiência das organizações, uma vez que a orientação para marketing exige ações planejadas
e coordenadas e , reduzindo, assim, duplicidade de ações e tomando o gasto mais focalizado.

De modo geral, o marketing também pode promover a cidadania, por meio de
ações de imagem que mudam a concepção do Estado distante da população e criando
estímulos para a sua participação. Pode reduzir desigualdades sociais ao realizar pesquisas a
fim de identificar as reais necessidades e contribuir na condução de políticas públicas. E,
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prover a responsabilização do gestor público com ações que visam a transparência do governo
(MIRANDA et a i, 2013)

Ainda, Debarba [200-] destaca que o marketing aplicado ao setor público
preconiza pela gestão estratégica, responsável, transparente, integrada e sustentável, podendo
estar presente em diversas áreas de governo. O autor exemplifica por meio de cidades que têm
utilizado de estratégias de marketing pra contribuir para o seu desenvolvimento:

Nova York, desenvolvendo programas de segurança pública e oferecendo
incentivos para a retenção de empresas. Orlando, captando as atrações da
Disney e do cinema norte americano. Salvador, revitalizando a orla marítima
e o Pelourinho, além de criar um programa dinâmico no setor de eventos
tomando-se o maior carnaval de ma do mundo. Barretos, constando entre os
maiores eventos “country” do mundo. Tiradentes, com a revitalização do
centro da cidade e a criação de eventos socioculturais. São José dos Pinhais,
apresentando-se entre as cidades de maior crescimento do país, captando
empresas como Renault e Audi. Curitiba, criando campanhas de
conscientização de trânsito e de limpeza urbana além de implementar o mais
bem sucedido sistema de transporte urbano do mundo (DEBARBA, [200-])
Tais estratégias incluem processos de análise e gestão, investimentos em infraestrutura,
capacitação de servidores e da sociedade, atração de investimentos e promoção de lugares
exaltando o diferencial dos atributos locais. Dessa forma, fica evidente o potencial do
marketing, considerando seu caráter transversal, como uma filosofia de gestão, de contribuir
para as diversas áreas de atuação do setor público.

Como exemplificado por Debarba [200-], a promoção de lugares ou marketing
turístico é um dos campos que o Estado atua e, no caso, objeto de estudo do presente trabalho.
Assim, o marketing turístico será mais explorado no próximo capítulo, contextualizando
como a temática se insere no setor público. Já o próximo tópico a ser explorado é o marketing
digital, uma das vertentes do marketing que vem ganhando força com a expansão das
tecnologias de informação e comunicação. Além de ser uma subarea do marketing em
crescimento, o marketing digital é do mesmo modo um assunto relevante para o turismo,
tópico que também será abordado no próximo capítulo, e, por isso, uma temática pertinente a
ser trabalhada aqui.

2.2 Marketing Digital

26

O avanço das tecnologias de informação vivido desde os últimos anos do
século XX, sobretudo a partir dos anos 2000, está provocando uma série de transformações
que influenciam o comportamento social e, por conseguinte, a estratégia das organizações.
Tais mudanças se dão, em parte, pelo surgimento da internet que, inicialmente, caracterizavase pelo seu funcionamento estático, isento de interatividade, sendo utilizada apenas por
especialistas, pesquisadores, empresas e governo para publicarem informações que poderiam
ser acessadas pelo público (TORRES, 2009; VAZ, 2011).

A internet já trazia a grande novidade do acesso imediato às informações
acerca de produtos ou serv iços, sem ser necessário ligar ou mesmo ir à um local para realizar
a mesma consulta por exemplo. No entanto, com o decorrer do tempo esta desenvolveu novas
funcionalidades e ampliou o público usuário, fazendo surgir novas oportunidades de uso. A
internet passou a se caracterizar como um espaço de interatividade e colaboração e a ser
chamada Web 2.0, termo utilizado pela primeira vez por Tim O’Reilly e que facilmente se
popularizou, sendo amplamente empregado (O'REILLY, 2005a). Em 2005, O'Reilly buscou
sintetizar o seu entendimento do que é a Web 2.0, dizendo:

Web 2.0 é a rede como plataforma, abarcando todos os dispositivos
conectados. As aplicações Web 2.0 são aquelas que produzem a maioria das
vantagens intrínsecas de tal plataforma: distribuem o software como um
serviço de atualização contínuo que se toma melhor quanto mais pessoas o
utilizam, consomem e transformam os dados de múltiplas fontes - inclusive
de usuários individuais - enquanto fornecem seus próprios dados e serviços,
de maneira a permitir modificações por outros usuários, criando efeitos de
rede através de uma ‘arquitetura participativa’ e superando a metáfora de
página da Web 1.0 para proporcionar ricas experiências aos usuários
(O'REILLY, 2005b, tradução nossa )3.
Cláudio Torres (2009, p.24), autor da obra “A Bíblia do Marketing Digital”,
traz um conceito da internet que vai ao encontro do conceito de O'Reilly (2005), porém
exaltando mais o aspecto social da web.

3 Web 2.0 is the network as platform, spanning all connected devices; Web 2.0 applications are those
that make the most of the intrinsic advantages of that platform: delivering software as a continuallyupdated service that gets better the more people use it, consuming and remixing data from multiple
sources, including individual users, while providing their own data and services in a form that allows
remixing by others, creating network effects through an “architecture of participation,” and going
beyond the page metaphor of Web 1.0 to deliver rich user experiences.
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[...] uma rede de milhões de pessoas de todas as classes sociais, que buscam
informações, diversão e relacionamento e que comandam, interagem e
interferem em toda e qualquer atividade ligada à sociedade e aos negócios.

Nesse sentido, a internet alterou drasticamente a forma como as pessoas
relacionam entre si e com o meio. Essa conexão que se estabeleceu entre pessoas e a rede
pode ser descrita como simbiótica, uma vez que tecnologia molda as pessoas, assim como as
pessoas moldam a tecnologia. E, é por meio da rede que há um compartilhamento intenso de
experiências, cultura e informação, alterando inclusive a percepção do ser humano como uma
unidade autônoma, mas ao mesmo tempo uma representação do coletivo. Tal percepção, toma
o ambiente online um meio para o exercício da cidadania e da própria condição humana, que
ali busca entretenimento e relacionamento (VAZ, 2011).

Nesse processo, houve uma quebra de paradigma, pois o cidadão assumiu o
controle sobre a produção e consumo de informações ao ter a sua disposição novas
tecnologias e aplicações online, como blogs, ferramentas de busca, fóruns e comunidades
(KOTLER; ARMSTRONG, 2015; TORRES, 2009). Deste modo, as informações sobre um
produto ou serviço, antes restritas à um portal na internet e alimentadas exclusivamente pelas
instituições responsáveis, passam a ser assunto em um blog e uma comunidade na qual os
usuários compartilham suas experiências e seu conhecimentos sobre esse mesmo produto ou
serviço.

A vista disso, a melhor alternativa para uma organização é buscar não só falar
do seu produto ou serviço, mas também tomar conhecimento e se envolver no processo de
produção de informações e relacionamento com a sua marca/produto/serviço. Vaz (2011)
explica que o público tem a necessidade de falar e, independente ser for bem ou mal, ele o
fará da mesma forma, sendo importante oferecer canais quando ele for falar mal e incentivar
quando ele for falar bem. Assim, justifica-se a presença das organizações na internet, pois, a
despeito da sua presença, os intemautas vão falar do produto ou serviço que esta oferece e,
dessa forma, influenciar a percepção geral do público e, consequentemente, as relações que
estes estabelecem com a organização.

A participação de instituições na internet se dá por meio do marketing digital,
que consiste em um conjunto de estratégias de marketing aplicadas à internet e à esse novo
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comportamento social com ações integradas, coerentes e eficazes afim de criar um
relacionamento com o cidadão (TORRES, 2010). A estratégia de marketing digital, assim
como a do marketing tradicional, deve ser focada no público-alvo e em seu comportamento,
possibilitando uma ação mais flexível e eficaz das organizações. Portanto, o que muda no
marketing digital são as ações táticas e operacionais de acordo com o ambiente e perfil de
usuário, pois a estratégia central permanece baseada no comportamento do público (TORRES,
2009).

Torres (2009) sintetiza, sem a pretensão de delimitar, padronizar ou excluir,
cinco ambientes nos quais organizações e usuários podem transitar enquanto navegam e
utilizam a internet para seus fins próprios. O primeiro ambiente são as ferramenta de busca,
que são a porta de entrada do usuário na internet, pois ao procurar uma informação, o usuário
vai até uma dessas ferramentas, como o Google e o Bing, e digita palavras chave que o
direcionaram para o que ele busca. O segundo são os portais, sites e hotsites. Nesse conjunto
os portais se diferenciam por serem muito completos, dando a sensação que o usuário pode
encontrar tudo neles, inclusive podendo realizar compras online. Já os hotsites tem caráter
promocional e temporário, sendo utilizado para fins mais específicos. O terceiro ambiente são
as redes sócias, fóruns e blogs, que permitem o usuário gerar informação, se informar, entreter
e se relacionar. Os fóruns são grupos de discussão acerca de um tema central, as redes sociais
são ambientes para reunir pessoas que podem expor seu perfil e momentos da sua vida pessoal
e interagir com outros usuários, e os blogs são ambientes para os indivíduos compartilhar
informações pessoais, profissionais e empresariais. O quarto ambiente consiste nas
ferramentas de comunicação nas quais duas ou mais pessoas podem se comunicar com
mensagens de texto, áudio e vídeos, como e-mail, chats, skype. O quinto e último ambiente
são os mundos virtuais criados por jogos que envolvem uma complexidade de ferramentas de
interação, que permitem a comunicação entre os jogadores usuários.

Conscientes que a internet é a principal mídia e da importância da sua presença
nela, as organizações precisam reconhecer que a internet não é apenas uma rede de
computadores, como já ressaltado, mas uma rede de pessoas e, portanto, deve ser concebida
como tal (VAZ, 2011). Esse aspecto é importante ser observado, pois a estratégia de
marketing digital depende de como as organizações entendem esse meio e quais as
necessidades que as pessoas têm ao usá-lo.
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Torres (2009) propõe um modelo composto por sete estratégias de marketing
digital que permite definir as atividades e as tecnologias a serem utilizadas em um
planejamento completo, abrangente e integrado. Nas palavras do autor (p. 72), o marketing
digital “ deve ser encarado como um conjunto de sete ações estratégicas, cada uma criando
ações táticas e operacionais, de forma coordenada e interdependente, gerando sinergia e
resultados”. O autor, ainda, chama atenção para a forma como ele representa essas sete
estratégias (fíg. 1), que muito se assemelha a uma teia de aranha, na qual o movimento em
qualquer uma das linhas gera um movimento nas outras, ou seja, as estratégias de marketing,
funcionam interligadas e se influenciam mutualmente.

Figura 1- Modelo de Marketing Digital Estratégico
Conteúdo

Mailing

Mídias Sociais

Virai

Em suma, as estratégias consistem em marketing de conteúdo, marketing nas
mídias sociais, marketing virai, e- mail marketing, publicidade online; pesquisa online e
monitoramento, que são explicadas pelo autor. O marketing de conteúdo parte do pressuposto
que a maioria dos intemautas iniciam sua experiência online por meio de sites de busca e uma
minoria por anúncios online. Uma vez que a busca é feita por palavras chaves, é importante
que o conteúdo seja planejado para ser atraente e facilmente encontrado (TORRES, 2009).
Gualda [201-] ressalta a importância do conteúdo ser original e útil, pois é fundamental que a
organização se posicione como uma autoridade e referência frente ao público.
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As mídias sociais são ambientes construídos de forma colaborativa pelos
usuários que compartilham conteúdo e interagem. Nesse grupo estão incluídos os blogs (ex.
Blogger e WordPress), os sites de conteúdo colaborativo (ex. Wikipedia), os jogos que criam
mundos virtuais (ex. Second Life e World o f Warcraft), sites de armazenamento de
multimedia (ex. YouTube e Flicker) e as redes sociais, que as pessoas usam para
relacionamento com outros membros através de seus perfis pessoais (Facebook e Instagram).
No marketing nas mídias sociais as organizações têm que ter em vista a criação e manutenção
de um relacionamento com o seu público (TORRES, 2009).

O marketing virai acontece pela força da rápida comunicação individual na
internet, sobretudo nas redes sociais, o chamado boca a boca online, que repassa uma
mensagem para milhares de pessoas sem muito esforço. Assim as organizações podem criar
campanhas criativas, que consideram as necessidades do usuário, e aproveitar desse efeito
virai (TORRES, 2009).

O e-mail Marketing funciona a partir de uma lista de contatos que as
organizações constroem ao longo do tempo e enviam mensagens de forma direta às pessoas.
É necessário ser criativo e utilizar de recursos gráficos para que a mensagem de fato atinja o
público (TORRES, 2009).

A publicidade online é a veiculação de uma ideia ou mensagem por meio da
internet e adequado à esta, portanto sendo necessário que ela seja desenvolvida de forma
específica, sem ser uma cópia da publicidade produzida para outras mídias, como televisão e
revistas. Um exemplo dessa publicidade são os banners, porém não se limita à eles.

A pesquisa online compõe esse conjunto de estratégias por possibilitar que as
organizações conheçam o seu público, sua opinião, e o que está sendo falado acerca de seu
produto, serviços ou marca. Além disso, pode ser feita por ferramentas disponíveis gratuitas e
online, o que reduz os custos de sua realização (TORRES, 2009).

O monitoramento é a ferramenta que mede tanto os resultados do marketing, o
que é facilitado em meio digital, quanto a imagem da organização ou marca. É a etapa que,
junto a pesquisa online, alimenta as demais estratégias e contribui para uma contínua melhora
do todo (TORRES, 2009).
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Diante desse conjunto de possibilidades de atuação, Torres (2009) e Vaz
(2011), observando também a ausência de regulamento e regras para o marketing digital,
sugerem alguns preceitos formulados a partir da própria experiência dos autores. O primeiro
deles indica que a interação com o usuário deve prezar pela experiência do usuário ser
controlada por ele, podendo ele escolher o que acessar, voltar, fechar páginas e se proteger de
vírus. A sua experiência não deve ser violada com telas que abrem repentinamente ou
programas que se instalam automaticamente no computador do usuários, o foco do marketing
deve estar na relevância da mensagem que se busca transmitir, considerando o local e a hora
adequada. Outra sugestão determina que o usuário nunca deve ser enganado a fazer algo que
não deseja. Com a facilidade de se divulgar informações parece fácil propalar inverdades, mas
o usuário pode facilmente descobrir, o que o leva a reclamar e desabafar, manifestando uma
experiência negativa. Deve-se considerar também que a internet tem uma capacidade enorme
de multiplicar e transmitir rapidamente uma mensagem, o que faz as organizações desejarem
grandes resultados rapidamente, porém os autores recomendam cautela, indicando às
organizações trabalharem em etapas e acreditarem no potencial do no boca a boca online. É
necessário dar voz as pessoas e ouvi-las, pois a internet é um meio de comunicação de mão
dupla, na qual os usuários querem ter a sensação de estarem em uma conversa e, assim, se
sentirão acolhidos e respeitados. Por último, deve-se manter a experiência do usuário simples,
natural e intuitiva, pois, se ele tiver que ficar adivinhando o que fazer para conseguir uma
informação, em geral ele vai desistir.

No setor público, a adesão dos governos à Web 2.0 é um fato, inclusive do
governo brasileiro. É importante destacar a utilização do marketing digital no setor público
está em consonância com a política de governo eletrônico - e-gov, que é uso das tecnologias
de informação e comunicação, sobretudo a internet, em busca de um melhor governo (OECD,
2003)

O e-gov surge como uma oportunidade para o setor público melhorar seu
desempenho tendo em vista que as suas principais vantagens são: interatividade; eficiência
(dada as possibilidades de redução do custo como a migração da prestação de serviços para o
ambiente online); ampliação do acesso às informações e aos serviços públicos, incremento da
qualidade (simplicidade, rapidez); aumento da participação popular; transparência como
incentivo ao controle social; fortalecimento da governança; promoção da cooperação
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interorganizacional; organização das informações dos órgãos do públicos (gestão do
conhecimento); e segurança da informação (BRAGA et a/., 2008). Vantagens que muito se
assemelham às vantagens de adoção do marketing no setor público já apresentadas nesse
capítulo. Pposto isto, o marketing digital conribui para que, dentro de uma política de e-gov,
se mantenha o foco no cidadão, buscando entender suas necessidades e desejos e, assim,
ofertar melhores serviços públicos.

Nesse sentido, a política de Governo Eletrônico do governo federal4, além de
recomendar o desenvolvimento do marketing digital pelos órgãos públicos, ressalta a
importância da escuta e da interação com o cidadão:

Dessa forma, a conduta recomendada pelo governo federal é a de que os
perfis governamentais promovam a interação, reconhecendo que esses
instrumentos de propagação são formas que o Estado tem para quebrar
barreiras e buscar o diálogo e a aproximação do cidadão. Os administradores
dos perfis nas redes sociais devem buscar sugestões para as políticas do
governo, utilizar estratégias para estimular a interação com os usuários,
disseminar boas práticas e promover respostas ágeis aos questionamentos
feitos pelos usuários. (BRASIL, [2012?])
Tal política revela uma tentativa do governo se aproximar o cidadão. Por meio do meio do
marketing digital, o governo têm buscado estar presente nas mídias sociais, uma vez que estas
“permitem a interação social, a partir do compartilhamento e da criação colaborativa de
informação nos mais diversos formatos”, segundo o manual Manual de Orientação para
Atuação em Redes Sociais produzido pela Secretaria de Comunicação da Presidência da
República (BRASIL, 2014, p.8).

Garcia (2013), ao analisar experiências de êxito do marketing digital no setor
público no Brasil, também observa que é cada vez maior o número de instituições que adotam
essa estratégia, porém com diferentes objetivos, como melhorar a comunicação com o
público, prestar serviços, atender e tirar dúvidas da população e fortalecer a imagem
institucional. O autor também chama atenção para a desigualdade entre os órgãos, pois em
alguns prevalece princípios tradicionalistas que mostram resistência ao digital, enquanto em

4 BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Redes Sociais. [Brasília], [2012?].
Disponível em: <http://www.govemoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/redes-sociais>. Acesso em: 20
maio 2016.
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outros a inciativa de marketing digital surge dos próprios funcionários que querem inovar no
serviço público.

Dentre as estratégias de marketing digital, já listadas por Torres (2009), as
mídias sociais, sobretudo as redes sociais, têm ganhando força e visibilidade e aparecem como
uma tendência para governos (BRASIL, 2014). Seguindo essa tendência, as mídias sociais
também são alvo dos esforços de marketing digital da Secretaria de Estado de Turismo de
Minas Gerais, que este trabalho vai analisar. Sendo assim, é importante entender melhor o que
são as mídias sociais, a começar pela sua distinção das mídias tradicionais, como jornais,
revistas, televisão, rádio, livros, para além do fato de uma estar inserida no meio digital e a
outra não.

Fazendo um comparativo entre mídias sociais e mídias tradicionais, percebe-se
que as mídias sociais não são finitas, podendo se produzir conteúdo por tempo e espaços
livres, enquanto há uma delimitação clara de espaço e tempo nas mídias tradicionais. Um
outro diferencial, já citado algumas vezes nesse trabalho e bastante relevante, é o público
poder participar e construir conteúdos nas mídias sócias, acrescido da rapidez que isto
acontece, promovendo um ambiente dinâmico e inovador (BRASIL, 2014).

Outra distinção importante a ser feita é entre as mídias sociais e redes sociais.
Raquel Recuero (2010)5 explica como que a dinâmica entre esses ambientes são os fatores
que os distinguem, como a própria autora expressa.

Primeiramente, para mim, rede e mídia social são coisas diferentes. As redes
sociais são metáforas para os grupos sociais. Já a "mídia social" (sem entrar,
aqui, no mérito do termo), é um conjunto de dinâmicas da rede social.
Explico: São as dinâmicas de criação de conteúdo, difusão de informação e
trocas dentro dos grupos sociais estabelecidos nas plataformas online (como
sites de rede social) que caracteriza aquilo que chamamos hoje de mídia
social. São as ações que emergem dentro das redes sociais, pela interação
entre as pessoas, com base no capital social construído e percebido que vão
iniciar movimentos de difusão de informações, construção e
compartilhamento de conteúdo, mobilização e ação social. E isso ocorre
principalmente porque as redes sociais acabam criando e mantendo, através
das ferramentas da Internet, canais mais permanentemente abertos de
informação e contato.

5 RECUERO, Raquel. Mídia x redes sociais. [Sl: s.n.], 2010. Disponível
<http://www.raquelrecuero.com/arquivos/midia_x_rede_social.html>. Acesso em: 26 mar. 2016.

em:
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Do ponto de vista prático, YouTube e Twitter são mídias sociais, enquanto Facebook e
Linkedin são redes sociais por exemplo. Entretanto, essa classificação não é fixa ou imutável,
dado que estas plataformas podem rapidamente mudar suas funcionalidades e recursos dando
outros sentidos ao seu uso e, consequentemente, alterando a percepção sobre eles. Um outro
aspecto interessante que também caracteriza as redes sociais consiste no fato delas serem um
ambiente de expressão da identidade e estilo de vida de um usuário, que atualiza seu status e
perfil, mostrando quem ele é para os usuários do seu círculo social que o acompanham ou
mesmo para o mundo, sendo uma forma de materializar sua identidade (VAZ, 2011).

Nesse sentido, Torres (2009) chama atenção para a visibilidade das mídias
digitais como um todo que, ao resgatarem o comportamento mais básico do ser humano, a
comunicação e o relacionamento, vão além e amplificam a transmissão de informações de
interesse coletivo. Tal visibilidade é uma faca de dois gumes, pois ao passo que as mídias
constituem um ambiente forte, com audiência e com custo baixo, também possui vida própria
e exige a interação e uma estratégia de comunicação igualmente forte, daí a necessidade e
relevância dos governos adotarem uma estratratégia de marketing digital e se prepararem pra
lidar com o público.

O ponto central das midias sociais é o relacionamento, o que demanda que as
organizações, no caso o próprio governo, possuam uma estratégia que vise construir de forma
ativa e contínua uma relação com o cidadão. As vantagens da estratégia de marketing de
relacionamento incluem o estímulo constante a melhoria da prestação do serviço por exemplo,
uma vez que a relação envolve o feedback, já que o cidadão tem espaço para vocalizar suas
demandas e impressões nesses ambientes. Parte desse relacionamento é o execício de escuta,
ouvir e ser ouvido. Outra vantagem é ter a satisfação do cidadão ligada a qualidade do
serviço, como se o bom relacionamento fosse um componente do que o se oferta, podendo
contribuir para uma melhor percepção do cidadão em relação ao setor público (TORRES,
2009). Vaz (2011) coloca que o cidadão, ao analisar o valor de um produto ou serviço,
considera em sua avaliação a interação, por isso uma estratégia de marketing de massa não
funciona e a interação deve ser individualizada, processo que é facilitado nas mídias sociais,
onde os perfis são pessoais e o próprio cidadão busca esse relacionamento.

Por fim, Torres (2009) recomenda algumas atitudes nas midias sociais que
criam uma força positiva, contribuindo para a estratégia de marketing nas mídias digitais, e
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portanto, devem ser consideradas na gestão. Dentre elas, i) assumir um compromisso com
cidadão de forma clara e pública; ii) conheçer público alvo de forma profunda; iii) entender as
necessidades do público, aproveitando a facilidade de se expressar na rede e; iv) ouvir
atentamente cidadão em relação às duvidas, reclamações e sugestões.

Até aqui, resumidamente, esse trabalho tratou de um resgate teórico para o
marketing, indicando a discussão em tomo do seu conceito e descrevendo sua evolução
histórica. Nesse sentido, também foi abordada a discussão em tomo do marketing aplicado ao
setor público, que, apesar da sua origem e dos desafios expostos, apresenta grande potencial
de contribuição para o setor público no atendimento ao cidadão, conforme os autores aqui
consultados.

Adicionalmente, foi apresentado o marketing digital, o contexto em que ele
emerge e suas estratégias. Por suas diversas vantagens, dentre elas, estabelecer um
relacionamento com o cidadão, esta subarea do marketing vêm ganhando espaço, inclusive no
setor público que tem investido esforços no seu desenvolvimento, a exemplo da própria Setur.

Além disso, destaca-se que o marketing, como uma filosofia de gestão, pode
contribuir para diversar áreas de atuação do governo, dentre elas o turismo, principal assunto
do próximo capítulo.
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3 A RELAÇÃO ENTRE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO E MARKETING:
UMA PONTE NECESSÁRIA
O presente capítulo pretende contextualizar o objeto de estudo desse trabalho.
Para tanto, inicialmente, será apresentado o que é o turismo e porque é uma área de atuação
do setor público, seguido de um breve histórico dessa política pública no Brasil e em Minas
Gerais. Adiante, será tratado o marketing turístico, que dentre as funções do estado na
execução da política pública de turismo, é a área de interesse desse trabalho. Nesse sentido,
será mostrado seu conceito e as diretrizes para o seu planejamento e execução. Por fim, serão
exposta as novas tendências do turismo, sob a influência dos avanços tecnológico, por meio
de pesquisas realizadas na área.

A partir desse capítulo, espera-se compreender a relevância da ação pública
sobre o turismo, assim como o seu papel de promotor da atividade. Dentro dessa função,
abordar o marketing turístico e a importância de se conhecer o turista e onde ele está para
desempenhar bem o marketing, assusto discutido no capítulo anterior. Além disso, esse
capítulo irá esclarecer porque o marketing digital também merece atenção na promoção
turística, sendo um das alternativas da Setur e objeto de estudo nesse trabalho.

3.1 Turismo como política pública
Existem muitas definições para turismo, sendo o conceito amplo, complexo e
que toca as esferas sociais e econômicas. Neste sentido, vale ressaltar os aspectos técnicos e
conceituais da atividade. Segundo o Department for Economic and Social Information and
Policy Analysis Statistical Division and the World Tourism Organization (1994), o turismo
envolve as atividades de pessoas que viajam para ficar em lugares fora do seu ambiente
habitual por período inferior a um ano para lazer, negócios e outros fins. Esse conceito remete
à perspectiva técnica sobre a atividade, que reflete o propósito estatístico das instituções que
assim a conceituam. Contudo, excluindo outros aspectos relevantes do turismo.

Cruz (2006, p. 338) apresenta duas características inerentes ao turismo que o
distigue de outras atividades e que moldam seu conceito, sendo a primeira delas “o fato de o
turismo ser, antes de qualquer coisa, uma prática social; a outra é o fato de ser o espaço seu
principal objeto de consumo”. O turismo, então, como fenômeno socioespacial amplia as
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possibilidades de entendimento da atividade, que pode ser percebida de diversas perspectivas,
como as destacadas por Pérez (2009). O autor afirma que o turismo tem caráter
multidisciplinar por sua interface com as diversas áreas de conhecimento, como a economia
(serviços contratados e ofertados, relação custo e lucro); geografia (deslocamento); direito
(legislações que regulam a atividade); sociologia (fenômeno social); antropologia (relação
entre turistas e população local, que permite o confronto de culturas) e; ecologia (efeitos sobre
o meio no qual a atividade é realizada).

Assim como Cruz (2006) e Pérez (2009), Freitas (2008) considera que o
turismo vai além da atividade de deslocamento, sendo um fenômeno complexo e
multifacetado que envolve diversos atores sociais que produzem distintos impactos no espaço.
Dessa forma, o fenômeno turismo se mostra complexo e difícil de definir de forma única. Os
conceitos apresentados até aqui tem em comum a ideia de deslocamento de pessoas, no
entanto, as perspectivas de cada autor não são mutualmente excludentes. Assim, considera-se
turismo um fenômeno econômico, socioespacial e multidisciplinar resultante das atividades de
pessoas que viajam para ficar em lugares fora do seu ambiente habitual por período inferior a
um ano para lazer, negócios e outros fins.

O turismo vem ganhando expressividade como uma importante atividade
econômica que está em crescente expansão. Conforme a Organização Mundial de Turismo OMT (2015), o deslocamento internacional de turistas passou de 25 milhões em 1950 para
1.133 milhões em 2014, a previsão é de que até 2030 o número de turistas internacionais
alcance a marca de 1.800 milhões. Além disso, a atividade representa 9% do produto interno
bruto mundial, sendo que um a cada 11 empregos no mundo é gerado pelo turismo e 6% das
exportações mundiais e 30% das exportações de serviços são atribuídos a atividade. A vista
disso, o turismo se toma uma área de grande interesse do setor público e do setor privando e,
de acordo com Hall (2001, p.17),

O turismo é hoje uma importante área de interesse acadêmico,
governamental, industrial e político. Embora a afirmação de que ele é a
maior área de atividade econômica do mundo seja uma verdade muitas vezes
citada, o turismo é importante não só por seu tamanho em termos de pessoas
que viajam, número de empregados, ou quanto dinheiro leva até um certo
destino; mas devido ao enorme impacto que exerce na vida das pessoas e nos
locais em que elas vivem, e devido à forma pela qual ele é
significativamente influenciado pelo mundo que o rodeia.
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Nesse sentido, Hall (2001) chama atenção para os impactos sociais da atividade
que “se, de um lado, o turismo gera riqueza, renda, postos de trabalho, etc., de outro, pode
desencadear processos inflacionários, principalmente na escala local, e aprofundar práticas
indesejadas como prostituição infantil e tráfico de drogas” (CRUZ, 2006), além de outros
efeitos negativos. Dessa forma, o ordenamento e o planejamento da atividade são
imprescindíveis, o que demanda a intervenção do Estado, por meio de políticas públicas, que
promovam a atividade, considerando a sua complexidade. Ademais, perceber o turismo como
política pública significa reconhecer seu papel transformador, como alternativa de diminuição
das desigualdades sociais aumento da equidade (TRINDADE, 2009) sendo, inclusive e uma
oportunidade para os governos.

De acordo com Beni (1998 apud SOLHA, 2014, p.10), “a política de turismo é
o conjunto de fatores condicionantes e diretrizes básicas que expressam os caminhos para
atingir os objetivos globais para o turismo no país”, sendo, portanto, um processo na visão do
autor. Já Goeldner, Ritchie e Mclntosh (2002, p. 294 apud SOLHA, 2014, p.l 1), apontam as
ações que estruturam uma política de turismo, nas palavras dos autores:

Um conjunto de regulamentações, regras e diretrizes, objetivos e estratégias de
desenvolvimento e promoção que fornece uma estrutura na qual são tomadas
as decisões coletivas e individuais que afetam diretamente o desenvolvimento
turístico e as atividades diárias dentro de uma destinação.
Nesse trecho, os autores também chamam atenção para os efeitos da política e
como ela afeta todas as especificidades do desenvolvimento turístico, contemplando o espaço
e os atores envolvidos. Nessa lógica, o Estado é responsável por

a) fomentar a atividade, responsabilizando-se pela determinação de
prioridades, criação de normas e a administração de recursos e estímulos; b)
Fiscalizar, legislar e regulamentar o desenvolvimento da atividade, através
da promulgação de Leis, decretos e resoluções; c) empreender ações voltadas
à melhoria/implantação dos equipamentos necessários ao uso público das
áreas de interesse turístico; d) apoiar e incentivar o setor privado, que é
responsável pela exploração do turismo, através da disponibilização
financiamentos e de linhas de crédito, incentivos fiscais; e) elaborar e
executar o planejamento estratégico e o planejamento operacional para o
setor, empreender ações voltadas à formatação e promoção dos produtos e
destinos turísticos do país, entre outros. (SANTOS, 2007, p. 60 apud ASSIS,
2014, p. 14)
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, de forma a garantir o pleno desenvolvimento do turismo como fator de desenvolvimento
econômico e social.

No entanto, as políticas de turismo, assim como as demais políticas públicas,
sofrem influência dos valores culturais e ideológicos, ambiente e instituições políticas,
estruturas de governo e contexto econômico (HALL, 2001), que determinam a forma e os
propósitos que essas políticas vão ter em cada período histórico. Dessa forma, é relevante
traçar uma breve trajetória das políticas de turismo no Brasil e em Minas Gerais
3.1.1 Um Breve Histórico da Política Pública de Turismo
No Brasil, a política pública de turismo é recente, Cavalcanti e Hora (2002)
apontam algumas ações governamentais correlatas ao turismo no período de 1930 a 1950
como antecedentes da política e destacam que essas ocorriam de forma isolada e isentas de
qualquer sistematização. Freitas (2008), que também trata dessa análise histórica, se refere a
três iniciativas que refletem a trajetória concreta das políticas públicas de turismo, quais
sejam, Política Nacional de Turismo de 1966, Política Nacional de Turismo de 1991 e Plano
Nacional de Turismo de 2003.

A primeira Política Nacional do Turismo, chamada de “marco da política
pública de turismo no Brasil” por Cavalcanti e Hora (2002, p. 58), se deu pelo Decreto-lei n°
55, de 18 de novembro de 19666, traz a seguinte definição:

Compreende-se como política nacional de turismo a atividade decorrente de
tôdas as iniciativas ligadas à indústria do turismo sejam originárias de setor
privado ou público, isoladas ou coordenadas entre si, desde que reconhecido
seu interêsse para o desenvolvimento econômico do país (BRASIL, 1966).
Além disso, o decreto-lei cria o Conselho Nacional de Turismo com as
atribuições de formular, coordenar e dirigir a política nacional de turismo e a Empresa
Brasileira de Turismo - Embratur, uma empresa pública vinculada ao Ministério da Indústria e
do Comércio com a proposta de “incrementar o desenvolvimento da indústria de Turismo
[...]”. Em consonância com o momento político do país, a política teve caráter econômico
desenvolvimentista e centralizadora (AZEVEDO, 2009; 2015)

6Revogado pela Lei n° 8.181 de 1991.

40

No período entre o primeiro e o segundo Plano Nacional do Turismo - PNT, o
país passou pelo processo de redemocratização que trouxe consigo uma nova constituição
federal.

O texto da constituinte reafirma o turismo como política pública, uma vez que

determina, em seu artigo 180, que “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico”
(BRASIL, 1988). A partir desse texto, a constituição nivelou a atuação dos diversos níveis de
governo ao estender as competência legislativas voltada ao desenvolvimento do turismo ao
demais entes federados.

O segundo Plano Nacional do Turismo de 1991, segundo Azevedo (2009),
identificava o turismo como fonte de renda para o desenvolvimento econômico, contudo, em
um contraponto com o primeiro, este deveria ser igualitário, promovendo a redução das
diferenças socioeconômicas regionais no país. Além disso, o plano trazia como diretrizes a
democratização e acesso ao turismo nacional; o aumento dos fluxos turísticos, da taxa de
permanência e do gasto médio de turistas estrangeiros no país; diversificação de fluxos
domésticos e; valorização do patrimônio cultural regional (MINISTÉRIO DO MEIO
AMBIENTE, 1993 apud CAVALCANTI; HORA, 2002).

Ao longo dos anos 90, o papel do Estado com indutor da política pública de
turismo se fortaleceu, evidenciado pela diversificação de linhas de crédito e o lançamento de
grandes programas no setor, com especial atenção a inffaestrutura. Outra forma de condução
da política se deu pelo aumento de legislações que regulam a atividade e, ao mesmo tempo,
legitimavam a ação do Estado (CRUZ, 2005).

O Plano Nacional do Turismo 2003-2007 dá continuidade à ação efetiva do
Estado na criação de condições materiais (inffaestruturas) e não materiais (as normas) para o
desenvolvimento da atividade turística no país (CRUZ, 2005), como forma de redução das
desigualdades regionais, geração de emprego e distribuição de renda (FREITAS, 2008).
Azevedo (2009) chama atenção para dois aspectos que orientaram a política, o primeiro se
refere à descentralização da política e o segundo a transferência do foco da política dos
municípios para as regiões. O PNT 2003- 2007 já foi revisto duas vezes, dando origem ao
PNT 2007 - 2010 e ao atuai PNT 2 0 1 3 -2016.
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No período, houve a criação do Ministério do Turismo - Mtur, que representou
a elevação de status e nível de prioridade da pasta no governo e, por outro lado, a redução de
competências e poderes da Embratur (AZEVEDO, 2009). E, em 2008, foi publicada Lei n°
11.771, chamada Lei Geral do Turismo em vigor, que “Dispõe sobre a Política Nacional de
Turismo, define as atribuições do Governo Federal no planejamento, desenvolvimento e
estímulo ao setor turístico [...]” (BRASIL, 2008).

Em Minas Gerais, os registros do turismo como política pública datam da
década de 1940, porém o espaço ocupado pela pasta na administração era “em níveis
secundários de organogramas de secretarias com temáticas diversas” (AZEVEDO, 2015, p.
40). Esse cenário permaneceu até a década de 1970 quando é criada a Superintendência da
Indústria, Comércio e Turismo, subordinada à vice-presidência do Conselho Estadual de
Desenvolvimento, cujas competências incluem a coordenação da atividade turística no Estado
(MINAS GERAIS, 1971 ).

Deste ponto em diante, alguns instrumento legais foram responsáveis pela
orientação da política, porém, para Alvarez (1998, p. 14), a Constituição do Estado,
promulgada em 1989, é um marco para o turismo mineiro, nas palavras do autor:

É fato que o reconhecimento do setor como atividade econômica e de
desenvolvimento social e cultural é um avanço sem precedentes na história
do turismo no Estado. A congruência ocorrida nesse aspecto entre as
Constituições Federal e Estadual promoveu o turismo a um patamar legal até
então nunca ocorrido. Dentro dos avanços adquiridos pelo status
constitucional do turismo incluem-se arranjos institucionais de
operacionalização, controle e financiamento da política.
Além disso, a Constituição de 1989 determina a elaboração de política estadual de turismo,
por meio de Plano de Desenvolvimento do Turismo, que só foi realizado em 1996
(AZEVEDO, 2015).

Álvarez (1998) considera que, não obstante o avanço que a Constituição
representou para a política, o turismo permanecia como um setor não prioritário para o
governo, cujas iniciativas se limitavam a compor os documentos de planejamento, mas sem
acesso aos recursos orçamentários necessários ao desenvolvimento da política

42

Já em 1999, foi criada a Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais com
as atribuições de planejamento, coordenação, fomento e fiscalização do turismo. Dentre os
objetivos da Secretaria, destaca-se a melhoria da qualidade de vida das comunidades, a
geração de emprego e renda e a divulgação do potencial turístico do Estado (MINAS
GERAIS, 1999). Na visão de Trindade (2009), a criação da Setur representa a tentativa do
governo em efetivar o turismo como uma prioridade.

Em 2014, devido às mudanças na estrutura do governo do estado, a Secretaria
de Estado de Turismo uniu-se com a Secretaria de Estado de Esportes formando a Secretaria
de Estado de Turismo e Esportes de Minas Gerais - Setes-MG (MINAS GERAIS, 2014a).
Porém, no ano seguinte, por efeitos da Lei 21693, a recém criada Setes-MG é desmembrada
em Secretaria de Estado de Esportes e Secretaria de Estado de Turismo, atual órgão
responsável pelo desenvolvimento do turismo no estado (MINAS GERAIS, 2015).

Dentre as competências da Setur na coordenação da política pública de turismo
no estado, estão “cooperar na promoção e divulgação da cultura mineira, por meio de
atividades turísticas [...]” e “impulsionar os produtos turísticos do Estado” (MINAS GERAIS,
2014a) que, em conformidade com a Plano de Desenvolvimento do Turismo estadual e a
Política Nacional de Turismo, já mencionados, colocam sob a responsabilidade do estado a
promoção da atividade turística em Minas Gerais. Retomando o conteúdo do capítulo anterior
do presente trabalho, a promoção integra um dos 4Ps do marketing, quais sejam, produto,
promoção, praça e preço. Nesse sentido, para cumprimento de suas competências, é
necessário que o estado desenvolva uma estratégia de marketing turístico.

O marketing

turístico, por sua vez, é uma area de conhecimento que tem caracteríticas próprias, advindas,
sobretudo, das especificidades da atividade turística. E, é esse o próximo assunto a ser tratado
nesse trabalho.

3.2 Marketing Turístico

O marketing como uma função da administração, a princípio, foi aplicada à
produtos industriais, predominantemente bens tangíveis, posteriormente à serviços e mais
recentemente à serviços turísticos dentro dessa categoria. Os serviços, segundo a American
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Marketing Association7 , se diferenciam dos produtos ou bens por serem totalmente ou em
sua maior parte intangíveis. Apesar dessa diferença, o marketing de produtos e o marketing e
serviços não se distiguem tão fortemente, uma vez que compartem do mesmo objetivo de
oferecer valor para as partes em uma troca, conceito do marketing já explorado no capítulo 2
desse trabalho. No entanto, a natureza do serviço implica na definição de uma estratégia e no
uso de ferramentas de marketing adequadas a este (CHURCHILL; PETER, 2012).

Nesse sentido, o marketing turístico é a “adaptação sistemática e coordenada”
das práticas de marketing do setor público e privado no que tange ao turismo, a fim de atender
as necessidades de grupos específicos e obter ganhos com isso, o que para o setor público
pode significar o desenvolvimento local, enquanto para o setor privado os lucros
(KRIPPENDORF, 1977 apud VALDÉS, 2009, p. 126). Tal adaptação, se deve, sobretudo, às
características dos produtos turísticos, que foram sintetizadas pelo Ministério do Turismo
(BRASIL, [entre 2008 a 2010]) da seguinte forma,
i.

Indivisibilidade: a produção e o consumo do produto são inseparáveis e ocorrem
simultâneamente, ou seja, os produtos não podem ser separados de quem os produz.

ii.

Variabilidade: implica na percepção da qualidade do produtos ser subjetiva, uma vez
que depende de onde, quando e quem o produz.

iii.

Perecibilidade: o produto turístico não pode ser estocado como os produtos materiais e
nem transportado.

iv.

Interdependência: o produto turístico é composto por um conjunto de serviços, como
hospedagem, transporte, alimentação e outros.

v.

Intangibilidade: um turista não pode experimentar um serviço antes de comprar, dessa
forma, quando um turista realiza uma compra, ele busca o máximo de informações
possíveis sobre a qualidade do serviço que irá usufruir.

Considerando tais características, os produtos turísticos se apresentam como a
“combinação da prestação de serviços e elementos tangíveis e intangíveis que oferecem
benefícios ao consumidor como resposta a determinadas expectativas e motivações”
(MACHÍN, 1997 apud COUTINHO; THOMAZ; SAMPAIO, 2015, p. 40). Dentro dessa
perspectiva, o produto turístico se constitui na própria experiência turística em sua totalidade.

AMERICAN
MARKETING
ASSOCIATION.
AMA
Dictionary.
Disponível
<https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLettei=S>. Acesso em : 05 jun. 2016.

em:
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Segundo as Orientações para o planejamento e gestão municipal do turismo em
Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2014b), dentre os desafios de gerir as políticas públicas de
turismo, está a transformação de um recurso em produto, com todas as condições necessárias
para o turista visitá-lo (inffaestrutura básica, atrativos, meios de hospedagem, transporte), e a
transformação de um produto em uma oferta acessível ao mercado, a partir da sua divulgação
e consequente compra pelos turistas, consolidando-o como um destino turístico. Dessa forma,
a própria Setur tem como desafio a gestão e promoção do destino turístico Minas Gerais.

Cabe aqui ressaltar que o entendimento acerca de destinos turístico vai além de
um tradicional conceito que os estabelecem segundo uma região geográfica. Considera-se o
destino como um conceito a ser percebido pelos turistas de forma subjetiva em função de
fatores como intinerário de viagem, motivação e experiências anteriores (BIGNE; FONT;
ANDREU, 2000). A partir dessa definição, uma cidade, um estado, um país um parque que
ocupa uma região que abrage mais de uma unidade georgráfica ou mesmo um cruzeiro podem
ser considerado destinos turísticos, desde que o turista o reconheça como tal. Para que haja
esse reconhecimento, o marketing tem o importante papel de construir uma identidade do
destino que o distinga de outros destinos e que permita o turista reconhece-lo. Assim, Minas
Gerais, em toda sua diversidade, constitui-se um destino turístico com identidade própria,
capaz de atrair turistas, oferecer atrativos, inffaestrutura e um conjunto de serviços para tomar
a experiência do turista única.

Para tanto, o estado pode desenvolver dois componentes do marketing, o
estratégico e o operacional, em conformidade com a sua filosofia de gestão. O marketing
estratégico orienta as atividades da organização para criar, manter e aumentar vantagens
competitivas do destino, por meio da análise das oportunidades do mercado, preferências dos
turistas e desenvolvimento de produtos e serviços adequados a esses (LUQUE, 2005). As
definições do marketing estratégico se efetivam em um instrumento, o plano estratégico de
marketing, que deve conter, dentre outras, três definições importantes, a segmentação de
mercado, o público -alvo e o posicionamento do destino.

Os segmentos turísticos podem ser estabelecidos a partir de elementos de
identidade da oferta, como o tipo de turismo e experiências, e da demanda, de acordo com o
perfil do turista. Segmentar a oferta é definir uma oferta turística que tenha uma identidade
que atenda às expectativas do segmento que se deseja atrair, com base no objetivo da viagem,
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características demográficas, benefícios buscados na viagem, psicossociais (estilo de vida,
atitudes socioculturais) (MINAS GERAIS, 2014b). O Ministério do Turismo (BRASIL, [entre
2008 a 2010]) aponta como principais segmentos: ecoturismo; turismo de aventura; turismo
cultural; turismo cinematográfico; turismo de estudos e intercâmbio; turismo náutico; turismo
de negócios e eventos; turismo de pesca; turismo rural; turismo social; turismo de sol e praia.

Já segmentar a demanda é definir grupo de clientes que compartilham as
mesmas características, necessidades, padrão de consumo, expectativas (MINAS GERAIS,
2014b), tomando -se, assim, o público alvo da estratégia. Além disso, esse público pode ser
definido por caracteríticas demográficas, como idade, sexo e renda. O posicionamento se
relaciona a identidade de um destino retida na mente do turista, isso quer dizer que se
posicionar significa criar uma imagem do destino que, por meio de uma mensagem simples e
reforçada, se fixará (BRASIL, [entre 2008 a 2010]).

O marketing operacional se dá pelo planejamento e execução de ações táticas,
focadas na elaboração do produtos, determinação do preço, dos canais de distribução e na
promoção, ou seja, no mix de marketing (LUQUE, 2005). Sendo o componente mais
importante nesse trabalho a promoção, uma vez que essa é a competência destacada da Setur.
Conforme Cruz e Albuquerque (2010), a promoção de destinos turísticos tem como objetivo
informar, convencer, atrair e conquistar a fidelidade dos turistas que já visitam o destino e dos
potenciais. O Ministério do Turismo (BRASIL, [entre 2008 a 2010]) recomenda três medidas
fundamentais a serem adotadas na promoção do destinos, quais sejam: i) se assegurar da
necessidade de se comunicar com o cliente e ter a mensagem clara e convicta; ii) conhecer o
público - alvo, seus compotamentos e, sobretudo seus hábitos de mídia, a fim de garantir uma
identidade e conexão com esse grupo e; iii) pesquisar as principais mídias que atingem em
maior quantidade e menor custo o público-alvo, garantindo a conexão com o grupo, a
eficiência dos recursos e previne a dispersão do público pretendido.

Desse forma, a Setur como responsável pela promoção turística do destino
Minas Gerais deve desenvolver mecanismos para atender essas recomendações do Ministério
do Turismo, ou seja, deve empreender esforços para conhecer profúndamente o público- alvo
e seus hábitos. Para tal, uma alternativa é a promoção de destinos turísticos nas mídias sociais,
que, como já apresentado no capítulo 2, tem como vantagens o estabelecimento de um canal
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aberto de comunicação, estruturas que permitem criar um relacionamento com o público,
baixo custo, ampla visibilidade, etc.

Além disso, o próximo tópico a ser tratado buscará identificar na literatura
trabalhos que, ao analisar o comportamento do turista nos dias atuais, mostram como as
tecnologias de informação e comunicação têm influenciado seu comportamento, e, nesse
sentido, reforçado a necessidade da presença do governo nas midias digitais para a promoção
turísica.

3.3 Marketing Digital e Turismo

O mundo globalizado e informacional tem se manifestado de diversas formas,
apontando para o desenvolvimento das comunicações, do avanço tecnológico, de novos
costumes, valores culturais e (GHISI; MACEDO, 2006). Assim, essas mudanças não têm
transformado apenas relações econômicas, mas relações pessoais e sociais, resultando em uma
nova forma de convivência que afeta todos os espaços da sociedade. É nesse contexto de
constante mudança e adaptação que surgem as novas tendências do turismo.

Kotler e Keller (2006) definem as tendências como sucessivos eventos que,
com força e durabilidade, sinalizam como será o futuro do consumo e quais oportunidades
investir. O turismo, por ser um fenômeno em constante mutação- os turistas mudam seus
interesses e exigências, alguns fornecedores melhoram, outros saem da atividade, o processo
de comercialização ganha ou perde parceiros -, requer uma rápida adaptação por parte de
todos os atores envolvidos (Minas Gerais, 2014b), o que inclui a capacidade de leitura dos
fenômenos econômicos e sociais que o circundam.

No entanto, para que isto ocorra, é necessário que os agentes envolvidos na
atividade tenham capacidade de inovar em diversas frentes, sejam organizacionais, de gestão
ou de emprego das novas tecnologias de informação. Muitos autores discutem e definem a
inovação, porém, para fins desse trabalho, será considerado o conceito da Organization fo r
Economic Co-Operation and Development - OECD por ser mais comumente aceito na
literatura pesquisada. Segundo este conceito, a inovação é introdução de um novo produto, ou
a sua significativa melhoria, ou de um novo processo, um de novo método de marketing, ou
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um novo método organizacional no desenvolvimento de negócios, na organização do local de
trabalho ou nos relacionamentos externos (OECD, 2005).

A Fundación EOI (2015), ao estudar a inovação turística, atenta-se para o fato
de que, no setor turístico, os processos de inovações não são entendidos exatamente da mesma
forma que as demais atividades econômicas, podendo algumas serem mais aderentes ou não.
Isso ocorre pelas especificidades do turismo e do produto turístico, já discutidos nesse
trabalho. A Fundação, então, apresenta exemplos de inovações típicas do turismo, tais como a
entrada em um novo mercado, melhoria no posicionamento do destino e a exploração de um
novo atrativo turístico.

Além disso, a inovação no setor turístico não ocorre apenas por iniciativas
internas do setor, uma melhora externa também pode produzir efeitos inovadores no turismo.
Este é o caso do desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação - TICs e com
ele o surgimento da internet, que se tomou o principal canal de informação e marketing
turístico (Fundación EOI, 2015). Nesse mesmo sentido, Neuhofer (2014), a partir das obras
de Prahalad & Ramaswamy (2004) e Tussyadiah & Fesenmaier (2009), considera que a atual
compreensão da prática turística vem sendo substancialmente transformada pelas TICs, uma
vez que elas passam a permear toda a experiência turística, e o pelo empoderamento e atuação
ativa do turista como co-criador da própria viagem.

Tal impacto no turismo se dá, dentre outras questões, pelo fato da informação
ser precípua nesse mercado, já que o aproveitamento do produto, serviço ou experiência
acontece em um tempo distinto do tempo de sua compra. Assim, o turista busca o máximo de
informação possível, o que foi ampliado pela internet, para diminuir os riscos da compra da
viagem, além disso, a ausência de informações ou mesmo a sua baixa qualidade funcionam
com um desestimulo ao turista, que não se sente seguro o suficiente realizar a compra com
antecedência e para visitar um destino (COUTINHO; THOMAZ; SAMPAIO, 2015; LUQUE,
2005; RÁTHONYI, 2013).

Nesse contexto de mudanças, recentes discussões que buscam entender as
modificações trazidas pelas atuais tecnologias no turismo, bem como novos comportamentos,
hábitos e a relação que os turistas estabelecem com as informações produzidas para o seu
consumo turístico. Autores como, Sánchez

e Amat (2014) e Buhalis e Foerste (2015)
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identificam novas dinâmicas que envolvem todas as etapas da prática turística, como a
pesquisa premliminar de informações, a tomada de decisão de realizar uma viagem, o
planejamento, comunicação e compartilhamento após a experiência, e as atribuem às TICs,
uma vez que esses processos podem perpassam por sites de busca, sites de compra, blogs de
viagem e redes sociais por exemplo.

Outras fontes consultadas, como NH Hoteles8 (2013) e Fundación EOI (2015)
compartem desse entendimento e descrevem o ciclo de uma viagem em cinco fases, quais
sejam, sonhar, planejar, reservar, vivenciar e compartilhar, bem como as mudanças percebidas
em cada uma delas que resultam de novas estruturas disponíveis e do comportamento do
próprio turista. De forma sintética:
i.

Sonhar corresponde ao período que o turista identifica que quer ou precisa
viajar e nessa fase as tradicionais recomendações verbais acerca de uma viagem têm
sido superadas, principalmente, pelas redes sociais, comunidades específicas de
viagens e vídeos online de destinos.

ii.

Planejar é o tempo que o turista gasta efetivamente pesquisando sobre a viagem
e a planejando, como a internet concentra um maior volume de informações ao passo
que exige um menor esforço do turista por ele ter a sua disposição, por exemplo, sites
de comparação de preço, se tomou a principal fonte de informação.

iii.

Reservar é quando o turista realiza um reserva ou compra que confirme a
viagem. A compra dos produtos turísticos é fundamental, uma vez que, sem ela, a
experiência não se materializa. Essa é uma importante fase de decisão, na qual as
plataformas de compra e pagamento online para os mais diversos serviços, como
hotel, ingressos e transporte, facilitam e agilizam o processo para o turista.

iv.

Vivenciar corresponde ao comportamento durante a viajem. Os smartphones e
tablets estão muito presentes nessa etapa, pois o turista pode utilizá-lo para solicitar
um serviço, como taxi, aumentar sua rota turística por aplicativos de recomendação
geolocalizados para visita a museus, por exemplo, ou acompanhar a agenda de eventos
do local visitado em tempo real. Outro fator importante nesta fase é a internet móvel e
a rede wi-fi.

8NH HOTELES. El Viajero Social en 2013: Un análisis global.[Sl:s.n], 2013. Disponível em:
<https://www.territoriocreativo.es/Social_Traveler_2013_Es.pdf?utm_content=bufferd40b9&utm_sou
rce=buffer&u>. Acesso em: 10 nov. 2015
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v.

Compartilhar é a fase que equivale ao comportamento durante e após a viagem,
caracterizado pelo compartilhamento da experiência, que retroalimenta o ciclo, pois o
compartilhamento da experiência de um turista inspira a viagem de outro. Isto pode
ser feito por plataformas de check in, compartilhamento de fotos, comentários e
avaliações em sites de viagens.

De forma ilustrativa, o seguinte exemplo ajuda a compreender essa dinâmica
nas duas últimas fases da viagem em um suposto cenário que seria inimaginável há poucas
décadas atrás:

Visualize um viajante que está embarcando em uma semana de férias.
Enquanto ele faz o seu trajeto para o aeroporto, ele escuta a música no Spotify,
atualiza seu status social no Facebook, e completa o check-in on-line para o
vôo. Ele embarca no vôo com um cartão de embarque que foi recuperada em
um smartwatch, chega ao destino, e solicita uma viagem com Uber ao centro
da cidade. Após o check-in no hotel, o visitante escolhe e faz uma reserva em
um restaurante através TripAdvisor, e se dirige a ele usando o Google Maps.
Uma vez que a comida chega, ele tira uma foto e a posta no Instagram e
Facebook, compartilha sua localização e escreve um breve comentário sobre
no Twitter, conversa no WhatsApp e analisa o restaurante no TripAdvisor. O
Google Now sugere uma lista de atrações na vizinhança que ele pode querer
visitar. Uma vez na atração recomendada, ele abre Periscope e compartilha
uma transmissão de vídeo ao vivo da vista com pessoas de todo o mundo
(TANTI; BUHALIS, 2016, p.l, tradução nossa)9.
O que se observa a partir do exemplo é um comportamento totalmente novo que também foi
sinalizado por algumas pesquisas de tendências e hábitos do turista, sendo que alguns
resultados merecem destaque.

A pesquisa The 2014 Traveler’s Road to Decision encomendada pelo Google

9 Visualise a traveller who is embarking on a week holiday. As he makes his way to the airport, he
listens to music on Spotify, keeps socially updated on Facebook, and completes the online check-in for
the flight. He boards the flight with a boarding pass that was retrieved on a smartwatch, arrives at the
destination, and books a ride with Uber to the city centre. After checking-in at the hotel, the visitor
chooses and books a restaurant through TripAdvisor, and navigates to it using Google Maps. Once the
food arrives, he captures a photo and uploads it on Instagram and Facebook, shares his/her location
and writes a short insight on Twitter, chats on WhatsApp and reviews the restaurant on TripAdvisor.
Google Now, suggests a list of attractions in the vicinity that he might want to visit. Once in the
recommended attraction, he opens Periscope and shares a live stream of the view with people from all
around the world.
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(2014)'°, a fim de melhor entender o papel da internet nas decisões relacionadas a viagens,
identificou que os viajantes buscam inspiração nas redes sociais, usam a internet como a
maior fonte de informação, usam tanto os computadores, quanto os celulares e tablets em
todas as fases do ciclo de viagem, sendo que as experiências no celular pelos aplicativos, na
hora de reservar, influenciam sua decisão.

Já pesquisa de Hábitos de Consumo do Turismo Brasileiro 2009, realizado pelo
Instituto Vox Populi a pedido do Ministério do Turismo, mostrou que os turistas brasileiros,
em maioria, não contratam agências para auxiliar no planejamento da sua viagem, viajam por
conta própria sem comprar pacotes turísticos e acreditam que os amigos e a internet são as
principais fontes de informação sobre as viagens (BRASIL, 2009).

A pesquisa O Futuro das Viagens e Turismo que foi realizada pela RC
Comunicação e pela Trend Boutique (2015)1011 na Região Metropolitana de Belo Horizonte
encontrou resultados próximos aos da pesquisa de Hábitos de Consumo do Turismo
Brasileiro, dentre eles que o turista planeja a viagem por conta própria em sites de viagens e,
ao pesquisarem, visitam em média 22 sites antes de tomar uma decisão.

Ladkin, Neuhofer e Buhalis (2015), a partir de uma pesquisa qualitativa,
identificam na visão de turistas os elementos, em termos de tecnologia de informação e
comunicação, que são facilitadores ou barreiras para a experiência turística. Dentre os
facilitadores que elevam a experiência estão i) facilidade e rapidez de acesso à informações;
ii) personalização mobilidade da informação; iii) cobertura de redes móveis de internet; iv)
internet rápida e financeiramente acessível; v) disponibilidade de redes wi-fi grátis; vi)
usabilidade de aplicativo e; vii) experiência positivas e proveitosa das aplicações disponíveis.
Já como barreiras à experiência, aparecem questões como i) falta de bateria nos dispositivos;
ii) falta de smartphones; iii) tecnologias ultrapassadas; iv) funcionalidades e informações
inconsistentes, lentas, sem precisão e limitadas e; v) falta de internet móvel e wi-fi.

10 GOOGLE. The 2014 Traveler’s Road to Decision. [S.l: s.n.], 2014. Disponível em:
<https://www.thinkwithgoogle.com/research-studies/2014-travelers-road-to-decision.html>. Acesso
em: 05 jun. 2016.
11 RC COMUNICAÇÃO; TREND BOUTIQUE. O Futuro das Viagens e Turismo. [Belo Horizonte:
s.n.], 2015. Disponível em: < http://atualizeme.com/edicao/viagens>. Acesso em: 01 dez. 2015
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Em outra pesquisa Tanti e Buhalis (2016) ao investigarem os motivos que
influenciam a necessidade de estar conectado durante uma viagem entre turistas, descobriram
que a disponibilidade de uma rede wi-fi é um fator crítico e que a sua ausência implica em um
desistímulo, conforme o estudo anterior de Neuhofer, Buhalis e Ladkin (2015), e é inclusive
visto como um aumento de custos da viagem, já que a rede móvel é paga por exemplo. Além
disso, a necessidade de se estar conetado depende de alguns fatores, como companhias,
familiaridade com o destino e propósito da viagem. Dessa forma, um turista que já conhece o
destino pode sentir menos necessidade de usar ferramentas de geolocalização ou sites que
indicam lugares e atrações. Outra possibilidade é o turista buscar se disconectar na sua
viagem, procurando os destinos chamados dead zones, nos quais as TIC's estão fora de
alcance12.

Por outro lado, um pesquisa feita por Munar e Jacobsen (2013) demonstrou que
entre os turistas pesquisado as midias digitais exercem pouca influência sobre as decisões de
viagem em contraponto a pesquisas anteriores realizadas pelos mesmos autores. Entretanto,
dentre as mídias digitais os sites sites oficiais dos destinos foram os que apareceram como
mais confiáveis seguido de sites como o TripAdvisor. Os autores, apesar dos resultados,
chamam atenção para a importância das mídias sócias dizendo que

Apesar do pouco impacto das mídias sociais nos processos de tomada de
decisão abrangidos por este estudo, esses meios de comunicação são
importantes como canais de comunicação para experiências e partilha de
conhecimentos. Os turistas nesse estudo, em grande parte, criam e
compartilham conteúdo sobre as suas férias por meio de mídia sociais,
apesar do baixo valor funcional e da baixa confiabilidade dada a informação
acessada através da mídia social (MUNAR; JACOBSEN, 2013, p. 15,
tradução nossa)1213
Os resultados das pesquisas, cada uma com metodologia própria, representam
os respectivos grupos estudados, o que não impede de serem analisados em uma perspectiva
mais ampla e considerar que estes indicam novos hábitos e preferências dos turistas que

12 Relacionado à este ponto ver Pearce e Gretzel (2012) que buscam identificar esses espaços
chamados de dead zones.
13 Despite poor impact of electronic social media on the decision-making processes encompassed by
this study, such media are important as communicative channels for experience and knowledge haring.
Tourists in this study to a quite large extent create and share content about their holidays by way of
electronic media, despite the low functional value and not very high trustworthiness given to
information accessed through social media.
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devem ser acompanhadas. Além disso, vale retomar que, no turismo, não há um perfil único
de turistas e que segmentar é importante para entender as demandas de cada perfil.

Em síntese, o surgimento de novas tecnologias, mídias e redes sociais trouxe
grandes impactos para o turismo. Se por um lado o turista se toma mais independente e
conectado, por outro as organizações públicas responsáveis pelo turismo encontram nesse
cenário um desafio e uma oportunidade. Mendes Thomaz, Biz e Gandara (2013) chamam
atenção para a relevância que o setor público tem uma vez que possui a competência sobre a
produção, organização, distribuição e gestão de informação turística necessária para as
pessoas interessadas no destino e para o seu desenvolvimento, isto é, o marketing turístico do
destino. Portanto, é essencial que o Estado modernize sua estratégias de promoção,
planejamento e gestão a fim de acompanhar essas mudanças.

A promoção digital de um destino turístico constitui-se em “um conjunto de
estratégias e políticas que visam divulgar, promover, informar, persuadir, educar, informar e
prestar apoio operacional aos turistas, moradores e empresas relacionadas ao turismo” em
meio digital (CRUZ, 2005 apud CRUZ, ALBUQUERQUE, 2010, p. 692). Ainda, segundo
Mendes Thomaz, Biz e Gandara (2013),

cabe a informação e a promoção turística o

desenvolvimento local através do apoio à economia local, ressaltando o caráter social da
atividade, bem como o papel do Estado no setor.

Em suas pesquisas, Mendes Thomaz, Biz e Gandara (2013) encontraram que as
mídias sócias desempenham um importante papel na promoção turística online por permitirem
a produção

de conteúdos próprios

e compartilhados,

a difusão

de

informações,

compartilhamento de experiências e apoio aos turistas. Todas essas possibilidade são
importantes na medida em que permitem a criação de um relacionamento entre turistas e o
destino, por meio da atuação do setor público em suas páginas e perfis nas mídias sócias.

Nesse sentido, o marketing digital deve atuar explorando esse relacionamento
com o propósito de estabelecer um diálogo com o turista, compreender suas expectativas,
hábitos, opiniões, identificar suas necessidade e adaptar-se para que possa atender asuas
demandas e expectativas (SANCHEZ; AMAT, 2014). Além disso, quando bem planejada e
criativa a estratégia de marketing é capaz de ampliar a visibilidade do destino e criar uma
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grande vantagem competitiva em relação aos demais destinos (MENDES THOMAZ; BIZ;
GANDARA, 2013)

Ou seja, a partir do exposto até aqui, a atuação do Estado no setor turístico é de
suma importância para o desenvolvimento sustentável da atividade, que pode trazer grandes
benefícios para a população, como o desenvolvimento local. Dentre as funções do Estado para
a promoção do turismo, foi ressaltado o marketing turístico que, se bem planejado e
coordenado, é capaz de atrair turistas e todos os potenciais benefícios da atividade. Assim o
estado de Minas Gerais, por meio da Setur, tem como competência legal a promoção do
estado. Para tanto, o segundo subcapítulo mostrou que estado deve fazer um planejamento de
marketing turístico, no qual é fundamental conhecer o perfil do turista e seus hábitos.

Nesse sentido, esse capítulo também mostrou que o turista tem cada vez mais
usado as TICs em todas as fases da viagem, sendo influenciado por elas e tomando decisões a
partir das informações que encontram disponíveis online. Tal comportamento justifica a
presença dos governos nas mídias digitais, para influenciar o turista e serem a sua principal
fonte de informação acerca do destino que buscam promover.

A partir dessas conclusões, é possível compreender o contexto no qual a Setur
desenvolve as suas estratégias de marketing digital, bem como a importância destas para a
promoção de Minas Gerais. Assim, este trabalho segue buscando compreender a gestão dessas
estratégias de marketing digital na Setur, a fim de expandir o conhecimento acerca do tema.
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4 M ETODOLOGIA

Este capítulo apresenta a caracterização da pesquisa a fim de explicar e
justificar a estratégia metodológica escolhida para a realização desse trabalho. Neste ponto, a
pequisa será classificada quanto aos objetivos, quanto a escolha do objeto de estudo, quanto a
sua natureza e quanto as técnicas de coleta e análise de dados.

O objetivo geral dessa monografia consiste em identificar os mecanismos de
marketing digital adotados no âmbito da Setur. Propõe-se, portanto, realizar um trabalho que
ampliará o conhecimento acerca do objeto de estudo e o levantamento de alternativas a partir
das experiências estudadas. Posto isso, conforme a classificação de Gil (2008, p. 41) esta
pesquisa se enquadra quanto aos seus objetivos como exploratória, por buscar “ maior
familiaridade com o problema” e o “ aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições”
acerca do tema.

Quanto ao objeto de estudo, optou-se por um estudo de caso da aplicação do
marketing digital na Setur por ser único e por ser um fenômeno contemporâneo cujos limites
não estão bem definidos (GIL, 2008). A escolha por um estudo de caso envolve vantagens e
desvantagens que foram ponderadas no desenvolvimento desse trabalho. Como vantagens,
considerou-se a capacidade do estudo de caso em lidar com uma ampla variedade de
evidências coletadas ao logo da pesquisa e a sua adequação ao problema de pesquisa uma vez
que “faz-se uma questão tipo ‘como’ ou ‘por que’ sobre um conjunto contemporâneo de
acontecimentos sobre o qual o pesquisador tem pouco ou nenhum controle” (Yin, 2001, p.28).
Já como desvantagens, também segundo Yin (2001), considerou-se as críticas em tomo desse
método no que se refere a falta de rigor metodológico e a ideia de que estudos de caso
fornecem pouca base para generalizações científicas, contudo o próprio autor contra
argumenta esta última, afirmando que cabem aos estudos de caso generalizações analíticas,
em conformidade com a proposta de pesquisa, e não generalizaçãoes estatísticas. Nesse
sentido, a natureza de pesquisa é qualitativa, uma vez que o foco dessa trabalho é a descrição
e interpretação dos objetos de pesquisa, não em fazer generalizações estatísticas.

Dessa forma, a primeira técnica de coleta de dados utilizada foi uma pesquisa
bibliográfica acerca do marketing digital no setor público e, específicificamente, nas políticas
públicas de turismo, com o propósito de compreender como esses temas se relacionam dentro
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da esfera pública. Nessa estapa, conjuntamente, foi utilizada da uma pesquisa documental,
que contemplou documentos que não passaram por nenhum tratamento acadêmico, como
legislações, relatórios e manuais técnicos.

A pesquisa documental também foi usada para se estabelecer um modelo de
utilização de marketing digital em políticas públicas de turismo para a análise pretendida.
Foram pesquisados documentos do Ministério do Turismo, por ser o órgão que dá diretrizes
para a condução da política pública de turismo em âmbito nacional, contudo não foi
encontrado nenhum material específico ao tema que fornecesse orientações suficientes para a
análise pretendida nesse trabalho. Então, foi feita uma consulta, por meio de contato
telefônico e e-mail, buscando materiais como legislações, manuais, apresentações, estudos de
boas práticas, etc, que instruísse os órgãos estaduais e/ou municipais no uso do marketing
digital, porém, o Ministério informou que tais documentações não existem.

Pesquisou-se, então, documentos que pudessem subsidiar a análise através de
indicações e, especificamente, nos sites das organizações públicas responsáveis pelos cinco
destinos que recebem mais turistas internacionais. Segundo a OMT, estes destinos foram
nessa ordem em 2014, França, Estados Unidos, Espanha, China e Itália (OMT, 2015).
Durante essa pesquisa, o destino que apresentou orientações de marketing digital para
destinos turísticos de forma melhor documentada, apresentando manuais específicos de
marketing digital para destinos turísticos, foi a Comunidade Valenciana na Espanha, por meio
do Instituto Valenciano de Tecnologias Turísticas - Invattur. Nos outros destinos não foram
encontrados documentos com o mesmo nível especificidade e organização.

Dentre os documentos produzidos pelo Invattur, que é uma plataforma de
encontro para os agentes do setor turístico e que tem como foco o desenvolvimento
sustentável do turismo e o aumento da sua competitividade, segundo o site oficial do Instituto,
três foram utilizados nessa pesquisa. Os três documentos, chamados de “Manual Operativo de
Redes Sociales para Destinos Turísticos” (IVATTUR, 2014; 2015a; 2015b), contém os
principais elementos que um destino turístico deve considerar para otimizar sua presença nas
redes sociais, usando como base as boas práticas da Comunidade Valenciana. O primeiro
documento é geral com instruções para a atuação no Facebook, Twitter e Instagram, já os
outros dois são manuais avançados, sendo um para o Facebook e Twitter e o outro para o
Instagram e YouTube. Esses documentos foram escolhidos por apresentarem as informações

56

necessárias para a análise pretendida e, assim, foram elaborados dois quadros com os critérios
que cada manual contém, porém, evitando repetições e selecionando aqueles relevantes e
passíveis de análise. Além disso, foram utilizados os critérios referentes apenas às redes
sociais Facebook (Quadro 1) e Instagram (Quadro 2), uma vez que pesquisas preliminares
mostraram que estas são as únicas ferramentas promocionais utilizadas pela Setur no
momento. A Secretaria também possui um portal online e associado à ele um aplicativo de
celular com fins promocionais, contudo com o portal em processo de reformulação e
funcionando apenas parcialmente, estes não foram incluídos na análise desse trabalho. Outras
contas e perfis nas mídias sociais gerenciados pela Setur tem fim institucional e, portanto, não
compõem essa análise.

Quadro 1 - Critérios de análise da página do Facebook
______________________________________________________ (Continua)
Categoria____________ ____________________ Critério
Uso de títulos
Uso de links próximos ao título
Uso de hashtags
Publicações de
status
Uso de geolocalizador
Uso de níveis de redação
Publicações programadas
Tipos de
conteúdo
Possuir banco de imagens
Publicações de
Usar imagens produzidas por usuários
fotos
Uso de outras plataformas para upload dos vídeos
Uso de "caixas" de link
Publicações de
Edição de imagem e texto das "caixas" de link
links
Uso de link com imagem
Responder feedbacks positivos
Responder perguntas
Em situação de erro, corrigir por meio de comentários
Tipo de comentários
Tratamento de questões fora do âmbito do turismo
Moderar comentários
Eliminar spam
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(Conclusão)
Categoria

Audiência

Ações para
aumentar o
número de
fans

Estatísticas

Otimização da página

Critério
Uso do Facebook Ads
Realizar concursos
Uso de outras mídias para informar sobre o Facebook
Ações integradas com outras redes sociais
Gerar conteúdos próprios
Número de curtidas
Alcance das publicações
Visitas na página
Horas de atividade dos seguidores da página
Perfil dos seguidores da página
Uso de links do destino na página do Facebook
Informação turística ser o foco da página
Imagem do perfil com logomarca
Imagem de capa que representa o destino
Preencher a página de informações do Facebook
Definir o idioma da página de acordo com os visitantes
Comunicação ser aberta, fresca, coloquial e conciliadora
Gerar conteúdo que contemple todas as fases da viagem
Publicar diariamente
Gerenciar o relacionamento (responder) diariamente

Uso do Instagram for pages
Uso do Pinterest for pages
Uso do Twitter for pages
Ferramentas de melhoria da Uso do Mailchimp
página
Uso do YouTube for pages
Uso do EL tiempo
Uso do Formulário de contato
Uso de páginas personalizadas
Fonte: Elaboração própria com dados extraídos de Instituto Valenciano de Tecnologias Turísticas
(2014, 2015a)
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Quadro 2 - Critérios de análise da página do Instagram
Critério
Categoria
Publicar fotos do destino
Publicar fotos produzidas por usuários
Publicar cartazes de eventos e programações
Realizar concursos
Tipos de conteúdo
Promover os négocios do destino
Promover outros canais turísticos
Publicar fotos de turistas usufruindo do destino
Publicar fotos divertidas e espontâneas
Possuir banco de imagens
Obtenção de conteúdo
Uso de plataforma livres de direito de uso da imagem
Uso de hashtags (máx. 30)
Mencionar usuários
Uso de hashtags com fluxo significativo de publicações
Interagir
Visibilidade
Usar publicações de usuários
Replicar o conteúdo em outras redes sociais
Uso de geolocalizador
Número de seguidores
Conteúdos mais visualizados
Conteúdos mais curtidos
Estatísticas
Análise de comentários
Monitorar as hashtags mais usadas acerca do destino
Diptic (mosaicos)
Phonto (cartazes)
Snapseed (edição da foto: filtros, retoques, etc.)
Ferramentas de
melhoria
Typic (textos e filtros)
Instawheather (fotos com informações do clima)
Photorepost (postar fotos de terceiros)
Imagem de perfil com logomarca
Preencher o perfil com informações do destino
Inserir no perfil o link para o site oficial do destino
Otimização do perfil Publicar diariamente
Monitorar as hashtags mais usadas acerca do destino
Curtir as fotos de outros usuários relacionadas ao destino
Estratégia do Instagram alinhada à estratégia do destino
Fonte: Elaboração própria com dados extraídos de Instituto Valenciano de Tecnologias Turísticas
(2014, 2015b)
A partir dos quadros, foi observado em que medida as página oficiais do
Facebook e do Instagram estão em conformidade com essas orientações, buscando identificar
qual a estratégia de marketing digital utilizada pela Setur. Para isso, foi feita uma análise das
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páginas desde quando foram criadas. Também foram utilizadas como técnica de coleta de
dados entrevistas semiestruturadas, o que permitiu essa análise para os elementos que não
poderiam ser percebidos apenas com a análise da página, principalmente por estarem
relacionados a gestão da página. Outro propósito das entrevistas foi o de produzir um resgate
histórico da utilização do marketing digital na Secretaria até os dias de hoje.

A escolha metodologia por entrevistas semiestruturadas se deu por ela oferecer
maior liberdade à pesquisadora na condução das entrevistas, mantendo o foco, mas com
possibilidade de ampliar os assuntos de acordo com a própria dinâmica da entrevista
(MARCONI; LAKATOS, 2003). Assim, essa técnica se apresentou como a mais adequada
em vista dos objetivos pretendidos.

Para tanto, buscou-se a indicação de pessoas que trabalham ou trabalharam na
Setur e que estiveram de alguma forma relacionados às ações de marketing, ou seja, utilizouse da técnica “bola de neve”, na qual, devido ao pequeno número de pessoas que trabalharam
na Setur diretamente com essas ações, estes foram se indicando ao longo das entrevistas.
Dessa forma
, foram entrevistados três por estes estarem a frente das iniciativas de
marketing digital empreendidas pela Setur em períodos distintos. As entrevistas foram
diferentes para os entrevistados, cujos roteiros previamente preparados estão nos Apêndices
desse trabalho, visto que os entrevistado A e B trabalharam na Setur e conduziram as
primeiras iniciativas de marketing digital, enquanto o entrevistado C atualmente trabalha na
Setur em uma importante área de informações turísticas e pôde contribuir para análise do
quadro no que se refere a atual gestão das páginas. Assim, o roteiro que consta no apêndice A
referem- se aos entrevistados A e B, enquando o roteiro apresentado no apêndice B refere-se
ao entrevistado C.

Após as entrevistas, cada uma foi transcrita e submetida a análise de conteúdo,
que é “ [...] um conjunto de técnicas de análise de comunicações” que busca identificar
sentidos que vão além dos ditos e que podem estar implícitos na mensagem (BARDEN, 1977,
p. 31). Nessa pesquisa, foram escolhidos temas específicos e os conteúdos das entrevistas
distribuídos entre eles conforme a afinidade de cada um sobre o tema. Dessa forma, foi
possível organizar os assuntos e os vários elementos que o compõe para serem apresentados
nos resultados que se seguem.
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5 ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

Nesse capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa, que permitirão
identificar e analisar as iniciativas de marketing digital na Setur no contexto de rápidas
mudanças tecnológicas que vem transformando o turismo. É importante notar que a
construção desse capítulo se fundamenta no cruzamento de informações buscadas nas diversas
fontes de dados pesquisadas, que, em alguma medida, se complementam e permitem uma
visão ampla do que a Setur tem desenvolvido nos últimos anos.

Esse capítulo se divide em três subcapítulos, sendo o primeiro deles um
histórico da Setur na perspectiva do marketing digital, buscando identificar as iniciativas da
Secretaria, seus propósitos, seus resultados e o contexto de cada uma. No segundo subcapítulo
será feita a análise da página do Facebook tendo em vista o modelo apresentado na metologia
em todos os seus critérios. Por fim, será feita a mesma análise para a página do Instagram no
terceiro subcapítulo. Espere-se, assim, compreender como o marketing digital e o turismo
conversam no setor público e endender como se dá a gestão das redes sócias a partir de um
modelo referência de boas práticas.

5.1 O Histórico do Marketing Digital na Secretaria de Estado de Turismo

As primeiras iniciativas de marketing digital na Setur sugiram entre os anos de
2007 e 2010, quando uma equipe específica de publicidade e propaganda passou a compor a
estrutura da Secretaria, segundo o Entrevistado A. Os três entrevistados afirmam que esta
equipe era responsável pela promoção turística do estado e uma das suas primeiras ações foi
elaborar um planejamento estratégico marketing junto à uma consultoria externa contratada
pela Secretaria. Para o Entrevistado A, tal iniciativa demonstrou uma preocupação técnica
com marketing e esta se deu pelo perfil do secretário da Setur à época, conforme a descrição:
“Bom, isso era muito o perfil da gestora que a gente tinha na época, que era uma pessoa de
mercado que entendia a importância desse tipo de planejamento, desse tipo de ferramenta”
(ENTREVISTADO A). Além disso, as ações que se seguem devem-se, em grande medida,
por essa liderança patrocinar os projetos e cobrar resultados destes, segundo o Entrevistado A
e o Entrevistado B.
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Deve ser ressaltado que o estado de Minas Gerais desde 2003 passava por uma
reforma administrativa fortemente marcada pela influência da NPM (DIAS, 2013) que, como
já discutido nesse trabalho, tem como uma de suas características a aproximação com o
mercado privado e suas ferramentas, dentre elas o próprio marketing. Assim, o cenário da
Setur descrito acima parece estar em consonância com momento vivido pelo governo como
um todo.

O trabalho realizado por essa consultoria em conjunto com a equipe da Setur
contemplou as várias fases do planejamento estratégico de marketing turístico chegando ao
nível tático e operacional, já mencionadas no capítulo 3, dentre elas: “ [...] toda aquela fase de
análise de cenário, análise swot, definimos estratégias, definimos, enfim, algumas formas de
medir alguns resultados que a gente queria [...]” (ENTREVISTADO A). Durante esse
trabalho, ainda segundo o Entrevistado A, foi identificada a necessidade de se trabalhar a
parte digital do marketing turístico que, até então, era incipiente na Secretaria, uma vez que
esta contava apenas com um site de caráter institucional. Além disso, a equipe de publicidade
e propaganda, já estudava as mudanças no comportamento do turista, “ [...] a gente estava
começando a ver exatamente isso, o turista que estava começando a sair de agência pra
começar a traçar seu próprio roteiro” (ENTREVISTADO A), o que reforçou a necessidade de
ações direcionadas ao digital.

Dessa forma, uma das estratégias que compunham o planejamento de
marketing era inovar nas ferramentas de comunicação que, até esse momento, eram
trabalhadas de forma muito “tradicional, local e pontual” (ENTREVISTADO A). A primeira
ação definida por esse planejamento foi a elaboração de um portal do turismo de Minas
Gerais, no qual o turista encontraria todas as informações necessárias para planejar e realizar
sua viagem por Minas Gerais, como atesta e justifica o entrevistado:

Bom, dentro dessa estratégia de inovar nas ferramentas online, a primeira
tática que a gente definiu foi implantar um portal porque nós não tinhamos,
digamos uma ferramenta onde também o turista pudesse obter todas as
informações necessárias para ele organizar sua viagem. O primeiro passo
que a gente definiu foi exatamente isso: construir um portal de informação
turística (ENTREVISTADO A).
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No entanto, dificuldades de contratação do serviço retardaram o processo de
desenvolvimento e implantação do portal, conforme relata o Entrevistado B. Adicionalmente,
o Entrevistado A informa que questões de ordem orçamentária contribuiram para tardar o
desenvolvimento do portal.

Nesse tempo, por sugestão da consultoria, que havia feito um planejamento de
marketing digital, foram desenvolvidas três ações. A primeira delas foi o Wikiminas (fig. 2),
que era um espaço colaborativo de informações turísticas de Minas Gerais, inspirado no
Wikipedia, de acordo com a descrição do Entrevistado C:“ [...] foi o projeto de criação de
uma Wikipédia dos destinos turísticos de Minas Gerais, que seria alimentado pelos próprios
usuários. Então, é literalmente uma Wikipedia mesmo, só que focada no turismo mineiro
[...]”. O Wikiminas acabou sendo uma alternativa enquanto não havia recursos financeiros e
humanos para o desenvolvimento do portal. Na plataforma Wikiminas, a equipe de
publicidade e propaganda produzia conteúdos iniciais e fomentava a contribuição de qualquer
usuário da internet que quisesse colaborar segundo o Entrevistado A, assim a ferramenta abria
espaço para a interação da Secretaria com os usuários e entre os próprios usuários.
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Figura 2- Plataforma Wikiminas

Fonte: BUSARELLO, T. C„ 2010.
A segunda ação foi desenvolvida em interface com Twitter pela ferramenta
Tourist Analisator. Essa ferramenta analisava o perfil de qualquer usuário do Twitter e o
classificava em um perfil de turista, inclusive produzindo um video que poderia ser
compartilhado pelo usuário, e indicava locais que poderiam ser do seu interesse em vista do
perfil identificado. Tal descrição, pode ser deduzida a partir dos seguintes relatos dos
entrevistados: “[...] ia um robozinho que puxava as informações de todos os seus tuítes e ai ele
extraia o perfil daquele turista - ah que tipo de turista você é? - e, a partir daí ele fazia um
videozinho e tal, e as pessoas compartilhavam esse vídeo a partir do tipo de turista que ela era
(ENTREVISTADO C)” e “Então, a gente começou com isso, eles fizeram também uma
brincadeira, Tourist Analisator, ele analisava o perfil do Twitter da pessoa e dava “ ah! Você é
bohêmio, então é legal você conhecer esse destino (ENTREVISTADO A)”.

A terceira ação segundo o Entrevistado A, foi uma campanha em blogs de
viagem. A equipe de publicidade e propaganda buscou os blogueiros mais influentes na área
de turismo e financiou em seus blogs uma publicação para que eles comentassem sobre o
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Wikiminas e o Tourist Analisator. Segue um exemplo de texto publicado durante essa
campanha no blog Vida de Turista:

Que tal você compartilhar seus conteúdos de suas viagens ao estado de
Minas Gerais num ambiente totalmente colaborativo na web? Na Wikiminas,
você pode fazer isso e muito mais.
No maior estilo da Wikipédia, a Wikiminas (www.wikiminas.com.br) foi
criada para você criar e modificar o conteúdo de suas viagens podendo
identificar novos destinos, planejar e organizar novas viagens para Minas
Gerais, além de possibilitar a busca de informações e troca de experiências
sobre roteiros turísticos do estado.
Quer saber se aquele hotel é bom ou se aquele restaurante daquela cidade
mineira tem comida saborosa? Você pode consultar na Wikiminas. E se você
já passou algo bom ou ruim pode compartilhar a experiência no site para
outras pessoas na intenet conhecerem.
Outra novidade do projeto da SETUR-MG é que você pode identificar seu
perfil de turista no site paralelo ao Wikiminas chamado Tourist Analizator
(www.touristanalizator.com.br).
De acordo com as informações e comportamentos do seu Twitter ele
classifica você como sendo Zen, Bohêmio, Rural, Antenado ou Aventureiro
e apresenta uma animação para você de acordo com o perfil identificado.
Sem questionários.
Na minha opinião, qualquer ferramenta que possa vir ajudar os turista a se
encontrarem e sentirem em casa é bem- vinda. Além de ser uma idéia
inovadora que pode vir a divulgar lugares bons e desconhecidos para muitas
pessoas que visitarem as cidades de Minas Gerais.
Você conhece Minas Gerais? Já fez turismo por lá? Pode contribuir para o
projeto? Visite o site e deixe sua contribuição! (BUSARELLO, 2010)
Segundo o Entrevistado A, no tempo em estiveram no ar e com a campanha, o
Wikiminas e a ação com o Twitter receberam muitos acessos e foram interessantes como um
pontapé inicial para o marketing digital na Secretaria. Porém, o Entrevistado A e o
Entrevistado C apontam que por restrições impostas pela lei em período eleitoral às ações de
caráter promocional e publicitárias do governo, essas ferramentas tiveram que sair do ar e,
quando voltaram, perderam força e não funcionaram efetivamente. Na visão do Entrevistado
A, essa legislação é uma dificuldade para o desenvolvimento do marketing no setor público,
“[...] é um problema seríssimo que a gente tem em promoção em marketing, chega uma hora
que a gente tem que tirar tudo do ar. Não pode! Isso acontece de dois em dois anos, a gente
tem essa interferência do período eleitoral”. Inclusive, a avaliação do resultado dessas
experiências ficou prejudicada por não terem sido perenes.

Ainda, segundo o entrevistado C, houve o lançamento de um site, Experimente
Minas, que buscava aproximar os turistas da experiência turística que Minas pode oferecer,
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porém o site ficou pouquíssimo tempo no ar e o entrevistado teve dificuldades em descrever a
iniciativa.

Em paralelo, o projeto do portal continuava a ser desenvolvido, foram
elaborados planos de trabalho com as estruturas e estapas necessárias para a sua implantação,
definidos conteúdos e o processo de contratação do desenvolvedor já estava em curso em
decorrência do planejamento estratégico de marketing turístico da Secretaria. Nesse tempo, o
projeto ganhou em escopo e passou, além de ser uma plataforma de informações turísticas de
Minas Gerais, a ser também uma ferramenta gerencial para Setur com outras funções de
acordo com a explicação do entrevistado:

[...] além do desenvolvimento do portal a gente queria trabalhar algumas
questões de governança, trabalhar um pouco a gestão do conhecimento. Na
verdade, era fazer um projeto até maior que conseguisse trabalhar até o
público interno da nossa Secretaria de Turismo. Então, a gente acabou
criando o projeto, o portal seria mais um dos produtos, mas a gente queria
trabalhar uma ferramenta que também tivesse interface com o trade, que
resolvesse algumas questões de organização de conteúdo intemamente.
Enfim, então a gente pensou uma coisa maior (ENTREVISTADO A).
Ou seja, a Secretaria aproveitou o desenvolvimento de uma ferramenta de tecnologia de
informação para desempenhar suas funções de marketing e expandir o e-gov. Nesse sentido, a
Setur, por meio do seu documento interno de projeto básico de contratação desse serviço
(MINAS GERAIS, [2009 ou 2010]), cujo o objeto é a “Capacitação e Implantação da Gestão
do Conhecimento para o Turismo de Minas Gerais”, justificou que:

No contexto turístico atual as estratégias mercadológicas tradicionais
sofreram um esgotamento, pois estão focadas apenas nos produtos e nas
vendas, e não considera as necessidades e expectativas do turista. Portanto,
os destinos que não forem capazes de rever suas estratégias de gestão e
marketing, e reposicionarem seus produtos de forma a antecipar e atender as
expectativas dos clientes irão perder muito em competitividade. Com o
projeto de “Capacitação e Implantação da Gestão do Conhecimento para o
Turismo de Minas Gerais”, conseguiremos entender como o meio reage às
informações, sendo possível antecipar mudanças e posicionar os produtos
turísticos mineiros de forma bem sucedida no que diz respeito aos objetivos
e às diretrizes propostas.
[...]
A gestão do conhecimento coloca em cheque os tradicionais recursos de
planejamento e gerenciamento que proporcionam vantagens efêmeras. Com
esta nova visão, a era colaborativa da web - a WEB 2.0 - traz também
conceitos fundamentais a serem considerados na execução deste projeto, tais
como: troca de informações e colaboração de internautas através de sites e
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serviços virtuais, tomando os processos cada vez mais democráticos e
desafiando aqueles que não são. Temos visto se desenvolver em cada
indivíduo um desejo básico de compartilhar, o que às vezes se traduz num
compartilhamento de informações, idéias políticas e sociais ou bens e
serviços. Neste novo ambiente, o consumidor está se transformando num
criador, o leitor em editor, num processo sem fronteiras, que cresce
exponencialmente e cada indivíduo acrescenta capacidade e valor ao que é
produzido. Gerir conhecimentos eficientemente pressupõe também a
aplicação da melhor tecnologia e dos melhores sistemas, conjugados aos
preceitos da WEB 2.0, para organizar e disponibilizar as informações a todos
os públicos alvo envolvidos no negócio. Um projeto como este implica numa
considerável redução de gastos para a Instituição e abre uma infinidade de
novas possibilidades para a inovação (MINAS GERAIS, [2009 ou
2010]).
Dessa forma, esses trechos mostram que, além de estar alinhada com o
propósitos do marketing, de reconhecer as necessidades do público, desenvolver produtos e
serviços adequados a estes, estabelecer relacionamento com o público, a Setur buscava se
adaptar as mudanças tecnológicas, pois reconhecia os efeitos destas sobre a atividade turística.

Então, em 2010, O portal foi lançado no endereço www.minasgerais.com.br.
Diferentemente de outros portais governamentais, o portal do turismo possui o endereço
comum da internet, o “.com.br”, no lugar do “ .mg.gov.br”, como é padrão do Governo de
Minas. Na visão do Entrevistado C, isso representou uma inovação, já que este foi o primeiro
portal a ser criado dessa forma e por essa diferença representar uma importante distinção entre
o institucional e o promocional, e, inclusive, relatou os desafios impostos a este processo,
“Foi até uma batalha aqui dentro para judicialmente ver com poderia ser viável isso”.

A gestão do portal, a princípio, era feita de forma compartilhada por diversas
áreas da Secretaria, apesar da equipe de publicidade e propaganda responder formalmente
pelo projeto, no entanto, atualmente a sua gestão está focada em um diretoria, como explica o
Entrevistado C.
Existia quase que um conselho na Secretaria para a gestão do portal.
Contudo houve troca de secretário e todas as pessoas que participavam desse
conselho saíram, exceto um funcionário da diretoria. Aí ele acabou
assumindo algumas responsabilidades que não eram para serem tomadas
desde o inicio do projeto e ai ficou. Como ele trabalha na diretoria e a
diretoria tem uma interface com a informação acabou ficando na diretoria,
apesar de que a gente sempre ressaltar que o projeto não é nosso. A gente é
responsável pelo conteúdo do site, não por outras questões.
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Desde o seu lançamento, ainda de acordo com o Entrevistado C, o portal não
teve ações e campanhas específicas para a sua divulgação, sobretudo por não ter recursos
financeiros disponíveis para tal. Dessa forma, a divulgação e, por conseguinte, a visibilidade
do portal foi muito aquém das expectativas do entrevistado. Atualmente, uma empresa
contratada executa uma reformulação do portal, que deverá ser finalizado e ter um novo
lançamento ainda em 2016.

Junto com o lançamento do portal em 2010, o Entrevistado C relata que foi
lançado um aplicativo para celulares chamado Minas Gerais, que era alimentado com as
informações do portal. Este aplicativo permitia por meio de geolocalizadores que um turista
encontrasse restaurantes, hotéis e atrativos próximos ao acessar seu aplicativo pelo celular.
Outra iniciativa citada pelo mesmo entrevistado é o Minas 360° que é uma ferramenta de
realidade virtual na qual o turista, ao clicar em um mapa de algumas cidades disponíveis,
poderia navegar por esta cidade e por seus atrativos.

Pelo relato do Entrevistado C, o aplicativo e o Minas 360° parecem não serem
tão priorizados e ter a mesma atenção que o portal tem, o que foi sinalizado pela incerteza do
que aconteceu com essas ferramentas. Ainda, não houve indicações de um setor responsável
pelo gerenciamento destas e o entrevistado acredita que, com o portal operando apenas
parcialmente devido a reformulação, essas ferramentas também saíram do ar e podem retomar
após o novo lançamento do portal.

As iniciativas de marketing digital mais recentes e em operação da Setur são
nas redes sócias Instagram e Facebook. O Instagram surgiu no final de 2014 por “ iniciativa
pra própria equipe da diretoria de pesquisa que sentiu a necessidade da gente ter um canal de
comunicação” (ENTREVISTADO C) e, assim, ter um relacionamento mais próximo do
turista. Vale retomar aqui que o portal tende a ser uma rede unilateral, com pouco espaço para
interação, no qual o turista apenas consulta a informação que precisa, enquanto o Instagram,
como uma rede social, permite a criação de um relacionamento com os demais usuários da
rede através de uma interação contínua.

A conta do Instagram, identificada pelo nome Visite Minas Gerais, posta fotos
cedidas pelos próprios usuários da rede que, ao compartilharem suas próprias fotos marcam a
hashtag #TurismoMG. Assim, por meio da mesma hashtag, a Setur encontra essas fotos e
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seleciona as melhores para reproduzir em seu próprio Instagram. Essa estratégia adotada pela
Secretaria possui diversas vantagens, dentre elas, a produção permanente de um banco de
imagens, o contato constante com os usuário, sendo que aqueles que tem sua foto
reproduzidas são devidamente citados, e, além disso, tem um grande potencial inspirador por
refletir como é de fato a experiência turística em Minas Gerais.

É importante destacar que, diferentemente do portal que fazia parte de um
planejamento maior de marketing da Secretaria com diretrizes e objetivos claros -

[...] tinha um direcionamento maior, tinha um objetivo. O portal era só um
dos caminhos para a gente atingir o objetivo, que era claro: fortalecer o
turismo de Minas como um turismo forte no Brasil, aliás não só no Brasil, na
época a gente trabalhava vários mercados internacionais (ENTREVISTADO
C)
a conta do Instagram decorre apenas do empreendimento da equipe técnica. Este fato pode
apontar para a falta de diretrizes superiores para o marketing digital na Secretaria, mas sem
necessariamente indicar a falta de uma estratégia, objetivo e de planejamento no
desenvolvimento dessa ferramenta.

Já o Facebook, segundo o Entrevistado C, surgiu quando a equipe de pesquisa,
informação turística e estatística iniciava um projeto de monitoramento das páginas do
Facebook dos principais destinos turísticos em Minas e, em um levantamento inicial,
descobriu que nenhum destino possuía uma página específica para promoção. Os municípios
apresentavam apenas páginas institucionais e nelas eram feitas ações de promoção. Nesse
momento, a equipe percebeu que o próprio estado não possuía um perfil exclusivo no
Facebook para a promoção de Minas Gerais, e que, assim como os municípios pesquisados, as
ações promocionais também eram feitas no perfil institucional da Secretaria. Dessa forma, em
abril de 2015 foi criada a página Visite Minas Gerais no Facebook para marketing
promocional de Minas.

O Facebook possibilita a publicação de conteúdos mais diversos, como links,
fotos e textos mais extensos, assim a página se toma um importante canal de comunicação e
atendimento para o turista. A página também é gerenciada pela equipe de pesquisa,
informação turística e estatística, que produz os conteúdos e a alimenta.
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Por fim, é importante destacar que, durante as entrevistas, alguns elementos
surgiram como entraves desde as primeiras experiências de marketing digital na Setur, o que
pode contrubuir para a compreensão dos desafios do marketing na gestão pública. O primeiro,
apontado pelo Entrevistado A e pelo Entrevistado C, trata-se de questões orçamentárias, que
sempre estiveram presentes limitando o desenvolvimento das ações. Destaca-se, ainda, que
para o desenvolvimento do portal e sua reformulação, que exigiram um aporte maior de
recursos, foram buscados recursos fora da Secretaria.

A falta de pessoal qualificado também foi mencionada pelo Entrevistado A “Eu acho que essa parte de recursos humanos é difícil, nem sempre você tem pessoas
qualificadas o bastante dentro da estrutura para conseguir desenvolver tudo que é planejado”uma vez que, não só as ferramentas digitais exigem profissionais com um perfil mais
específico, mas também profissionais que tenham maior familiariedade com o marketing.
Outra questão relacionada à recursos humanos, é a troca de secretário e rotatividade de
funcionários que aparecem como fatores que prejudicam a continuidade das ações, conforme
o Entrevistado C.

Além disso, mais recentemente, a não priorização da alta direção da Secretaria
em relação ao marketing digital, que foi relatada pelo Entrevistado C, tem três consequências
importantes para o desenvolvimento dessas atividades. A primeira refere-se a (i) falta de uma
diretriz ou estratégia clara dentro de um planejamento maior para o marketing da Secretaria, o
que faz com que essas atividades (ii) dependam quase que exclusivamente das iniciativas das
equipes técnicas que buscam inovar. E, também, (iii) um descolamento do marketing de
outras áreas da secretaria, sobretudo da Assessoria de Comunicação, que atua mais como
assessoria de imprensa interna e em questões institucionais.

Outros entraves que apareceram nas entrevistas se relacionam à questões gerais
da admistração pública, dentre elas a dificuldade de se inovar no setor público. O Entrevistado
A explica que “qualquer coisa inovadora é muito difícil dentro da administração pública,
muito difícil, porque tem todo o contexto político, institucional que influencia diretamente,
então isso é sempre meio que limitador”, além do processo de inovação, exigir uma
flexibilidade e uma adaptabilidade que muitas vezes o setor público carece. Por exemplo, as
redes sócias exigem “um humor, uma linguagem muito diferente” (ENTREVISTADO A) do
formalismo que a administração pública está habituada. Ou mesmo, para a contratação de
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serviços que são novos no mercado e os processos de contratação previstos na legislação nem
sempre antendem, além de serem complexos e morosos, conforme relata o Entrevistado B:

[...] a partir do momento quando você trabalha para o estado e você precisa
fazer um licitação para desenvolver qualquer coisa, por exemplo, no nosso
caso para a gente ir para o mercado com essa licitação, as especificações já
tinham que estar super definidas, mas não era um assunto que a gente
dominava cem por cento na época, por exemplo. [...] a gente estudava para
aquilo, mas sem realmente ter o suporte de alguém que falasse assim, o
caminho é esse ou o caminho é aquele.
Dessa forma, o marketing digital da Setur encontrou diversas barreiras para o
seu desenvolvimento, mas sempre contou com os esforços de uma equipe técnica que
reconhece a importância de se promover Minas Gerais e se comunicar com o turista onde ele
está, nas mídias digitas.

Atualmente, a Setur gerencia para fins promocionais o portal, a conta do
Instagram e do Facebook. Tendo em vista o modelo de marketing digital proposto por Torres
(2009)

eapresentado no capítulo 2 desse trabalho, no qual o autor defende que o

desenvolvimento do marketing digital se dá por sete estratégias integradas, quais sejam,
marketing de conteúdo, marketing nas mídias sociais, marketing virai, e- mail marketing,
publicidade online; pesquisa online e monitoramento, é possível afirmar, inicialmente, que a
Setur tem atuado em pelo menos duas dessas estratégias. O marketing de conteúdo por meio
do portal, buscando se posicionar como a referência em informação turísticas de Minas
Gerais, e o marketing nas mídias sociais, por meio das redes Facebook e Instagram.

No entanto, as redes sócias permitem que os usuários desenvolvam outras
estratégias, como a publicidade, a pesquisa e o monitoramento, dentro da própria rede. Isto
posto, é importante compreender como é a gestão dessas ferramentas, não só para reconhecer
outras estratégias que a Setur pode estar desenvolvendo nas redes sociais, mas avaliar como a
Setur tem gerenciado o marketing turístico de Minas Gerais na mídias digitais, conforme os
fundamentos do marketing e os critérios pré definidos na metodologia de pesquisa, que são
referências de uma boa atuação nas redes. Dessa forma, esse trabalho segue fazendo uma
análise das páginas da Secretaria nas redes sociais, excluído o portal por este estar em
processo de reformulação e funcionando apenas parcialmente, como já exposto.
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5.2 O Facebook: Visite Minas Gerais

A página do Facebook gerenciada pela Setur, identificada pelo nome Visite
Minas Gerais, foi criada em 24 de abril de 2015 e, desde então, é usada para fins
promocionais do turismo em Minas Gerais. Tendo isso em vista, a análise que se segue utiliza
os critérios apresentados na metodologia (Quadro 1), como referência de boa atuação nas
redes sociais, uma vez que o material base configura-se em manuais de redes sociais.

O resultado está sintetizado no Quadro 3 a seguir, que além de apresentar os
critérios analisados segundo categorias, apresenta a fonte de informação, que pode ser a
análise da página do facebook e/ou as entrevistas, e aponta para presença ou ausência desse
critério, que significa se a Setur cumpre com o critério ou não. E importante destacar que a
análise da página foi feita desde a sua criação até o ultimo dia do mês de março de 2016,
portanto, quase 1 ano de página. Nesse período, considerando que o objetivo aqui não é
realizar uma análise quantitativa, buscou-se um padrão em relação aos critérios, mesmo com a
dinâmica característica do Facebook e o processo de aprendizagem e adaptação que ela sofreu
ao longo desse ano.
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Quadro 3 - Resultado da análise da página do Facebook
Categoria

Publicações de
status
Tipos de
conteúdo
Publicações de
fotos
Publicações de
links

Tipo de comentários

Audiência

Ações para
aumentar o
número de fans

Critério
Uso de títulos
Uso de links próximos ao título
Uso de hashtags
Uso de geolocalizador
Uso de níveis de redação
Publicações programadas
Possuir banco de imagens
Usar imagens produzidas por usuários
Uso de outras plataformas para upload dos vídeos
Uso de "caixas" de link
Edição de imagem e texto das "caixas" de link
Uso de link com imagem
Responder feedbacks positivos
Responder perguntas
Em situação de erro, corrigir por meio de comentários
Tratamento de questões fora do âmbito do turismo
Moderar comentários
Eliminar spam
Uso do Facebook Ads
Realizar concursos
Uso de outras mídias para informar sobre o Facebook
Ações integradas com outras redes sociais
Gerar conteúdos próprios

Fonte
Página online
Página online
Página online
Página online
Página online
Entrevista
Página online e entrevista
Página online
Página online
Página online
Página online
Página online
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Página online e entrevista
Entrevista
Página online e entrevista
Página online e entrevista

(Continua)
Resultado
ausência
ausência
presença
ausência
presença
presença
presença
presença
ausência
ausência
ausência
ausência
presença
presença
presença
presença
presença
presença
presença
ausência
presença
presença
presença
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Categoria

Estatísticas

Otimização da página

Ferramentas de melhoria da
página

Fonte: Elaboração própria

Critério
Número de curtidas
Alcance das publicações
Visitas na página
Horas de atividade dos seguidores da página
Perfil dos seguidores da página
Uso de links do destino na página do Facebook
Informação turística ser o foco da página
Imagem do perfil com logomarca
Imagem de capa que representa o destino
Preencher a página de informações do Facebook
Definir o idioma da página de acordo com os visitantes
Comunicação ser aberta, fresca, coloquial e concilciadora
Gerar conteúdo que contemple todas as fases da viagem
Publicar diariamente
Gerenciar o relacionamento (responder) diariamente
Uso do Instagram for pages
Uso do Pinterest for pages
Uso do Twitter for pages
Uso do Mailchimp
Uso do YouTube for pages
Uso do EL tiempo
Uso do Formulário de contato
Uso de páginas personalizadas

Fonte
Página online e entrevista
Página online e entrevista
Página online e entrevista
Página online e entrevista
Página online e entrevista
Página online
Página online e entrevista
Página online
Página online
Página online
Página online
Página online e entrevista
Página online e entrevista
Página online e entrevista
Página online e entrevista
Página online e entrevista
Página online e entrevista
Página online e entrevista
Página online e entrevista
Página online e entrevista
Página online e entrevista
Página online e entrevista
Página online e entrevista

(Conclusão)
Resultado
presença
presença
presença
ausência
presença
presença
presença
presença
presença
presença
presença
presença
presença
presença
presença
presença
ausência
ausência
ausência
ausência
ausência
ausência
ausência
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Como pode ser observado no Quadro 3, foram analisados no total de 46
critérios, divididos em 6 categorias, i) tipos de conteúdo; ii) tipos de comentário; iii)
audiência; iv) estatísticas; v) otimização da página e; vi) ferramentas de melhoria da página.
Dos 46 critérios, a Setur cumpre 30 destes, o que representa 65,22%. No entanto, o
desempenho varia de critério para critério, como pode ser observado no gráfico 1, sendo
importante, então aprofundar em cada um deles.
Gráfico 1 - Porcentagem de cumprimento de critérios segundo categoria de análise do
Facebook.
100,00% 1

90,00% 80,00% 70,00% -

■ Conteúdo

60,00% -

■ Comentário

50,00% -

■ Audiência
■ Estatística

40 ,00% -

■ Otimização

30,00% ■ Melhoria
20, 00 % 10,00 % 0 , 00 % -■
Categoria

Fonte: Elaboração própria:
5.2.1 Tipo de Conteúdo
O Facebook permite a publicação de três tipos de conteúdos: publicações de
status, fotos e link. Por publicações de Status entende-se as publicações de texto em uma aba
específica do Facebook, com o título “status”, mas que pode conter fotos e links. Nas
publicações de fotos são publicadas imagem e vídeos em uma aba específica identificada por
“fotos/vídeo”. Já os links, são endereços que direcionam o usuário para outro conteúdo
interno ou externo ao Facebook, sendo um boa alternativa para aumentar os acessos no site do
destino.
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Nessa categoria, 12 critérios foram avaliados, sendo que a Setur cumpre com 5
destes (41,67%). Dentre as publicações de status, na qual foram avaliados critérios de
melhoria do texto como uso de títulos e níveis de redação, 50% são contemplado. Nas
publicações de fotos, o desempenho da Setur é levemente melhor, cumprindo 2 dos 3 critérios
avaliados, o que representa aproximadamente 67%. Ainda em relação a publicação de fotos,
no critério possuir um banco de imagem, apesar da Setur possuir e usar o banco de imagem e
este ser um ponto positivo, considerando os critérios, o Entrevistado C relata que este não é o
mais adequado na sua visão: “A gente deseja alguma coisa mais próxima do usuário,
impactando mais a experiência do usuário, do tipo turistas na experiência. O que a gente tem
mais são paisagens, monumentos, gastronomia e é o que a gente usa”. Ou seja, ter o banco de
imagem já é uma vantagem, mas dentro da experiência da Setur, este poderia ser mellhor.

Por fim, a publicação de link é o que apresenta pior desempenho, pois a Setur
não cumpre com nenhum dos 3 critérios avaliados. Vale notar que no último ano a página teve
poucas publicações de links e, conforme, o Entrevistado C, a produção de conteúdo é
predominantemente própria. Assim, a Setur deixa interagir com conteúdos externos, que
poderíam, por exemplo, aumentar a audiência do portal, que site oficial do turismo mineiro,
ou promover eventos locais.

5.2.2 Tipo de Comentário
O facebook, como uma rede social, oferece diversas formas de interação,
dentre elas os comentários em publicações, nos quais o usuário é livre para falar o que deseja,
respeitando as normas padrões do Facebook. Vaz (2011), conforme já mencionado nesse
trabalho, explica que os usuários têm a necessidade de falar sobre suas experências e
impressões, sejam estas boas ou ruins, sendo os comentários do Facebook um espaço aberto
para tal. Assim, o autor recomeda a presença das organizações nas mídias para que elas
possam estar cientes e mediar essa falas (VAZ, 2011). Nesse sentido e de acordo com os
manuais do Invattur, todos os comentários que a página receber em suas publicações devem
ser gerenciados, independente do conteúdo.

Além disso, responder comentários é uma boa forma de se estabelecer um
relacionamento com o visitante da página, fazendo com que ele se sinta ouvido e que o
responsável pela página está aberto para uma conversa. A comunicação que se estabelece aqui
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deve estar inserida em uma estratégia maior de marketing, reafirmando o valor de se conhecer
as necessidades e desejos do turista.

O manual descreve seis possíveis tipos de comentários, aqui tratados como
critérios, e instrui a melhor forma de responder cada um deles, quais sejam, feedbacks
positivos; perguntas; situações de erro; questões fora do âmbito do turismo; comentários
desrespeitosos e que fogem às regras de uso; spam ou propagandas. Cada uma dessas
situações foram expostas em forma de perguntas nas entrevistas e, conforme o Entrevistado C,
todas as seis tipos de comentários são respondidos de acordo com o indicado pelos manuais.
Além disso, ao analisar a página, não foi observado nenhuma situação que se oponha a
afirmação do entrevistado.

Além disso, foi ressaltado na entrevista que antes de criar a página do
Facebook foi ponderada a capacidade da equipe responsável responder os usuários. “Todas as
demandas a gente responde, inclusive esse foi um dos critérios para a criação da página:‘Se a
gente for fazer uma página, a gente tem que fazer ela dando feedback o tempo todo’.Era um
fator decisivo para a criação da pagina” (ENTREVISTADO C). Assim, responder
comentários e mensagens são um princípio para a equipe que diariamente dá feedbacks e
atendem os usuários que interagem na página e fazem dela um canal de informações
turísticas.

5.2.3 Audiência
A visibilidade da página, e por conseguinte da marca do destino, é importante
para que os turistas a conheçam e façam dela uma opção. Relaciona-se ao posicionamento de
Minas como um destino turístico em vista dos outros destinos. Algumas ações tem um grande
potencial de ampliar a visibilidade da página no Facebook, o que é relevante para Setur uma
vez que a página é recém criada e precisa criar uma base de seguidores da página.

As ações para aumentar audiência, consideradas como critérios, foram o uso da
ferramenta Facebook Ads, que faz a promoção da página no Facebook, realizar concursos
promocionais, usar outras midias para dar visibilidade a página do Facebook, executar ações
com outras redes sociais e gerar conteúdos próprios. Desses critérios, a Setur não cumpriu
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apenas com o de realizar concursos nesse último ano, assim o seu desempenho nessa categoria
representa o cumprimento de 80% dos critérios.

Vale ressaltar dois pontos comentados pelo Entrevistado C acerca dessa
categoria. O primeiro se relaciona a ação promocional utilizando o Facebook Ads, que contou
com uma pesquisa prévia da equipe para direcionar a campanha para um público alvo
específico e, assim, potencializar a ação. Com base nos acessos do portal, identificou-se que
os turistas que mais acessam o portal são dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espirito
Santo e Goiás, e considerou-se que o perfil de turista que está mais propenso a tomar decisões
e comprar viagens em mídias digitais são jovens. Dessa forma, a ação foi direcionada à este
público, o que está dentro de uma estratégia maior de página de atrair turistas de outros
estados brasileiros.

Este relato indica que a Setur utiliza de mais duas estratégias do modelo de
marketing digital concebido por Torres (2009). A primeira é a publicidade online com o
objetivo de aumentar a base de seguidores, por meio do Facebook Ads. E, a segunda é a
pesquisa online, que foi utilizada para conhecer o público e tomar decisões.

O segundo ponto ressaltado pelo Entrevistado C é que a Setur conseguiu
avançar muito ao trazer em outras mídias, inclusive nas mais tradicionais e impressas, a marca
do Facebook promocional da Secretaria, ganhando, assim, maior visibilidade. No entanto,
ainda há um conflito entre as página do Facebook institucional e promocional, pois a página
promocional sob a responsábilidade da assessoria do comunicação da Secretaria publica
conteúdos de caráter promocinal. O Entrevistado C explica: “Muita coisa de promoção é
postada na de institucional e ai não tem uma comunicação tão boa entre as duas páginas. Ai
quando a gente quer postar alguma coisa, eles já postaram e a gente não ficou sabendo, ainda
não está tão afinado não.”

Tais publicações podem confundir o usuário e impedir que ele crie uma
identidade com a marca do destino Minas Gerais uma vez que página institucional publica
também conteúdos cujo o foco não é o turismo e que fogem do seu interesse, por exemplo a
agenda do secretário. Essa situação revela um dos desafios que o marketing encontra no setor
público, diferenciar o marketing institucional, político, de serviços e de lugares.
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5.2.4 Estatísticas
O Facebook oferece para as páginas um seção de estatísticas, na qual são
informados diversos dados acerca do desempenho da página e do perfil dos seguidores.
Conforme os manuais consultados, essa é uma valiosa ferramenta para desenvolver estratégias
para a página considerando um conhecimento concreto e quantificado, fundamentado na base
de seguidores que a página possui. A análise dessas estatísticas permite ao gestor da página
conhecer os seguidores e as suas demandas, os resultados das ações na página e tomar
decisões mais qualificadas.

Nesse sentido, foram considerados como critério a análise dos dados sugeridos
pelos manuais do Invattur, quais sejam, número de curtidas da página, alcance das
publicações, visitas na página, publicações feitas na hora de atividade dos seguidores e o
perfil dos seguidores. Considerando as entrevistas, as informações da página e documentos
analisados, foi constatado que a Secretaria cumpre com todos os critérios, exceto o de realizar
publicações na hora de atividade dos seguidores da página.

Destaca-se que a análise dessas informações não eram registradas, mas elas
influenciam no gerenciamento da página. Por exemplo, “a gente já viu que vídeo não dá tanto
ibope, então evitamos” (ENTREVISTADO C). Recentemente, a equipe estabeleceu uma
metodologia de análise e de divulgação das estatísticas da página do Facebook, que será feita
mensalmente. Ou seja, o monitoramento, dentro da proposta de Torres (2009), ainda não
ocorre.

Ainda, expõe-se alguns resultados que a página alcançou no último ano
conforme os critérios análisados. Desde a sua criação em abril de 2015 a página conseguiu
aumentar significativamente a sua base de seguidores, se no final de abril a página contava
com 1.964 curtidas/seguidores, no final de março de 2016 a página já possuia mais de 19 mil
curtidas/ seguidores.

Acerca do alcance das publicações, nos 9 meses de funcionamento da página
em 2015 o alcance das publicações teve uma média de 30 mil pessoas. Já neste ano de 2016, a
página teve o seu ápice de alcance em março atingindo a marca de aproximadamente 2,9
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milhões de pessoas alcançadas, sendo que cerca de 40% do alcance foi conseguido através de
uma ação promocional paga utilizando a ferramenta do Facebook.

5.2.5 Otimização da Página
A categoria de otimização da página contém critérios que, se cumpridos,
propicia uma imagem e gestão da página mais profissionalizada, mesmo que não exista uma
equipe especializada no assunto. Assim, o cumprimento dessa categoria contribui para que a
Setur, que historicamente não possui profissionais especializados para gerenciamento de redes
sociais, possa desempenhar bem essa função.

A partir da observação da página e das entrevistas, constatou-se que a
Secretaria cumpre com todos os 10 critérios dessa categoria. Nas figuras a seguir, observa-se,
por exemplo, a foto de perfil com uma marca do destino, a foto de capa que representa o
destino (fig. 2) e o uso de uma linguagem coloquial que busca referência no linguajar típico
mineiro (fig. 3) (fig. 4).

Figura 3- Página inicial do Facebook.

Linha do Tempo

Sobre

tnsiagram feed

Fonte: MINAS GERAIS, 2016a.

Fotos

Mais •

Figura 4 - Postagem do Facebook Visite Minas Gerais- Desejo do Dia
\Asite Minas Gerais
E o #DesejoDoDia é uma cachoeira incrível pra amenizar o calor e
começar essa semana mais curta com as energias renovadas' Partiu? i-j
Bom dia!!
m Foto Paraíso Perdido - São João Batista do Glória O Setur-MG/Sérgio
Mourão

Fonte: MINAS GERAIS, 2016b
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Figura 5 - Postagem do Facebook Visite Minas Gerais- Saudação
Visite Minas Gerais

Domingo bão de verdade começa assim! ••
Bom dia!!
uh

Foto © Setur-MG/Femando Piancasteli

Fonte: MINAS GERAIS, 2016c

5.2.6 Ferramentas de Melhoria da Página
As ferramentas de melhoria são aplicações que podem ser instaladas na página
do Facebook para aumentar a sua utilidade. Por exemplo, a aplicação Twitter for pages
permite a visualização do conteúdo de uma conta do Twitter associada na página do
Facebook. Assim, o manual do Ivattur reúne as nove ferramentas mais apropriadas para
destinos turísticos, sendo que a página Visite Minas Gerais contempla apenas um deles, o
Instagram for pages (fíg. 5), que permite a visualização do Instagram no Facebook. Esta
ferramenta também é uma forma de integração entre as redes sócias.
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Figura 6 - Insta gram f o r p ages no Facebook

♦

-* v * d

5.3 O Instagram: Visite Minas Gerais

A rede social Instagram, além de ser uma forte tendência mundial, por ser
direcionada para conteúdos audiovisuais favorece a promoção de destinos turísticos. A Setur
criou seu Instagram, Visite Minas Gerais, em novembro de 2014, buscando promover o
estado e se relacionar com os usuários da rede e turistas.

Assim como o Facebook, a análise do Instagram terá como base os critérios já
apresentados da metodologia deste trabalho, no Quadro 2, que são referências para uma boa
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gestão da rede social para destinos turísticos. A análise considerou tanto a página online
quando o conteúdo das entrevistas para assinalar o cumprimento, indicado pela palavra
presença, e o não cumprimento, indicado pela palavra ausência, de cada um dos critérios. Os
resultados se encontram no Quadro 4 a seguir.
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Quadro 4 - Resultado da análise da página do Instagram
Categoria

Tipos de conteúdo

Critério
Publicar fotos do destino
Publicar fotos produzidas por usuários

Página online
Página online

Publicar cartazes de eventos e programações

Página online
Página online

Realizar concursos
Promover négocios do destino
Promover outros canais turísticos
Publicar fotos de turistas usufruindo do destino

Obtenção de conteúdo

Visibilidade

Página online
Página online

(Continua)
Resultado
presença
presença
ausência
ausência
ausência
ausência

Página online
Página online

presença

Uso de plataforma livres de direito de uso da imagem

Entrevista
Página online e entrevista

presença
ausência

Uso de hashtags (máx. 30)
Mencionar usuários

Página online
Página online

presença
presença

Uso de hashtags com fluxo significativo de publicações

Página online e entrevista
Página online e entrevista

presença
presença

Página online
Página online

presença
presença

Página online

presença

Página online e entrevista

presença
ausência

Publicar fotos divertidas e espontâneas
Possuir banco de imagens

Interagir
Usar publicações de usuários
Replicar o conteúdo em outras redes sociais
Uso de geolocalizador
Número de seguidores
Conteúdos mais visualizados

Estatísticas

Fonte

Conteúdos mais curtidos
Análise de comentários
Monitorar as hashtags mais usadas acerca do destino

Página online e entrevista
Página online e entrevista

presença

Página online e entrevista

presença
ausência

Página online e entrevista

presença
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Categoria

Ferramentas de
melhoria

Critério
Diptic (mosaicos)
Phonto (cartazes)
Snapseed (edição da foto: filtros, retoques, etc.)
Typic (textos e filtros)
Instawheather (fotos com informações do clima)
Photorepost (postar fotos de terceiros)
Imagem de perfil com logomarca
Preencher o perfil com informações do destino

Otimização do perfil

Inserir no perfil o link para o site oficial do destino
Publicar diariamente

Curtir as fotos de outros usuários relacionadas ao destino
Estratégia do Instagram alinhada à estratégia do destino
Fonte: Elaboração própria

Fonte
Página online
Página online
Página online
Página online
Página online
Página online
Página online
Página online
Página online
Página online
Página online
Página online e entrevista

(Conclusão)
Resultado
ausência
ausência
ausência
ausência
ausência
ausência
presença
presença
presença
presença
presença
presença
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Como pode ser observado no quadro 4, foram analisados um total de 34
critérios, divididos em 6 categorias diferentes, (i) tipos de conteúdo, (ii) obtenção de conteúdo
(iii) visibilidade, (iv) estatísticas, (v) ferramentas de melhoria e; (vi) otimização do perfil. Dos
34 critérios analisados, a Setur cumpre 21, isto é, 60% dos critérios. A fim de entender melhor
este resultado, cada categoria será analisada individualmente.

5.3.1 Tipo de Conteúdo
Dentre as possibilidades de conteúdo das postagens no Instagram, os manuais
do Ivattur indicam cinco tipos que tem maior potencial de inspirar aos turistas a conhecerem o
destino, quais sejam, fotos do destino, fotos produzidas por usuários, publicar eventos,
realizar concursos, promover negócios do destino e outros canais, publicar fotos de turistas
usufruindo da experiência e fotos divertidas e espontâneas. Desses critérios, a Setur cumpre
com quatro critérios, o que representa 50% do total. Esse resultado é consequência da
estratégia adotada no Instagram de publicar fotos produzidas por usuários. Ou seja, a Setur,
com base na sua experiência, optou por só publicar esse tipo de conteúdo. Acrescenta-se,
segundo o Entrevistado C, que há o planejamento de realizar uma ação promocional na
página, similiar à um concurso, ainda no primeiro semestre de 2016.

5.3.2 Obtenção de conteútos
Conforme o manual do Ivattur, um dos desafios no gerenciamento do
Instagram é a falta de conteúdos de qualidade, sendo importante, então, que o gestor da
página tenha fontes de conteúdos disponíveis. Dentre eles, um banco de imagem e o uso de
plataformas de imagens livre de direitos de uso da imagem, que foram considerados critérios
aqui.

Como já exposto em critério similar na análise do Facebook, a Setur possui um
banco de imagens à sua disposição apesar de não utulizar o banco para publicações no
Instagram, é considerado que ela cumpre o critério. Já o segundo critério, é considerado o seu
não cumprimento, uma vez que a outras plataformas não são consideradas como fontes de
imagens para a Setur. Lembrando que a fonte de imagens do perfil é o próprio Instagram com
as fotos disponibilizadas por outros usuários e, no entendimento do Entrevistado C, as
imagens disponibilizadas pelos outros usuários também forma seu banco de imagem.
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5.3.3 Visibilidade
Nessa categoria estão reunidas as ações que visam aumentar o número de
seguidores do Instagram e a visibilidade da página consequentemente. São considerados sete
critérios aos quais a Setur cumpre integralmente. Esse resultado pode explicar a popularidade
da página e rápido crescimento de seguidores, como será visto a seguir.

Dentre esse critérios, a interação da página é o que mais chama atenção porque,
além da página estar sempre em contato com outros usuários, inclusive com o Instagram do
Ministério do Turismo que reproduz as postagem do Visite Minas Gerais, os prórpios usuários
interagem entre si. Em entrevista, foi relatada a seguinte situação que representa bem a
dinâmica e o engajamento dos usuários da página: “[...] quando tem uma pergunta a gente
responde sempre quando é informação turística. O Instagram tem uma interação maior que o
Facebook e os próprios usuários respondem antes mesmo da gente responder, então isso
facilita muito” (ENTREVISTADO C).

5.3.4 Estatísticas
Parte fundamental de gerenciar redes sociais é analisar as estatísticas.
Diferentemente do Facebook, o Instagram não conta com uma ferramenta própria que permite
a análise de dados, dessa forma, os destinos tem que buscar ferramentas externas para tanto.
Na escolha dessa ferramenta, os destinos devem considerar os seguintes dados, aqui
considerados critérios, para a análise: número de seguidores, conteúdos mais visualizados,
conteúdos mais curtidos, análise de comentários e as hashtags mais utilizadas em relação ao
destino. Dentre esse 5 critérios a Setur cumpre com 60% deles. Além disso, a Secretaria
acompanha a quantidade de fotos postadas com a #TurismoMG, o que está em consonância
com a estratégia da página e, a partir dessa informação, a Setur consegue monitorar a
popularidade do seu Instagram e as imagens que tem disponíveis para postar. Atualmente, a
Setur conta com uma ferramenta paga para acompanhar esses dados. Assim como o
Facebook, os resultados do Instagram não possuíam uma rotina de análise, um
monitoramento, mas esta passará a ser mensal.
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Acerca dos resultados da página até o período de análise desse trabalho,
destaca-se que a página possui mais de 19 mil seguidores e mais de 600 postagens (fíg. 6). A
figura 7 mostra os conteúdos mais curtidos, sendo que o máximo foram 1.141 curtidas, e a
figura 8 mostra os conteúdos mais comentados, sendo o máximo 69 comentários em uma
mesma postagem. Estes últimos resultados mostram quais conteúdos atraem e engajam mais
os usuários da rede.

Figura 7 - Total de postagens no Instagram Visite Minas Gerais - Nov/14 - Mar/16

Fonte: MINAS GERAIS, 2016e.

Figura 8- Conteúdos mais curtidos no Instagram Visite Minas Gerais

Fonte: MINAS GERAIS, 2016f.
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Figura 9- Conteúdos mais comentados no Instagram Visite Minas Gerais

Fonte: MINAS GERAIS, 2016g.

5.3.5 Ferramentas de melhoria
As ferramentas de melhorias são aplicativos que podem ser utilizados para a
melhoria do conteúdo e para otimizar o uso da página. Como a Setur reposta a foto de outros
usuários, não há nenhum tipo de modificação das fotos e por isso nenhuma das seis
ferramentas indicadas são contempladas. Ou seja, 100% dos critérios são descumpridos.

Deve ser destacado que essa categoria tem um grande peso na avaliação total
da página do Instagram, pois ela representa 17% dos critérios e cerca de 46% dos resultados
de “ausência”. Além disso, deve ser destacado que a grande maioria dos critérios que a Setur
não cumpre no gerenciamento do seu Instagram decorrem da estratégia escolhida para a
página.

5.3.6 Otimização do perfil
O manual do Invattur considera que os critérios dessa categoria devem ser
princípios base para otimizar a atuação no Instagram. Dentre eles, pode ser observado o
cumprimento dos critérios (i) imagem de perfil com logomarca, (ii) preencher perfil com
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informações do desino e (iii) inserir no perfil o link para o site oficial do destino na página na
figura 10 a seguir.

Figura 10- Perfil do Instagram Visite Minas Gerais
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visiteminasgerais

Seguindo

Secretaria de Turismo - MG Use #TurismoMG em suas fotos e faça parte da
comunidade dos apaixonados por Minas Gerais! www.minasgerais.com.br
651 publicações

21.1mil seguidores

seguindo 312

Fonte: MINAS GERAIS, 2016h.

Os outros critérios, quais sejam, publicar diariamente, estratégia do Instagram
alinha à estratégia de divulgação do destino e curtir as fotos de outros usuários acerca do
detino, também são cumpridos pela Setur. Ou seja, nessa categoria, o desempenho da
Secretaria corresponde a 100%. Ainda, acerca do último critério citado, a Secretaria conta
com um aplicativo que permite que o perfil Visite Minas Gerais possa curtir conteúdo de
outros usuários que utilizam a #TurismoMG de forma automática, assim “isso funciona até
como uma forma de promoção, porque se pessoa coloca a foto e vê que você curtiu, ela pode
até seguir sua página” (ENTREVISTADO C).
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde o final do século XX a evolução das tecnologias de informação e
comunicação, sobretudo com o advento da internet, tem transformado diversos âmbitos da
vida social em um ritmo cada vez mais acelerado. Tais transformações, são largamente
estudadas pela área do marketing e do turismo, uma vez que estes são fortemente
influenciados pela evolução das TICs. Essas duas temáticas se encontram no setor público
que, por sua vez, tem sofrido suas próprias transformações a fim de acompanhar os avanços
tecnológicos. No caso, em Minas Gerais, essas temáticas se encontram na Setur, tendo em
vista o seu papel de promover o estado como um destino turístico.

Observando uma lacuna de estudos nessa área específica, esse trabalho tem
como propósito central identificar os mecanismos de marketing digital adotados no âmbito da
Setur. E, como objetivos específicos, i) identificar experiências de utilização do marketing
digital pelo setor turístico na esfera pública; ii) identificar modelos e critérios de análise da
utilização do marketing digital pelo setor turístico; iii) descrever a evolução histórica da
utilização do marketing digital pela Setur e; iv) analisar o uso do marketing digital na Setur a
partir dos critérios de análise do uso do marketing digital.

Optou-se, portanto, por um estudo de caso da aplicação do marketing digital da
Setur, que contou com pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, entrevistas semi
estruturadas e análise das redes sócias gerenciadas pela Secretaria como metodologia de
pesquisa. Ainda, ressalta-se que para a análise das redes foram reunidos critérios a partir de
manuais elaborados com base na experiência de gestão de redes sociais para destinos turístico
de Valência na Espanha.

Dessa forma, em um primeiro momento este trabalho apresentou um
referencial teórico, histórico e conceituai na qual a promoção turística de Minas Gerais nas
mídias digitais pela Setur está apoiada. Portanto, abordando temas como o marketing no setor
público, o marketing digital, turismo como política pública, marketing turístico e suas
tendências e comportamento do turista. Neste ponto, destaca-se que o marketing, que
historicamente se desenvolveu no setor privado, tem muito a contribuir para o setor público,
promovendo eficiência e melhoria da qualidade de serviços públicos. E, mais recentemente,
com o marketing digital, sendo a atuação do governo nas mídias digitais uma realidade,
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estimula-se a proximidade com o cidadão e a escuta de suas demandas. No turismo,
importante àrea de atuação do estado, o marketing digital também é uma tendência, uma vez
que as pesquisas mostram que os hábitos do turista vem sendo afetados pelos avanços
tecnológicos e, assim, este tem sido cada vez mais influenciado pelas mídias digitais pra
tomar decisões acerca de sua viagem. À vista disso, o marketing digital se destaca como uma
importante estratégia para o desenvolvimento do marketing turístico de um destino no âmbito
do setor público. Ou seja, o marketing digital é um dos caminhos que a Setur tem para
promover o destino Minas Gerais.

Como um dos resultados que emerge dessa pesquisa, foi possível traçar um
histórico da Setur na utilização do marketing digital como uma estratégia de promoção
turística que começou por volta dos anos de 2007 e 2008. Desde então, a Setur adotou várias
estratégias, considerando a classificação de Torres (2009), marketing de conteúdo, marketing
nas mídias sociais, publicidades e pesquisa, a partir de ferramentas como sites, blogs, redes
sociais e aplicativos. No entanto, atualmente, a Setur gerencia apenas um portal do turismo
mineiro, a página Visite Minas Gerais no Facebook e o perfil no Instagram que também é
identificado pelo nome Visite Minas Gerais.

Tal resgate histórico, permitiu identificar, além das estratégias de marketing
digital empreendidas pela Setur, o contexto em que cada uma se desenvolveu. O que pôde se
observar é que houve o investimento em diversas ações, porém estas, em grande maioria, não
se mantiveram. A única ação que se mostrou perene, até então, foi o portal, que foi
desenvolvido a partir de um planejamento de marketing maior e que contava com o apoio da
alta direção da Setur, bem como com o envolvimento de diversas equipes dentro da
Secretaria. Dessa forma, o que essa experiência mostra é que para as ações serem duradouras,
estas não devem ocorrer de forma isolada, sobretudo no contexto político que a Setur tem
vivido nos últimos anos, marcado pela insegurança das trocas de secretários e reestruturações
administrativas. Por outro lado, a Setur, desde as primeiras iniciativas, contou com equipes
empenhadas em inovar no setor público, às quais se devem os avanços feitos nesse sentido na
Secretaria.

Adicionalmente, o histórico permitiu mapear alguns dos desafios que marcam a
aplicação do marketing no setor público. Estes, estão relacionados, em grande medida, ao
contexto institucional da administração pública, que carece de flexibilidade e adaptabilidade,
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sobretudo nas inovações que o marketing demanda, especialmente o digital. Dentre os
desafios encontrados, destaca-se indisponibilidade de orçamento, falta de pessoal qualificado,
arcabouço legal e falta de priorização pela alta gestão para as ações de marketing.

Em seguida, foi feita a análise da atuação da Setur nas redes sócias Facebook e
Instagram dados os critérios estabelecidos na metodologia e distribuídos em categorias. Tal
análise foi possível pela identificação de um modelo de uma boa atuação nas redes sociais
para destinos turístico, uma vez que as pesquisas revelaram manuais específicos para esse fim
produzidos pela Comunidade Valenciana na Espanha.

Como resultado, no Facebook, a Setur cumpre com 65,22 % dos 46 critérios
avaliados no período de análise. Considerando as categorias, a porcentagem que a Secretaria
cumpre em cada uma delas é: , i), tipos de conteúdo 41,67%; ii) tipos de comentário 100%;
iii) audiência 80%; iv) estatísticas 80%; v) otimização da página 100% e; vi) ferramentas de
melhoria da página 12,5%. Dentre as categorias com pior resultado, destaca-se que a Setur
deixa de aproveitar o potencial de conteúdos e aplicativos externo que poderia potencializar a
interação e integração com outras mídias digitais. Dentre as melhores categorias, chama
atenção ao bom relacionamento da página com os demais usuários da rede, que sempre têm
suas demandas respondidas rapidamente, e uma imagem e gestão da página mais
profissionalizadas. Assim, a página do Facebook é percebida como um importante canal de
informações turísticas de Minas Gerais. Ademais, ressalta-se que por meio da rede social
Facebook, a Setur consegue desenvolver outras estratégias de marketing digital dentro do
modelo proposto por Torres (2009). Dentre eles, a publicidade e a pesquisa, além do
monitoramento ser um projeto da equipe que gerencia a página.

Já a análise do Instagram, mostrou que nessa rede a Setur cumpre com 60%
dos 34 critérios avaliados. Assim como no Facebook, os resultados variam de acordo com a
categoria analisada, sendo estes: i) tipo de conteúdo 50%; ii) obtenção de conteúdo 50%; iii)
visibilidade 100%; iv) estatísticas 60%; v) ferramentas de melhoria 0,00% e; vi) otimização
do perfil 100% de cumprimento dos critérios. Destaca-se que grande parte dos critérios
descumpridos pela Setur, inclusive os da categoria ferramentas de melhoria, se devem a
estratégia da página em apenas postar fortos do destino disponibilizadas por usuários do
Instagram. Se por um lado a Setur deixa de explorar algumas possiblidades aqui colocadas
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como critério, por outro a equipe que gerencia a conta, a partir da sua experiência, considera
que a estratégia adotada é muito positiva, conforme já relatado pelo Entrevistado C.

Já em relação as categorias de melhor resultado, as quais a Setur cumpre
integralmente os critérios, detaca-se a visibilidade que o perfil possui, o que pode estar
relacionado ao crescimento rápido de seguidores ao longo do tempo, bem como a interação e
engajamento desses na página. Além da adequação do perfil ao destino, com imagens de
perfil e publicações que representam Minas Gerais e com informações relevantes para inspirar
e informar o turista.

Exposto isso, é importante considerar que, embora o desempenho da Setur seja
bom dentro dos critérios de análise, afinal nas duas redes sócias há o cumprimento de pelo
menos 60% dos respectivos critérios, a observação dos outros critérios, que atualmente não é
feita, pode contribuir para as estratégias de marketing digital da Setur como um todo.
Sobretudo, na integração com outras ações e mídias, tomando suas estratégias coordenadas e
interdependentes. Ainda, ressalta-se que esse processo, que busca a melhoria no desempenho
nas redes sociais, bem como a sua própria gestão, deve ser acompanhada do monitoramento e
da pesquisa, para garantir essa importante função que a Setur desempenha na promoção da
atividade turística em Minas Gerais, esteja alinhada e seja capaz de lograr do principal
preceito do marketing, identificar a necessidade do público (turista) e desenvolver o que ele
precisa, prestando um serviço público cada vez melhor.
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APÊNDICE
APÊNDICE A - Roteiro de Entrevista Semiestruturada
Apresentação e explicação dos objetivos da pesquisa. Solicitar que a entrevista seja gravada.
Nome:
Cargo:
Situação Funcional:
Tempo de serviço no estado:
Tempo em que trabalhou com ações de marketing digital:
1 - Houve iniciativas de marketing digital no período que você trabalhou na Setur ? (Se sim, perguntas
de 2-6)
2 - Quais?
3 - Houve alguma diretriz superior para que elas ocorressem?
4 - Quais eram os objetivos dessas iniciativas?
5 - Como foi esse processo ?
6 - Como você avalia essa experiência?
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APÊNDICE B - Roteiro de Entrevista Semiestruturada
Apresentação e explicação dos objetivos da pesquisa. Solicitar que a entrevista seja gravada.
Nome:
Cargo:
Situação Funcional:
Tempo de serviço no estado:
Tempo em que trabalha ações de marketing digital:
1 - Há ou Houve iniciativas de marketing digital no período que você trabalhou na Setur ? (Se sim,
perguntas de 2-6)
2 - Quais?
3 - Houve alguma diretriz superior para que elas ocorressem?
4 - Quais são ou eram os objetivos dessas iniciativas?
5 - Como foi esse processo ?
6 - Qual o setor responsável por elas?
7 - Como você avalia essa experiência?
8 - Em relação ao gerenciamento do Facebook
A - São feitas publicações programadas?
B - Há um banco de imagens para postagens com fotos?
C - Como é o comportamento do administrador da página quando: i.Os usuários postam feedbacks
positivos? ii.Perguntam ? iii.Quando ocorre um erro em uma publicação? iv. Quando as discussões
e perguntas envolvem questões que estão fora do âmbito do Turismo? v.Quando há comentários
agressivos, preconceituoso, mal educados? vi.Quando os comentários se configuram como spam,
sendo utilizados, por exemplo, para fazer propagandas?
D - Com qual frequência os usuários são respondidos?
E - O Facebook Ads é utilizado pela página?
F - Já foi feitas ações como concursos?
G - As outras mídias utilizadas pela Setur informam sobre o Facebook?
H - Há ações integradas com outras redes sociais?
I - O conteúdo publicado é próprio?
J - Qual o foco do conteúdo gerado?
K - Quais assuntos o conteúdo contempla?
L - Como você descreveria o estilo de comunicação utilizado?
M - A página possui algum aplicativo associado? Se sim, quais?
N - As estatísticas da página são analisadas? (Se sim, perguntas O e P)
O - Com qual frequência?
P - Essa análise influencia o gerenciamento da página?
9 - Em relação ao gerenciamento da página do Instagram.
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A - Como acontece a interação com os demais usuários? L B - Com qual frequência essa interação ocorre ?
C - São utilizadas outras ferramentas (aplicativos) para melhoria do conteúdo publicado? Ex:
editor de foto. Se sim, quais?
D - As estatísticas da página são analisadas? (Se sim, perguntas E e F)
E - Com qual frequência?
F - Essa análise influencia o gerenciamento da página?

