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RESUMO 

 

A promoção turística é essencial para a comercialização de um destino, tendo como desafios o 

impulsionamento da localidade e posicionamento de mercado. No entanto, com a chegada do 

Covid-19, a relação dos segmentos de turismo com o turista sofre uma interferência, tendo em 

vista que a comunicação referente à segurança pública e ao fechamento de vários setores 

impacta diretamente no fluxo regional e nacional das localidades. Nesse sentido, o presente 

estudo tem como objetivo analisar as estratégias de promoção da marca do destino turístico 

Rio Grande do Norte durante a pandemia do Covid-19. Para isso, a metodologia adotada foi 

do tipo descritivo-exploratório, quanto aos objetivos, com abordagem qualitativa e aplicação 

de entrevistas com cinco colaboradores da Empresa Potiguar de Promoção Turística 

(EMPROTUR) analisadas com a técnica de co-ocorrências e a análise documental dos 

planejamentos de marketing do Estado do Rio Grande do Norte (RN). Nos resultados obtidos, 

foi possível constatar que as estratégias de promoção turística do RN são baseadas na 

inteligência comercial, pautada em dados, responsável pela assertividade das ações, tem como 

pilar o relacionamento, com parcerias estratégicas com trade e mercado, com o intuito de 

promoção, fortalecimento e crescimento mútuo e trouxe o marketing digital, como novo pilar, 

priorizado durante o processo de retomada, aliado as plataformas digitais para alcance e 

comunicação com o público. Dessa forma, são apresentadas as estratégias de promoção da 

marca do destino turístico Rio Grande do Norte, como ferramentas fundamentais para o setor 

turístico, no quesito promoção e alinhamento da cadeia turística, principalmente durante o 

período de crise. Conclui-se que o conhecimento do mercado e das estratégias passadas tem 

relação com o tempo que os gestores atuam na EMPROTUR e esse conhecimento foi ponto 

chave para retomada do turismo no Estado do RN.  

 

Palavras- Chaves: Promoção Turística. Marketing de Destino. Marca de destino. Rio Grande 

do Norte.  Pandemia Covid-19. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Tourism promotion is essential for the commercialization of a destination, with the challenges 

of boosting the location and market positioning. However, with the arrival of Covid-19, the 

relationship between tourism segments and tourists suffers interference, given that 

communication regarding public safety and the closure of various sectors directly impacts the 

regional and national flow of localities. In this sense, the present study aims to analyze the 

brand promotion strategy of the tourist destination Rio Grande do Norte during the Covid-19 

pandemic. For this, the methodology adopted was of the descriptive-exploratory type, 

regarding the objectives, with a qualitative approach and application of interviews with five 

employees of the Empresa Potiguar de Promoção Turística (EMPROTUR) analyzed with the 

technique of co-occurrences and the documentary analysis of the planning of marketing in the 

State of Rio Grande do Norte (RN). In the results obtained, it was possible to verify that the 

RN's tourism promotion strategys is based on commercial intelligence, based on data, 

responsible for the assertiveness of actions, it has as a pillar the relationship, with strategic 

partnerships with trade and market, with the aim of promoting, strengthening and mutual 

growth, and brought digital marketing, as a new pillar prioritized during the recovery process, 

combined with digital platforms for reaching and communicating with the public. In this way, 

strategies to promote the brand of the tourist destination Rio Grande do Norte are presented, 

as fundamental tools for the tourism sector, in terms of promotion and alignment of the tourist 

chain, especially during the crisis period. It's concluded that knowledge of the market and past 

strategies is related to the time that managers work at EMPROTUR and this knowledge was a 

key point for the resumption of tourism in the State of RN. 

 

KEYWORDS: Tourist Promotion. Destination Marketing. Brand Destination. Rio Grande do 

Norte. Covid-19 Pandemic. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Problemática 

 

O destino turístico pode ser definido como região para onde os turistas se deslocam 

durante suas viagens, com o intuito de conhecer a importância histórica ou cultural, 

monumentos, atrações, infraestrutura e atributos naturais (LEAL, 2002 apud PÉREZ-

NEBRA; TORRES, 2010). Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT, 2016 apud 

BAZO; FLORIM; MAGARIAN, 2017), destino turístico é, necessariamente, um espaço físico 

no qual o indivíduo pode passar um pernoite, seja este local provido ou não de limites 

administrativos. Dessa forma, constituído por um conjunto de produtos e serviços, e de 

atividades e experiências ao longo da cadeia de valor do turismo (BAZO et al., 2017). 

Assim, o turista constrói uma imagem sobre o destino turístico que se configura como 

uma expectativa e, em alguns casos, constrói outra imagem quando passa pela experiência de 

desfrutar desse destino (SILVA; PERINOTTO, 2016). Nesse contexto, um dos fatores que 

contribuem para a formação dessa expectativa da imagem do destino é a promoção turística, 

que segundo Zardo (2003), trata-se da formação de estratégias que visam o posicionamento de 

marca em relação ao mercado e a sua comercialização.  

Desse modo, através de um planejamento com ações estratégicas no âmbito da 

comunicação para prospecção de turistas, é possível ter, por exemplo, ações para chamar a 

atenção para a marca, ações de notoriedade, estratégia de posicionamento do serviço, 

estratégia de benefício do serviço e desenvolvimento do plano promocional (ZARDO, 2003). 

O Brasil é um país que possui uma diversidade de atrativos naturais, cidades históricas 

e patrimônios culturais que o tornam um destino turístico, com forte potencial de crescimento, 

que contempla tanto o turista brasileiro, quanto ao estrangeiro. Com isso, ocupando o  39º 

lugar no ranking no Travel and Tourism Competitiveness Index1 (TTCI, 2019), sendo assim o 

país com maior pontuação da América do Sul.  

No Brasil, a promoção de um destino turístico de maneira geral, fica sob a 

responsabilidade dos organismos públicos, tais como secretarias estaduais e institutos 

municipais de turismo. No caso do Estado do Rio Grande do Norte (RN), a Empresa Potiguar 

de Promoção Turística S.A (EMPROTUR), segundo a Lei Complementar Nº 339, de 24 de 

Janeiro de 2007, tem o papel de criar ações que promovam o Estado no âmbito nacional e 

 
1 Travel and Tourism Competitiveness traduzido para português significa Índice de Competitividade em Viagens 

e Turismo.  
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internacional, como campanhas promocionais, capacitações para operadoras e apoio de ações 

e eventos de terceiros. 

O setor do turismo no Rio Grande do Norte (RN) apresentou resultado positivo, com 

crescimento de 14% no número de pousos e decolagens, obtendo 16.782 voos e 2.283.659 

passageiros entre embarques e desembarques, segundo relatório da Agência Nacional de 

Aviação Civil (ANAC, 2020). Dessa forma, o movimento de aeronaves foi 44% maior que 

em 2018, tendo um aumento de 12% na entrada de turistas internacionais no Estado, segundo 

os registros da polícia federal (EMPROTUR, 2020 apud BRASILTURIS, 2020). Além disso, 

de acordo com um levantamento realizado pela EMPROTUR e Secretaria de Turismo, o RN 

obteve a média histórica de ocupação hoteleira no mês de dezembro de 2019. 

No entanto, em 2020, com o contexto pandêmico, causado pelo Coronavírus (Covid-

19), o setor turístico foi o mais impactado, conforme mostra pesquisa realizada pelo 

Ministério da Economia, resultando para o Estado do RN um prejuízo de R$ 1,5 bilhão, entre 

abril de 2020 e fevereiro de 2021, segundo a Câmara Empresarial do Turismo (G1 RN, 2021). 

Com essa mudança de cenário e com decretos e medidas restritivas para segurança 

nacional, interferiu substancialmente no tráfego aéreo nacional e internacional, no setor 

hoteleiro com queda 45,3% na ocupação de 2020 em comparação com o ano de 2019, de 

acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - ABIH (G1 RN, 2021) e no setor 

de bares e restaurantes, o qual teve 95% do seu faturamento alterado, e 10% dos seus 

estabelecimentos fechados de forma definitiva, de acordo com o Serviço de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte (G1 RN, 2021). Nesse sentido, para lidar com 

problemas como o observado durante a pandemia, foram utilizadas ferramentas de auxílio 

para a retomada de destinos turísticos, no intuito de manter a imagem e o fluxo turístico.  

Mesmo diante dessas adversidades, o Rio Grande do Norte (RN) tem se destacado no 

cenário do turismo nacional, segundo o Anuário da Associação Brasileira das Operadoras de 

Turismo (EMPROTUR, 2021), ocupando um lugar entre os três principais destinos do Brasil 

escolhidos pelos viajantes no ano de 2020. Com isso, em 2021, na edição de dezembro do 

Boletim Mensal do mesmo órgão teve como resultados de vendas das operadoras associadas 

em novembro, que a capital do Estado está ocupando a posição de destino mais vendido no 

período, tanto para viagens domésticas quanto internacionais, ultrapassando destinos 

consolidados como  Rio de Janeiro, Porto de Galinhas, Fortaleza e Maceió,  concretizando 

Natal como o destino de sol e mar preferido dos brasileiros. 
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O Estado do RN está presente nos rankings de destinos mais vendidos e procurados, 

em operadoras como Hurb, Decolar e tendo a sua capital como cidade mais procurada para o 

fim do ano, segundo a Buson, começando a ser destaque no segmento do ecoturismo, além do 

sol e praia (VEJA, 2022). No decorrer desse processo, pode-se listar uma nova campanha 

promocional, baseada no “Visite Rio Grande do Norte”, no qual se tem os nichos de mercado 

turístico sendo trabalhados de forma segmentada e as campanhas de marketing cooperado 

como ferramentas para um alcance direcionado em cada nicho. 

Tal processo de sucesso está relacionado às estratégias adotadas pelo destino com seus 

atrativos (EMPROTUR, 2021). A estratégia de um destino turístico está associada à gestão de 

marca como ponto essencial para decisões das organizações, correlacionado com os 

elementos que são presentes nessa construção como produto e/ou serviço, as relações 

estabelecidas com consumidores, fornecedores e demais stakeholders e representa a sua 

identidade (DIAS, 2017).  

A gestão da marca influencia no planejamento estratégico do turismo, posto que a 

decisão sobre a ordenação, sistematização e integração das ações do presente para construir 

cenários futuros alternativos são baseados na análise do ambiente externo e identificação das 

oportunidades para a valorização da imagem do destino (BRIZOLLA; LIMA, 2008; DAFT, 

2007 apud PAIVA, 2010). 

Diante das informações, ora mencionadas o presente estudo tem como foco as 

estratégias de promoção turística do destino Rio Grande do Norte, uma vez que o turismo é 

responsável por uma das principais receitas do Estado do Rio Grande do Norte. A atividade 

turística gera cerca de 100 mil postos de trabalho e apresentam outras 54 atividades ligadas a 

si diretas ou indiretamente com perspectivas de expansão dadas às características naturais já 

exploradas do entorno e as características culturais a serem exploradas (SECRETARIA 

ESTADUAL DE TURISMO DO RIO GRANDE DO NORTE – SETUR/RN, 2016).   

Nesse contexto, é pertinente o estudo voltado para o entendimento de como estão as 

estratégias adotadas para utilizar as características naturais e culturais como diferencial 

promocional do Rio Grande do Norte. Face ao exposto, surge a seguinte pergunta - problema 

que orienta o estudo: Quais são as estratégias de promoção da marca do destino turístico Rio 

Grande do Norte durante a pandemia do Covid-19?  
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1.2 Justificativa  

 

O setor do turismo, em conjunto com o de serviços e comércio, correspondia 65% do 

Produto Interno Bruto (PIB) do Estado do Rio Grande do Norte e movimentou R$ 42,3 

bilhões durante vários anos até 2019, empregando, direta e formalmente, quase 310 mil 

pessoas, o que equivale a quase 74% de todos os empregos com carteira assinada gerada pelo 

setor privado no RN. Todavia, com o advento da pandemia de Covid-19 a atividade turística 

foi diretamente impactada, resultando um prejuízo de R$ 1,5 bilhão entre abril de 2020 e 

fevereiro do ano de 2021 devido à diminuição: da malha aérea e do fluxo turístico, 

ocasionando o fechamento e a falência de empreendimentos, principalmente da hotelaria, 

eventos, alimentos e bebidas (G1 RN, 2021). 

Nesse contexto, de acordo com Dias (2017), em momentos de crise torna-se urgente a 

recuperação do segmento turístico de modo que o destino possa voltar a se posicionar no 

mercado, exigindo, para tanto, uma gestão estratégica, pautada no gerenciamento da 

promoção turística, através do branding turístico, segmentação de mercados e acesso aos 

multicanais de vendas, como uma atividade integrada, com intuito de estimular o setor para o 

seu crescimento e melhora da economia. 

Dessa forma, Toubes et. al. (2021) mostram mudanças ocorridas nos padrões de 

consumo dos turistas e nos aspectos da promoção turística após a pandemia de COVID-19 na 

Espanha. A promoção turística teve a sua evolução pautada no comportamento do indivíduo e 

suas prioridades, elencando a segurança do destino, a influência das mídias sociais e a 

conversão dos veículos promocionais para o digital. Contudo, não demonstram a importância 

das características dos atrativos para promoção turística e a construção da imagem do destino 

que se traduz na marca do mesmo.  

Hernández-Zelaya et. al. (2020) analisaram nos anúncios de promoção turística da 

Espanha o desafio da marca- país no início da pandemia, dadas às restrições à mobilidade 

turística. Entretanto, não buscou informações com os gestores que desenvolvem as estratégias 

de promoção turística para saber quais seriam os novos rumos a serem tomados.  

Quanto ao Rio Grande do Norte (RN), Porpino (2015) fez uma análise crítica sobre a 

promoção do posicionamento do Estado, como pouco competitivo. No entanto, no Anuário da 

Braztoa em 2022, é possível observar as mudanças ao decorrer dos anos, as quais interferiram 

na colocação do Estado nos rankings de vendas como o segundo destino mais vendido do 

Brasil (EMPROTUR, 2022). Podemos citar, também, o trabalho de Almeida, Bridi, Araújo 



12 

 

 

Júnior, Silva e Damasceno (2020), que retrata a perspectiva da antiga marca territorial do Rio 

Grande do Norte em planos estaduais de turismo. 

Sendo assim, esses estudos anteriormente mencionados deixam lacunas a serem 

preenchidas por pesquisadores da área de turismo, de modo a entender as estratégias de 

promoção da marca sobre um destino turístico. Isto posto, essa monografia preenche gaps que 

foram deixados pelos autores, através da análise do plano de marketing do Rio Grande do 

Norte, utilizado para o resultado alcançado até abril de 2022, correlacionando com o período 

de retomada do turismo, durante a pandemia.  Além disso, esse estudo traz contribuições para 

sociedade, visto que mostra a visão de como os gestores têm se posicionado para impulsionar 

o turismo no Estado do Rio Grande do Norte através de ações de marketing estratégico.  

Dessa forma, foi escolhida a Empresa Potiguar de Promoção Turística (EMPROTUR) 

que é a responsável em realizar as estratégias de marketing do Estado, tendo um papel 

importante nesse novo cenário turístico de impulso a que se encontra essa região em meio à 

pandemia de Covid-19.  

Por fim, o motivo pessoal de escolha dessa temática como trabalho monográfico foi 

devido à autora deste estudo ter realizado o estágio obrigatório do curso, na Empresa Potiguar 

de Promoção Turística (EMPROTUR). Assim, teve contato direto com o planejamento 

estratégico e com suas respectivas ações voltadas à promoção turística dos segmentos.  

Desse modo, como estagiária do segmento Meetings, Incentives, Conferences and 

Exhibitions (MICE2) e no segmento do Nacional, foi observado as ações promovidas, seus 

respectivos resultados e impactos a curto e médio prazo. Com isso, despertou o interesse 

sobre a gestão da promoção turística de um destino e o fortalecimento da sua marca 

correlacionado as estratégias utilizadas. Assim, foi possível analisar as etapas desse processo, 

como fatores fundamentais para o desenvolvimento do destino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Encontros, Incentivos, Conferências e Feiras.  
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral:   

 

O objetivo geral do presente trabalho é analisar as estratégias de promoção da marca 

do destino turístico Rio Grande do Norte durante a pandemia do Covid-19. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

 

            Para alcançar o objetivo geral foram traçados os seguintes objetivos específicos:  

a) Identificar as estratégias e ações de promoção turística do Estado do Rio Grande do 

Norte. 

b) Verificar os impactos negativos causados ao destino turístico Rio Grande do Norte, 

durante a pandemia. 

c) Descrever o processo de mudança e execução da promoção turística no destino Rio 

Grande do Norte mediante a pandemia de Covid-19, a partir dos gestores e equipe técnica. 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

 

O trabalho monográfico está dividido em capítulos com tópicos. Assim, o primeiro 

capítulo consta a introdução com o primeiro tópico que é a problemática, na qual disserta 

sobre o que seria um destino turístico e a contribuição da construção da imagem do destino 

através de ações estratégicas que ajudam na promoção do destino. Ademais, mostra voos e 

ocupação hoteleira até 2019 e o impacto da pandemia de Covid-19 no destino Rio Grande do 

Norte. Além disso, expõe uma pergunta-problema que é o ponto de partida que norteia o 

estudo.  

Na introdução também tem uma justificativa na qual são apontados alguns trabalhos 

como os de Toubes et. al. (2021), Hernández-Zelaya et. al. (2020), Porpino (2015) e Feijó, 

Bridi, Araújo, Silva e Damasceno (2020), que deixaram lacunas que estão sendo preenchidas 

nessa monografia. O objetivo geral e os objetivos específicos se encontram na introdução.  

O outro capítulo é o referencial teórico com tópicos como: “Marcas e a importância da 

imagem para promoção turística”; “Marketing turístico como fator impulsionador do 

marketing de lugar”; “A importância do marketing turístico como alternativa aos impactos da 
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pandemia de Covid-19”; e “Estratégias de marca de destinos turísticos: um papel protagonista 

do poder público”.  

O capítulo da metodologia é apresentado em tópicos como: caracterização da 

pesquisa; sujeitos da pesquisa, plano de coleta de dados e técnicas de análise de dados. Na 

caracterização da pesquisa trata-se de um estudo exploratório-descritivo; com abordagem 

qualitativa. No universo e campo da pesquisa são expostos os gestores públicos da 

EMPROTUR que fizeram a entrevista.  

No plano de coleta de dados é apresentado o que teve como questões abertas e 

fechadas para o roteiro de entrevista e, baseado em que autores foram construídas as 

perguntas, além do período em que as entrevistas foram aplicadas e a média de quanto tempo 

durou as entrevistas. Na técnica de análise de dados identifica a técnica de análise de 

conteúdo e a técnica de co-ocorrência como as que foram utilizadas para análise dos dados.  

No capítulo de análise dos resultados observou-se que há um tópico sobre o perfil dos 

gestores públicos responsáveis pelas estratégias de promoção turística do Rio Grande do 

Norte para conhecer melhor os gestores que estão à frente das ações de promoção na 

EMPROTUR.  

Além disso, há outro tópico sobre estratégia e ações de promoção turística do Rio 

Grande do Norte mostrando os eixos estratégicos de promoção, o sistema de inteligência 

comercial e os principais destinos emissores que o Estado tem buscado para impulsionar o 

turismo. Também tem um tópico sobre os impactos negativos causados ao destino turístico 

Rio Grande do Norte na pandemia da Covid-19 que mencionou a queda de visitantes no 

destino no período de pandemia.  

Ademais, tem o tópico percepção dos gestores sobre o processo de mudança e 

execução da promoção turística do destino Rio Grande do Norte, mediante a pandemia de 

Covid-19, na qual se observou que houve uma mudança no perfil dos turistas que passaram a 

querer conhecer o Brasil e, consequentemente, o Rio Grande do Norte que teve a contribuição 

das operadoras para a venda do cliente final. E por fim, há o tópico das considerações finais 

com as respostas aos objetivos de pesquisa, limitações do estudo e contribuições para estudos 

futuros.   
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 Marcas e a importância da imagem para promoção turística 

 

O conceito de marca pode ser definido de diversas formas, sendo relacionado ao 

produto e serviço ou vinculando a imagem com o mercado. Para o Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial (INPI, 1996), a marca é um sinal distintivo que tem como funções 

principais identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, 

semelhantes ou afins de origem diversa. Contudo, para American Marketing Association 

(AMA, 2014), a marca é um nome, termo, logotipo, símbolo ou design, ou uma combinação 

destes, concebido para identificar um fornecedor ou grupo de bens ou serviços de 

fornecedores, a fim de distingui-lo de outros concorrentes. Com a similaridade das 

características dos produtos, as marcas surgem como ferramenta para criar diferenciação entre 

eles (KOTLER; GERTNER, 2002 apud MOREIRA, 2010). 

Al Ries e Laura Ries (2000, p. 4) asseguram que “o poder de uma marca reside em sua 

capacidade de influenciar o comportamento de compra”, a qual vai além da estética ou 

embalagem, mas também, sobre a sua personalidade e representação. Dessa forma, Martins e 

Blecher, 1997) apresentam a marca como uma mina de ouro no negócio, e Tavares (2003) 

assevera que quando é bem estruturada, traz diferenciação e valor, algo que vai além da 

experiência com o produto.  

Para Martins e Blecher (1997, p.15), a marca pode ser compreendida como “um 

produto ou serviço ao qual foram dados uma identidade, um nome e valor adicional de uma 

imagem de marca''. A imagem é desenvolvida pela propaganda ou em todas as outras 

comunicações associadas ao produto, incluindo a sua embalagem. 

Dessa forma, “A marca representa além de um nome ou um sinal distintivo, uma 

marca deve ser, antes de mais um benefício, uma missão, uma razão de ser" (LENCASTRE, 

2007, p. 67), sendo um conjunto de atributos socioculturais físicos e crenças (SIMÕES; 

DIBB, 2001). Como pode ser observado, por exemplo, na definição Jr. Brent Ritchie e Robin 

Ritchie (1998), “a marca destino turístico” é um nome, símbolo, logotipo que identifica e 

diferencia o destino turístico, proporcionando ao turista a promessa de uma experiência 

memorável associada ao destino turístico, e que consolida e reforça memórias agradáveis 
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relacionadas com a experiência vivida no destino turístico para os turistas que já 

experimentaram tal destino. 

Com o crescimento da indústria do turismo, avanços na aviação comercial e na 

navegação marítima, e o avanço da globalização, a competitividade acirrou-se entre os 

destinos. Nascem então, a partir do aumento de ofertas e da similaridade entre produtos, às 

necessidades de diferenciação e desenvolvimento de marcas relacionadas à destinos turísticos 

(BRANISSO, 2005).  

Dessa forma, o aumento da oferta surge como desafio para os gestores de destino 

vencer a semelhança entre produtos. Existem destinos que ainda se posicionam com base em 

atributos – praias, sol, céu azul, povo amigável, montanhas – contudo, esses atributos não são 

mais o grande diferencial para um destino (MORGAN et. al. 2002 apud BRANISSO, 2005).  

Apesar de fazer parte da estratégia e impulsionar as atividades turísticas, a oferta 

apenas dos atributos não é suficiente, é necessária uma estratégia de construção para cada 

destino, baseada no público-alvo a qual deseja atingir, demonstrando os diferenciais 

competitivos, com elementos que visam despertar a curiosidade e envolvimento para desfrutar 

de tal experiência. Isto posto, faz-se necessário que os destinos criem uma identidade original 

e que se diferenciam de seus concorrentes (BRANISSO, 2005). 

Todavia, a imagem de destino tem grande influência na etapa de escolha de um 

destino para viagem, por isso o seu processo de criação precisa ser compreendido e analisado, 

para que cada lugar tenha a sua própria estratégia de diferenciação e promoção do lugar 

(SANTOS et. al. 2017). 

A imagem é a junção de várias associações e informações ligadas a uma localidade, 

como notícias, campanhas e fotos, tendo como o resultado a condensação de uma série de 

informação sobre um determinado território. Nesse processo de formação de opinião, os 

turistas podem formar tanto uma imagem negativa como uma imagem positiva do destino 

(MACHADO, 2009).  Sobre a construção de imagem do destino: 

 

O destino turístico não é apenas o que existe, mas também o que se pensa existir, ou 

seja, mais do que o destino em si, o que chega até aos visitantes e/ou turistas é uma 

construção mental sobre o destino que irão visitar e por essa razão, um entendimento 

do conceito de imagem de destino turístico revela-se fundamental. (ARAÚJO, 2016, 

p. 1).  

 

https://knoow.net/cienceconempr/marketing/imagem-de-marca/
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Conforme Araújo (2016), a imagem de um destino é uma construção formada pelas 

percepções e influências que o turista recebe no decorrer da vida, através do olhar de outras 

pessoas e do bombardeio de conteúdos relacionados a tal destino, assim formando uma ideia 

ou interesse no mesmo. Esse interesse do turista colabora para que, por meio da imagem, seja 

construída uma marca do destino que o posiciona como competitivo diante de outros destinos 

turísticos. 

A importância do posicionamento consiste em impulsionar o consumidor a 

desenvolver ideias e considerações sobre marca/empresa, com isso, contribuindo para que o 

público-alvo diferencie-as como concorrentes e obtém pela a qual percebem maior valor 

(TOLEDO; HEMZO, 1991). 

A comunicação das marcas transmite sinais/conteúdos, que formam a 

estratégia/posicionamento com que pretendem que a sua marca seja conhecida. Com isso é 

comunicado um conjunto de atributos das marcas do destino turístico, com o intuito de 

enfatizar de forma a influenciar a imagem que detêm na mente dos seus públicos-alvo através 

de ações de promoção turística (PRATAS, 2014). 

A palavra promoção em latim promotĭo 3 , é a ação e o efeito de promover 

(impulsionar) um processo ou uma coisa, tomar a iniciativa para realizar algo, elevar alguém a 

um cargo superior àquele que tinha. A ideia de promoção turística consiste na difusão de um 

lugar como destino turístico (EQUIPE EDITORIAL CONCEITO DE, 2014). 

A promoção turística, incluindo a publicidade, pode ser considerada como uma das 

principais ferramentas para estimular o crescimento do tráfego turístico para um destino, 

desse modo a sua eficácia, é associada como um dos fatores determinantes para o sucesso do 

plano de desenvolvimento (ACERENZA, 1991 apud MOREIRA et. al. 2018). 

A sua importância está associada aos impactos socioeconômicos e desenvolvimento, 

que o fluxo turístico traz ao território, por meio de estratégia de promoção comum aos 

destinos e suas províncias, mantendo sua individualidade e estratégias competitivas. Tendo 

como exemplo para replicar: O Destination Canada (NTO), com sua estratégia de promoção 

turística NorthStar22, pretende receber 22 milhões de turistas até 2022, gerando uma receita 

econômica total de 22.000 milhões de dólares canadenses (FUNDACAM, 2019). 

Em síntese, a marca é composta por elementos que identificam o produto e formam a 

sua imagem para o mercado. No caso do produto turístico, a imagem do destino também sofre 

a influência de aspectos culturais, socias e físicos sobre a percepção final de uma localidade, 

 
3 Promoção 
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desse modo, a promoção dos empreendimentos turísticos utiliza o marketing turístico, como 

ferramenta para informar se comunicar com seu cliente. 

 

2.2  Marketing turístico como fator impulsionador do marketing de lugar  

 

Segundo Kotler e Keller (2012, p. 4), “o marketing é um processo social pelo qual 

indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam por meio da criação, da oferta e da 

livre troca de produtos de valor entre si.”. Está relacionado à identificação de um conceito ou 

desejo do indivíduo, ao produto seja tangível ou intangível, com as relações sociais de oferta e 

demanda criada de acordo com a oportunidade de negócio e valor agregado, sendo aplicado a 

bens, serviços, eventos, experiências, pessoas, lugares, propriedades, organizações, 

informações e ideias. 

O mix de marketing tem sua origem em 1960, por McCarthy, em Marketing básico: 

uma visão gerencial, no qual define aos quatro pilares do marketing, assim conhecidos como 

4 P's: Produto, Preço, Praça e Promoção como componentes do composto de marketing. No 

entanto, esse conceito foi difundido por Philip Kotler (2000, p.37), como “o conjunto de 

ferramentas que a empresa usa para atingir seus objetivos de marketing no mercado-alvo." 

aplicando marketing de empresas. 

Com o advento da tecnologia, a integração de áreas e mudança do comportamento do 

consumidor, Kotler e Keller (2006) atualizam os 4 P’s já existentes e trazem outros 4 P’s: 

Pessoas (Marketing de Relacionamento), Processos (Marketing interno), Programas 

(Marketing Integrado) e Performance (Marketing de Desempenho) (KOTLER; KELLER, 

2012). 

Para Rosse (2012, p. 2), “a questão da qualidade no serviço é definida pelo 

consumidor de acordo com as suas expectativas e percepções”. Portanto a empresa precisa 

entender a perspectiva que o cliente tem sobre o serviço, posto que a sua avaliação é 

embasada de forma inconsciente do que ela espera do serviço/produto.  

Diante disso, é perceptível como a comunicação de uma empresa tem que ser alinhada 

à promessa de entrega. Para os empreendimentos turísticos, o marketing turístico segue o 

princípio que, os clientes não querem apenas comprar pacotes de viagem, eles procuram a 

experiência, como diferencial de escolha, levando em consideração o valor que foi agregado 

nesse serviço (MARGOTTI, 2020). 
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Desse modo, o marketing turístico é uma estratégia aplicada por diversos 

empreendimentos do setor, com intuito de se relacionar com o seu cliente, no caso, o turista. 

(SOUZA; KOVACS, 2009). Sendo um tipo de marketing orientado a conhecer os interesses, 

desejos e necessidades do turista, para assim, contemplá-lo com soluções e serviços, 

correspondentes às suas expectativas. Assim, o marketing turístico pode ser percebido como 

"(...) um conjunto de atividades que facilitam a realização de trocas entre os diversos agentes 

que atuam, direta e indiretamente, no mercado de produtos turísticos" (KOTLER, s/d apud 

SILVÉRIO, 2010, p. 29). 

O marketing turístico tem como objetivo promover um destino ou empreendimento, 

fortalecer sua imagem e assim contribuir com a sua venda no mercado de viagens, através do 

conhecimento dos seus produtos e serviços, bem como as suas particularidades desse mercado 

como "(...) seus atrativos, suas potencialidades, suas características, a infraestrutura instalada, 

seus atuais e potenciais visitantes para fazer um trabalho correto”. (MOTA, 2011, p. 9). Assim 

também, Marques (2005) descreve o marketing turístico, como uma forma de gestão que parte 

das necessidades e desejos dos turistas e busca satisfazê-los, oferecendo aos clientes valor em 

relação aos concorrentes, de forma lucrativa e sustentável para a organização no longo prazo. 

Dias e Cassar (2005), explicam que marketing turístico possui uma característica de 

interdependência entre o setor público e privado, no que se refere à manutenção da qualidade 

do produto turístico, já que a experiência da atividade turística envolve do momento da 

partida do turista para o destino, até a sua volta de origem, utilizando diversos graus, públicos 

e privados da cadeia do trade4 turístico, assim exigindo uma responsabilidade dos governos 

locais, em articulações em comum acordo com o trade.  

Face ao exposto, as ações de marketing turístico colaboram demasiadamente com a 

criação de diferenciais competitivos entre destinos já consolidados ou em fase de 

consolidação, (BERSELLI; ANÃNÃ, 2016). Assim, tendo como ramificação o marketing de 

lugares, relacionado ao fortalecimento do destino através do desenvolvimento da identidade 

turística. 

No caso do marketing de lugares, “a marca representa um compromisso que o país, 

região ou cidade assume perante os seus públicos e assume-se como um importante ativo 

econômico e psicológico desses territórios” (MOREIRA, 2010, p. 123). Como instrumento, 

 
4  São organizações privadas e governamentais atuantes no setor de "Turismo e Eventos" como os Hotéis, 

Agências de Viagens especializadas em Congressos, Transportadoras Aéreas, Marítimas e Terrestres, além de 

Promotores de Feiras, Montadoras e Serviços Auxiliares (tradução simultânea, decoração, equipamentos de 

áudio visuais, etc.) (EMBRATUR, 1995). 
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na competitividade entre destinos, tem o auxílio à tecnologia de comunicação, para promover 

sua identidade, cultura, história e outros valores, procurando se diferenciar no mercado 

globalizado (CARDOSO, 2013). 

O marketing de lugares engloba cidades, estados, regiões, países, habitantes locais, 

visitantes, organizações e investidores que tem o objetivo de promover e gerar valor para os 

envolvidos (OCKE; IKEDA, 2014). Com interesse em comum, o marketing estratégico de 

lugares precisa ter, como agentes propulsores, o governo, cidadãos e empresas que 

compartilham do mesmo interesse de elevar o território. Para Gertner & Kotler (2004), as 

quatro principais funções do gerenciamento da marca-país é: administrar a imagem do país; 

atrair turistas; atrair empresas industriais e comerciais; e procurar novas oportunidades de 

mercado. 

Segundo os mesmos autores, a administração da imagem do país trata-se, de qual 

imagem esse destino remete, relacionado aos atributos físicos-naturais, históricos e culturais. 

A marca Brasil, por exemplo, é reconhecida por atributos positivos associados à praia, 

carnaval, belezas naturais, futebol e música, assim como, também possui atributos negativos, 

como crime, violência, degradação ambiental. 

Gertner & Kotler (2004) ainda afirmam que a atração de turistas se faz através de 

profissionais de turismo que identificam e entendem o valor que os viajantes buscam na 

experiência como usuários (desempenho, valor social e emocional), consumidores 

(conveniência e personalização) e pagadores (preço e crédito). 

Quanto à atração das empresas industriais e comerciais trata-se de atrair investimentos 

e oportunidade de empregos para a população, utilizando como incentivos características 

como mão-de-obra, política tributária, comodidades, incentivos, instituição de ensino, 

regulamentação, energia, comunicação e ambiente empresarial, além de utilizar a localização 

e fornecedores como diferenciais estratégicos (Ibid.). 

Por fim, a procura por novas oportunidades de mercado se dá em vender a cidade, 

atributos naturais, história, cultura e infraestrutura através de inovação, criação ou 

ressignificação, de campanhas de promoção, programas de incentivo ao turismo (Ibid.).  

Sendo assim, o marketing de lugar, beneficia também as empresas de turismo, com a 

comercialização do destino, a qual a imagem do destino traz sua referência simbólica, que 

ajuda mensurar e interpretar as empresas do trade turístico para as tomadas de decisões 

direcionadas as estratégias de posicionamento ou reposicionamento das cidades em termos de 

identidade. Essas estratégias, segundo Felix et. al. (2020) podem ser adotadas mediante 
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acontecimentos como o de uma pandemia que faz com que o destino promova mudanças para 

tomar um novo direcionamento atraindo outros públicos-alvo.  

 

2.2.1 A importância do marketing turístico como alternativa aos impactos da pandemia 

de Covid-19 

 

A pandemia do COVID-19 desencadeou uma crise de saúde sem precedentes com 

impactos econômicos significativos em muitos setores ao redor do mundo (TOUBES et. al. 

2021).  Nesse processo, as restrições e protocolos de vigilância sanitária, foram utilizados 

como estratégia de segurança para a população, acarretando as restrições de viagens e o 

distanciamento social, suspendendo a indústria de viagens e turismo. Desse modo, o turismo 

antigamente conhecido deixa de existir (NIEWIADOMSKI, 2020).  

Mais do que qualquer outro setor econômico, o turismo apresenta uma característica 

de extrema sensibilidade a toda a alteração situacional, sendo susceptível às alterações de 

mercado, taxa de câmbio, instabilidade política, as quais foram vivenciadas, durante esse 

período turbulento (BENI, 2020).  

Em síntese, a paralisação da atividade turística, devido ao COVID-19, tem causado 

perdas incalculáveis para a economia, não somente pelas receitas que o destino deixou de 

receber, devido à ausência de turistas, mas, também, pelo fechamento temporário ou 

permanente, de várias empresas que fazem parte desse setor, que implica no aumento de 

desemprego no país (ALLES, 2020).  

Para Galoni et. al. (2020), a pandemia ilustra que uma doença contagiosa pode provocar 

uma poderosa resposta emocional que influencia as escolhas dos consumidores. Nesse sentido, 

acarretando mudanças nos padrões de consumo dos turistas e, consequentemente, na estratégia de 

negócios da oferta (TOUBES, 2021). Assim, exigindo a reformulação de estratégia e modelos 

de negócio para o novo perfil de cliente.  

Nesse processo, há alteração de necessidades e interesses do consumidor, mudando 

drasticamente as demandas dos consumidores e o comportamento de compra (KANTAR, 

2020), visando além da qualidade de serviços, a segurança sanitária como fatores 

determinantes. Entretanto, a inovação do marketing, como a atualização do mix-marketing, 

pode ser uma forte aliada das empresas a sobreviver aos riscos (NAIDOO, 2009). No contexto 

do produto turístico, as estratégias de promoção estão ligadas a protocolos de saúde, destino 

seguro, à experiência do consumidor e à tecnologia como diferencial competitivo (KANTAR, 

2020). 



22 

 

 

O marketing, como atividade que mantém uma relação dialética com as vendas, 

olhando para as necessidades do comprador e as necessidades do vendedor, atua promovendo 

o destino e seus atrativos, buscando a satisfação do cliente (KELMER; MAIA, 2021). Para 

atender o novo perfil de consumidor, é necessária uma mudança de estratégia de promoção e 

divulgação e, até mesmo, da venda. Para isso são adotadas uma nova linguagem e um 

planejamento digital, que pode ser utilizado para diminuir os impactos da pandemia tendo 

como exemplo, o caso de Portugal, em que as mídias sociais foram utilizadas para diminuir os 

impactos, com algumas campanhas voltadas a manter a relação com o consumidor, durante a 

pandemia, fomentando o interesse para a sua visita (SOUSA, 2020). Á vista disso, as redes 

sociais, tornam-se ferramentas para capturar a atenção do público (doméstico e exterior) e de 

transmitir a ideia de que “vai ficar tudo bem” num cenário “pós-pandemia”, assim as 

“marcas” turísticas se mantêm próximo ao consumidor pela mensagem, mantendo a relação e 

o interesse pela sua visita na mente do consumidor.  

Como pode ser observado na Espanha, na qual sua campanha de retomada, nomeada 

“Plano de Promoção do Setor Turístico: Rumo ao Turismo Seguro e Sustentável Pós-COVID-

19”, que consiste em vinte e oito medidas que se vinculam em torno de cinco linhas de ação, 

as quais são a recuperação da confiança no destino (destino 360° seguro); a implementação de 

medidas para reativar o setor; a melhoria da competitividade do destino turístico; o 

aperfeiçoamento do modelo de conhecimento e inteligência turística; e uma campanha de 

marketing e promoção (ALLE, 2020; MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 

TURISMO, 2020). 

Não obstante, a chegada da pandemia relacionada ao Coronavírus (Covid-19) 

demonstrou a falta de preparo do poder público e da iniciativa privada, em relação à gestão de 

riscos e crises no turismo (BLANC, 2021). Apesar do setor da saúde aparecer como 

protagonista, sua gestão de risco é vinculada aos outros setores e atores da sociedade, o qual 

exige a ação do governo, tendo como papel e a responsabilidade combate às emergências e na 

garantia da prestação dos serviços essenciais (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2020). 

Dentro do conceito de gestão de risco, o risco aparece como “a probabilidade de 

ocorrer uma perda no presente ou no futuro” (...) “traz como resultado final uma perda ou 

decréscimo de valor num bem” (ZAMITH, 2006, p. 48). Portanto, trata-se de algo que pode 

ou não estar iminente. O estudo dos riscos se torna necessário para evitar perdas materiais, 

monetárias e até humanas advindas de crises, por conta de problemas decorrentes omissão ou 

descaso com uma situação (ROVAI, 2005). 
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Já para o Decreto Federal nº 9.203, de 2017, define gestão de riscos como um processo 

de natureza permanente, acordado, direcionado e monitorado pela alta administração, que 

contempla as atividades de reconhecer, avaliar e gerenciar potenciais eventos que possam 

afetar a organização, destinado a fornecer segurança razoável quanto à realização de seus 

objetivos. 

Com isso, o gerenciamento de risco, em outras palavras, tem o poder de trazer 

melhoria dos serviços prestados e da gestão de recursos governamentais, na qual se traduz 

para o bem estar da população (SILVA et. al. 2021). Como é explicado no Manual de Gestão 

de Risco, da Secretaria do Governo (2020), a abordagem é dividida em etapas de 

implementação da gestão de riscos – identificação, análise, resposta, monitoramento e, além 

da comunicação e reporte ao longo do ciclo de gestão, a abordagem é projetada para ajudar a 

alcançar os objetivos propostos dos diversos processos, bem como atender equipamentos 

legais. Em cada etapa do ciclo, além de definir os papéis e responsabilidades de cada pessoa, 

são disponibilizadas ferramentas de gestão para auxiliar na execução das atividades. 

Todavia, o turismo é um setor influenciado por muitos fatores, sendo um dos mais 

fortes a suscetibilidade a diferentes fenômenos que mudam por acaso à medida que se 

desenvolvem dentro de um espaço geográfico, com isso, é importante determinar as 

estratégias que compreendem o conhecimento do meio ambiente e da situação atual para 

antecipar possíveis mudanças e orientar o destino, a empresa e a organização (FELIX et. al. 

2020). 

Bernstein (1997, p. 18) afirma que “para que uma sociedade pudesse incorporar o 

conceito de risco à sua cultura, teriam de ocorrer mudanças, não nas visões do presente, mas 

nas atitudes quanto ao futuro”. Essa falta de despreocupação com gerenciamento de risco foi 

bem observada durante a crise do COVID-19, a qual trouxe uma avalanche de setores em 

crise. Durante o período de pandemia que iniciou em 2020, para que as necessidades do setor 

empresarial, nos destinos turísticos fossem identificadas, é essencial determinar estratégias 

que compreendem as deficiências de cada destino, visto que possuem características e público 

distinto (FELIX et. al. 2020). 

Contudo, para Blanc (2021), esse movimento pode trazer benefícios em longo prazo 

ao destino turístico Brasil, desde que seja planejado de forma séria, com agenda clara e 

comprometimento dos principais envolvidos, utilizando o momento para o posicionamento 

como destino seguro e responsável.  
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Trazendo ferramentas como manuais de gestão de risco na área de eventos e selos de 

proteção ao turista, tendo como exemplo o selo “Turismo Responsável” que ajuda a 

posicionar destinos brasileiros como seguros, criado pelo governo brasileiro, com o conteúdo 

voltado a adoção de medidas de biossegurança nos empreendimentos e destinos turísticos 

durante a pandemia (GOVERNO FEDERAL, 2021) e o selo “Safe and Travel5”, criado pela 

World Travel & Tourism Council (WTTC)6, com objetivo de identificar os destinos que 

adotaram protocolos globais de biossegurança contra o novo Coronavírus, tendo mais de 10 

destinos brasileiros reconhecidos, de acordo com a revista PanRotas (2020). Nesse sentido, é 

possível identificar o papel do poder público na gestão de risco, como também agente 

responsável pela condução da estratégia da promoção da marca do destino. 

 

2.3 Estratégia de marca de destinos turísticos: um papel protagonista do poder público 

 

O conceito de estratégia pode ser definido por “um padrão em uma sucessão de ações” 

(MINTZBERG; WATERS, 1985 apud MARIOTTO, 2003, p.79), dessa forma a estratégia é 

um conjunto de decisões de ações em busca de objetivos. Scalon (2019) define a estratégia 

como uma ferramenta abstrata com objetivos em longo prazo, enquanto a tática é tangível e 

baseada na melhor ação a se executar em curto prazo. Já na perspectiva de outros autores, a 

estratégia “é um modelo ou plano que integra os objetivos, as políticas e as ações sequenciais 

de uma organização, em um todo coeso” (MINTZBERG; QUINN 1991 apud CAMARGOS; 

DIAS, 2003, p.2), assim definindo as correlações apresentadas em um planejamento 

estratégico.  

Com isso, o conceito de estratégia, está relacionado à sua característica de renovação, 

como processo dinâmico e ajustável, reagindo às interações que acontecem, assim detectando 

pontos que precisam ser repensados e estabelecendo as ações que deverão ser empreendidas 

(PEREIRA et. al. 2014).   

Nesse contexto, as ações estão fortemente ligadas à estratégia. Paula (2008) apresenta 

a estratégia de marca como responsáveis por garantir a diferenciação de determinada empresa, 

ou produto dos concorrentes na percepção dos consumidores, distinguindo a empresa dos seus 

concorrentes, sendo uma forte aliada à imagem e identidade do produto como vantagem 

competitiva, estimulando a repetição de compra. 

 
5 Traduz-se Seguro e Viagem. 

6Traduz-se Conselho Mundial de Viagens e Turismo. 
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Para Cooper et. al. (2008), o marketing turístico, trata não somente dos inventários 

tangíveis dos atributos físicos, como geografia natural, o ambiente e atrações construídas, a 

hotelaria e estrutura de transportes, mas também com fatores culturais e sociais intangíveis.  

Assim, as marcas turísticas ou marcas lugar, cumprem a necessidade de valorizar os 

sítios por meio dos seus atributos e experiências únicas, promovendo a visita de turistas e a 

sustentabilidade do turismo, trazendo o exemplo da Ilha da Madeira, como um típico destino 

turístico, que tem destaque da concorrência através da sua herança, ao nível da cultura e 

patrimônio (CARVALHO, 2016). Desse modo, a criação e promoção da marca surgem como 

um dos mais importantes fatores a ter em conta no desenvolvimento de qualquer país, região 

ou cidade (MOREIRA, 2010). 

Para Echeverri (2013) a estratégia de marca- país tornou-se o objetivo dos governos 

para melhorar sua reputação no mercado internacional. O resultado final da aplicação de uma 

estratégia de marca- país não é apenas mudar a imagem de um território, mas também mudar 

a percepção dos turistas (visitantes e investidores) através de uma experiência positiva com o 

destino. Com isso, o poder público, há décadas, tem a responsabilidade da administração da 

promoção de países, regiões ou cidades, e isso vem de um contexto histórico, da necessidade 

de captar recursos de caráter financeiro, de infraestrutura, humano ou outro, tendo as 

campanhas de promoção como ferramenta de captação (MOREIRA, 2010). 

À vista disso, mudanças e inovação nas estratégias de marketing dos destinos 

turísticos são imprescindíveis, pelo fato, de ser um trabalho que visão o fortalecimento da 

imagem dos produtos turísticos no mercado externo, valorizando as riquezas naturais e 

culturais dos países, a oferta de serviços de qualidade, o aumento de emprego e renda local, e 

promove um turismo seguro e sustentável (MOREIRA et. al. 2018). Sendo assim, os países, 

regiões e cidades competem entre si, por esses benefícios, planejando que a sua marca seja 

mais forte do que seus destinos concorrentes, especialmente na mente do consumidor 

(MOREIRA, 2010). 

Isto posto, confirmou-se que a promoção do turismo é uma questão fundamental para 

o correto desenvolvimento dos destinos turísticos no âmbito da estratégia do planejamento 

geral (LASARTE et. al. 2018). No Brasil, o Ministério do Turismo é responsável por 

desenvolver o turismo como uma atividade econômica sustentável, mas o Instituto Brasileiro 

de Turismo (EMBRATUR) é um dos responsáveis pela criação de ações para promoção do 

país, com campanhas que buscam valorizar a imagem do Brasil no exterior como um destino 
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moderno, sofisticado e hospitaleiro, para fortalecer o mercado interno e consolidar o Brasil 

entre os principais destinos turísticos mundiais (MOREIRA et. al. 2018). 

Com isso, a partir de janeiro de 2003, com a instituição do Ministério do Turismo, a 

atuação da EMBRATUR dedica-se à promoção, ao marketing e ao apoio à comercialização 

dos produtos, serviços e destinos turísticos brasileiros no exterior (MINISTÉRIO DO 

TURISMO, 2015). 

No estudo de Moreira et. al. (2018), trata as campanhas promocionais do Brasil ao 

longo do tempo, tendo como enfoque a de 2012, que utilizou uma imagem mais forte do país, 

no ângulo de um país que propicia experiências únicas, destacando a diversificação de 

produtos turísticos, negócios, tecnologia, cultura e hospitalidade para atrair cada vez mais um 

número maior de turistas estrangeiros, No estudo também foi identificado à influência 

positiva que a participação em eventos, da propaganda e da distribuição de material 

promocional traz sobre a imagem do destino turístico. 

Outro destino analisado foi à Espanha, observado por Lasarte et. al. (2018), no qual 

alinhou a promoção com o desenvolvimento sustentável, como estratégia de conservação do 

destino e estímulo para economia turística, tendo a TURESPAÑA como responsável pela 

promoção turística da Espanha, na qual busca valorizar a importância do meio ambiente, 

reduzindo assim os desequilíbrios socioeconômicos e turísticos da região, alinhando a 

sustentabilidade e a imagem positiva, fruto de um planejamento turístico, sendo o governo 

responsável por trazer a sustentabilidade como fundamental. 

Com a diferenciação da sua marca, defendida por Echeverri (2013), o México, tornou-

se um destino reconhecido, que teve como propósito de fortalecer a própria imagem de um 

país caracterizado por uma forte posição no contexto americano que beneficiou a promoção 

de diferentes destinos do México, resultado de uma reformulação de estratégia, utilizando o 

Vive México como ferramenta para a promoção do turismo nacional e internacional no país. 

Com base nos agentes precursores o Governo, em conjunto com as agências de 

viagens, com o propósito de estimular o turismo e promover uma imagem positiva do país, 

além da criação da ProMexico, que é uma entidade dedicada à promoção de negócios 

internacionais no México (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 2007). 

Com o crescente uso das redes sociais no cotidiano nos últimos anos, e o marketing 

digital como fonte alternativa de desenvolvimento tecnológico, é importante destacar que o 

uso organizacional de estruturas digitais em contextos organizacionais, inclusive na esfera 
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pública, é crucial para facilitar a comunicação entre a comunidade em geral e as instituições 

(SANTOS, 2021).  

Para Andrade et. al. (2018), os avanços nas Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) resultaram em uma troca acelerada de informações, possibilitando o 

compartilhamento instantâneo de opiniões sobre novos produtos, marcas, serviços e destinos. 

Nessa perspectiva, as redes sociais são uma estratégia para facilitar a interação entre os 

usuários que relatam suas experiências durante as viagens.  

Os mais diversos setores são influenciados pela internet, incluindo o turismo. Embora 

tenha dado origem a processos como a desintermediação das agências de viagens, a internet 

proporcionou um novo espaço para a atividade turística, contribuindo para sua expansão, 

posto que oferece serviços que permitem ao consumidor planejar viagens, ter acesso 

instantâneo a informações relevantes, de forma rápida e fácil (GONÇALVES et. al. 2012).  

Desse modo, o marketing turístico nas mídias sociais, deve ser pautado na criação de 

conteúdo (como fotos, vídeos, notícias) e na interação com o público, para gerar engajamento 

e interesse dos turistas sobre o destino através dos atrativos e empreendimentos turísticos ali 

expostos (GONÇALVES et. al. 2012). 

Nesse sentido, pode-se inferir que as redes sociais são termômetros para o 

posicionamento de ações estratégicas por instituições públicas (SANTOS, 2021). Assim, as 

instituições que promovem o turismo utilizam mídias sociais como tiktok e instagram para 

interagir e alcançar possíveis turistas. Andrade et. al. (2018, p. 9) citam “que as redes sociais 

são instrumentos de influência digital para a promoção de destinos turísticos e é uma 

realidade com marketing dirigido ou mesmo de forma involuntária”, consequentemente os 

influenciadores digitais, fazem parte das campanhas de promoção turística, sendo no perfil no 

destino, ou em parceiras com os mesmos.  
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Caracterização da Pesquisa 

 

A pesquisa é descritiva-exploratória quanto aos seus objetivos. Como pesquisa 

exploratória de acordo com Gil (2002), tem como finalidade o aprimoramento de ideia e 

aproximação do problema, trazendo familiaridade com o tema. Da mesma forma, o mesmo 

autor pontua o estudo descritivo, como a descrição de características de determinada 

população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis. 

Dessa forma, a pesquisa desenvolvida para esta monografia é descritiva-exploratória, 

uma vez que o caráter exploratório é que a temática sobre o processo das estratégias de 

promoção da marca do destino turístico Rio Grande do Norte é pouco explorada, tendo sua 

relevância associada à promoção turística durante o período de pandemia e a recuperação do 

setor turístico através dessas ações. Já o caráter descritivo está presente nesse trabalho a partir 

do momento em que podem ser observadas na análise das respostas dos entrevistados as 

relações entre elas.  

Quanto ao processo de pesquisa segundo, Gil (2002, p. 41), envolvem: (a) 

levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas 

com o problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que "estimulem a compreensão". 

Nesse prisma, foi analisado o método da criação de uma estratégia de promoção, tendo como 

principais pontos a mudança de marca, inteligência comercial e stakeholders. Assim, foi 

utilizado como conteúdo de análise, as campanhas de promoção turística do destino RN, e 

entrevistas com os gestores responsáveis pela sua concepção, alinhando os objetivos e metas 

que tinham com a campanha, contrapondo com os resultados alcançados. 

No presente trabalho, foi utilizada a abordagem qualitativa, como Strauss e Corbin 

(1998) conceituam, é qualquer pesquisa que produz por qualquer tipo de pesquisa não obtida 

por procedimentos estatísticos ou outros meios quantitativos. Pode referir-se ao estudo da 

vida das pessoas, experiências de vida, comportamentos, emoções, sentimentos e interações 

entre organizações, fenômenos culturais e nações. Sendo assim, foram utilizadas entrevistas 

com gestores responsáveis pela promoção do Estado do Rio Grande do Norte, para a 

compreensão do fenômeno. 



29 

 

 

O método aplicado foi o estudo de caso, com o objetivo de aprofundar o conhecimento 

sobre a temática, tendo como intuito também oferecer subsídios para novas investigações 

sobre a mesma temática. 

 

“O estudo de caso permite uma investigação para se preservar as características 

holísticas e significativas dos eventos da vida real - tais como ciclos de vida 

individuais, processos organizacionais e administrativos, mudanças ocorridas em 

regiões urbanas, relações internacionais e a maturação de alguns setores” (YIN, 

2001, p. 19) 

 

Assim sendo, esse estudo de caso mostra ações da Empresa Potiguar de Promoção 

Turística S/A – EMPROTUR para promoção turística do Rio Grande do Norte (RN), que 

obteve destaque nos anos de 2021 e 2022 como case de sucesso na indústria, sendo vencedora 

da premiação de inovação Desafio Turistech Brasil, através do Sistema de Inteligência do 

Turismo do Rio Grande do Norte (Sírio) (SENAC RN, 2021), e também teve o Diretor 

Presidente homenageado na categoria Gestão Pública Estadual no XII Prêmio Nacional 

ABBTUR Mérito e Talento em 2022.  

 

3.2 Sujeitos da Pesquisa 

 

Esse estudo realizou pesquisas presenciais com os gestores responsáveis pela direção 

da EMPROTUR, empresa responsável pela promoção do Estado do RN. O critério para a 

escolha dessas pessoas foi ligado a sua participação ativa no processo de criação e mudança 

de marca e consolidação do destino. Além de ser a gestão que acompanhou o período pré, 

durante e pós-pandemia e alcançaram ótimos resultados nesse intervalo. 

Dessa forma, os atores que foram pesquisados são: Diretor Presidente (Entrevistado I); 

Subgerente de Articulação e Pesquisa (Entrevistado II); Gerente de Comunicação 

(Entrevistado III); Gerente de Promoção Internacional (Entrevistado IV); Diretora de 

Operações do Centro de Convenções (Entrevistado V). 
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3.3 Plano de Coleta de dados  

 

Os dados foram coletados através de entrevistas presenciais e gravadas, no 

período de 10 de maio a 23 de maio de 2022, com duração média mínima entre 28 minutos e 

máxima de 54 minutos, e depois foram transcritas para posterior análise. 

Para elaboração do roteiro de entrevista foram construídas perguntas iniciais do 

perfil dos participantes do evento como: faixa etária, gênero, escolaridade, cargo e tempo de 

serviço. Na continuação da entrevista, foram elaboradas questões que respondessem aos 

objetivos específicos desta monografia, tendo por base autores que trabalham com promoção 

turística, branding marketing, marketing de lugares e posicionamento de destinos, conforme 

se verifica no Quadro 1. 

 

Quadro 1- Perguntas do roteiro de entrevista com a equipe gestora da promoção turística no 

Rio Grande do Norte 

Objetivos específicos Perguntas do roteiro de entrevista Base 

conceitual 

Base 

Documental 

 

Identificar as estratégias e 

ações de promoção turística 

do Estado do Rio Grande do 

Norte 

1- Como é feita a gestão da promoção do 

produto turístico do Rio Grande do Norte?  

 

2- Como o setor de inteligência comercial 

atua no processo de tomada de decisão? 

 

3- Quais são os mercados emissores do 

RN? 

 

4- Como foi o processo de mudança de 

marca, de Tudo Começa aqui, para Visite 

Rio Grande do Norte? 

 

5- Como são definidas as estratégias para 

cada segmento? 

 

6- Quais foram as inspirações para a marca 

“Visite Rio Grande do Norte”?  

(Elementos, cores, slogan presente na 

marca?) 

 

7- Quais são os diferenciais competitivos 

que o RN possui perante os outros 

destinos? 

 

 

Kotler e Keller 

(2012) 

 

EMPROTUR 

(2021) 

 

Pereira et. al. 

(2014) 

 

 

Planejamento 

Estratégico e 

Marketing para 

o Turismo do 

Rio Grande do 

Norte 

 

Planejamento 

Interno da 

EMPROTUR 

de 2021 

 

Planejamento 

Interno da 

EMPROTUR  

2022  
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Verificar os impactos 

negativos causados ao 

destino turístico Rio Grande 

do Norte, durante a 

pandemia 

8- Como eram os números de ocupação da 

hotelaria na alta temporada, antes e 

durante a pandemia? 

 

9- Como o distanciamento social mudou o 

padrão de consumo do turista? 

 

10- Como os empreendimentos turísticos, 

responderam a esse momento? 

Toubes et. al. 

(2021) 

Planejamento 

Interno da 

EMPROTUR 

de 2021 

 

Planejamento 

Interno da 

EMPROTUR  

2022  

 

Plano de 

Retomada do 

Turismo no RN 

 

Descrever o processo de 

mudança e execução da 

promoção turística no 

destino Rio Grande do 

Norte mediante a pandemia 

de Covid-19, a partir dos 

gestores e equipe técnica 

11- Como eram as ações e planejamento 

estratégico para promoção turística antes 

da pandemia? 

 

12- Quais foram às novas prioridades, e 

parcerias estratégicas, realizadas durante a 

pandemia? 

 

13- Qual plano de ação foi criado para a 

nova comunicação da EMPROTUR, sem 

utilizar os momentos, feiras, eventos e 

ações promocionais? No quesito 

investimento, o enfoque mudou durante 

esse período? 

 

14- Quais ações permaneceram durante a 

pandemia? 

 

15- Como a mudança do padrão do 

consumidor influenciou no processo de 

reformulação da estratégia? 

 

16- Como o planejamento digital foi um 

diferencial para a promoção de um 

destino? 

Alles (2020) 

 

 

Santos (2021) 

 

 

Planejamento 

Estratégico e 

Marketing para 

o Turismo do 

Rio Grande do 

Norte 

 
Planejamento 

Interno da 

EMPROTUR 

de 2021 

 

Planejamento 

Interno da 

EMPROTUR  

2022  

 

Plano de 

Retomada do 

Turismo no RN 

Fonte: Elaboração Própria, 2022.  

 

Ademais, foram coletadas informações do Planejamento Estratégico e Marketing para 

o Turismo do Rio Grande do Norte, Planejamento Interno da EMPROTUR de 2021 e 2022 e 

Plano de Retomada do Turismo no RN.   

 

3.4 Técnicas de análise de dados 

 

A análise de dados do trabalho foi conduzida pela elaboração de um roteiro de 

entrevista com perguntas abertas e fechadas, que posteriormente foram agrupadas em quadros 

e análise do conteúdo com documentos relacionados ao planejamento da promoção turística 

do RN e o plano de retomada formulado durante a pandemia. 
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Para Franco (2021), a mensagem é o ponto de partida da análise de conteúdo, seja ela 

verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa, figurativa, documental ou diretamente provocada, 

fornecendo indicadores para compreensão de problemas através de uma abordagem crítica na 

qual reconhece o papel ativo do sujeito na produção do conhecimento. 

Segundo Bardin (1977), a análise de conteúdo busca entender o objeto ou ambiente 

através da linguagem, tendo suas contribuições pelas partes observáveis, e a junção de 

técnicas e vertentes, como a análise documental, com o intuito de aprofundar e conseguir 

resultados mais claros, e trazer um novo olhar sobre o estudo. 

Rossi, Serralvo e João (2014) explicam que o conceito mais comum na análise de 

conteúdo é a contagem de frequência de palavras. Essa visão assume que as palavras mais 

citadas são aquelas que refletem o interesse da pesquisa. Dessa forma, quando aplicada por 

pesquisadores pode ser importante instrumento para construção de hipóteses e modelos 

teóricos para testar e até validar experimentalmente. 

A vertente escolhida no presente trabalho foi a técnica de análise de co- ocorrências, 

apresentada por Dellagnelo e Silva (2005) como uma espécie de análise de relações, na qual 

observa a frequência dos elementos da mensagem no decorrer do texto e busca extrair do 

texto suas relações. Salientando o critério de dois ou mais elementos na mesma unidade de 

contexto, identificado nas entrevistas realizadas. 

Para proteger a identidade, utilizou-se o cargo correspondente durante a análise no 

texto.  
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A primeira parte da análise do trabalho monográfico é uma descrição do perfil dos 

gestores públicos da EMPROTUR entrevistados que são responsáveis pelas estratégias de 

promoção turística do Rio Grande do Norte. 

No que se refere à análise das questões abertas foi realizada a técnica de análise de co-

ocorrência disponíveis nos quadros, que possui cargo do entrevistado, a resposta do 

entrevistado e a extração de dados da entrevista que se configura como unidade de co-

ocorrência. Em meio às análises dos quadros também foi realizada a análise de conteúdo de 

documentos como Planejamento Estratégico e Marketing para o Turismo do Rio Grande do 

Norte, Planejamento Interno da EMPROTUR de 2021 e 2022 e Plano de Retomada do 

Turismo no RN.   

   

4.1 Perfil dos gestores públicos responsáveis pelas estratégias de promoção turística do 

Rio Grande do Norte  

 

O seguinte estudo investigou a EMPROTUR, empresa responsável pela promoção 

turística do Estado do Rio Grande do Norte, através dos seus colaboradores, desenvolvendo a 

caracterização sobre a mesma. De acordo com a caracterização que identificou informações 

sobre tempo de atuação de cargo, gênero dos entrevistados, estado civil, nível de escolaridade 

e informações complementares a sua formação, como curso superior e pós-graduação, os 

quais revelam o perfil dos colaboradores responsáveis pela tomada de decisão. Todos os 

colaboradores foram nomeados pelos cargos para preservar a identidade dos mesmos, sendo 

eles: Diretor Presidente, Subgerente de Articulação e Pesquisa, Gerente de Comunicação, 

Gerente de Promoção Internacional e Diretora de Operações do Centro de Convenções.  

Com o objetivo de entender o perfil dos gestores públicos responsáveis pelas 

estratégias de promoção turística do Rio Grande do Norte, o Quadro 2 traz os dados de cada 

colaborador. O primeiro ponto de questionamento foi a faixa etária dos colaboradores, 

correspondeu a dois gestores estarem na faixa etária entre 25 a 33 anos (Gerente de 

Comunicação e Gerente de Promoção Internacional) e três estavam na faixa etária 34 a 42 

anos (Diretor Presidente, Subgerente de Articulação e Diretora de Operações do Centro de 

Convenções). Tais informações indicam como a empresa de promoção turística comporta 
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profissionais e gestores com idades superiores a 25 anos, as faixas etárias mais baixas não 

apresentaram nenhum entrevistado (abaixo de 18 anos e entre 18 a 24 anos). 

Em relação ao gênero dos colaboradores da EMPROTUR, o Quadro 2 exibe um painel 

predominantemente feminino, dos quais dois colaboradores são do gênero masculino (Diretor 

Presidente  e Subgerente de Articulação) e três colaboradores do gênero feminino (Gerente de 

Comunicação, Gerente de Promoção Internacional e Diretora de Operações do Centro de 

Convenções).  

Sobre o estado civil foram três solteiros (Diretor Presidente, Subgerente de 

Articulação e Diretora de Operações do Centro de Convenções), um em união estável 

(Gerente de Promoção Internacional) e uma casada (Gerente de Comunicação). Também foi 

perguntado a formação dos entrevistados, em que os entrevistados Diretor Presidente, 

Subgerente de Articulação, Gerente de Comunicação e Gerente de Promoção Internacional 

possuem ensino superior completo e apenas a Diretora de Operações do Centro de 

Convenções não possui formação de pós-graduação. 

O grau de formação foi avaliado em três pontos ao entrevistado: a escolaridade, o 

curso de formação, o título de pós-graduação e a área da sua especialização. Foi observado 

que todos entrevistados possuem curso superior completo, três em turismo (Diretor 

Presidente, Gerente de Promoção Internacional e Diretora de Operações do Centro de 

Convenções), um em administração (Subgerente de Articulação) e um em comunicação social 

(Gerente de Comunicação). 

 Já no âmbito da pós-graduação e especialização dos entrevistados, entre as áreas 

escolhidas, um em Marketing e Administração (Diretor Presidente), um com doutorado em 

Turismo (Subgerente de Articulação), um com mestrado em Turismo (Gerente de Promoção 

Internacional), um com mestrado em Estudos das Mídias e um não possui pós-graduação ou 

especialização (Diretora de Operações do Centro de Convenções). Cabe ressaltar, que apenas 

um entrevistado (Gerente de Comunicação) não tem sua formação atrelada ao turismo, no 

entanto a sua formação é correspondente ao cargo que ocupa. 

Quanto ao tempo de atuação no presente cargo, os entrevistados em sua maioria 

entraram em 2019-2021, correspondente ao período de mudança de gestão, tendo um com três 

anos de cargo (Diretor Presidente), um com dois anos e meio (Subgerente de Articulação), um 

com um ano e meio (Gerente de Comunicação), um com sete anos (Gerente de Promoção 

Internacional) e uma com 3 meses no cargo atual, mas com 2 anos e 5 meses de empresa  

(Diretora de Operações do Centro de Convenções). 
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Quadro 2- Perfil dos gestores públicos da EMPROTUR responsáveis pela promoção turística 

do RN  
Cargo dos 

entrevistados 
Diretor 

Presidente  
Subgerente de 

Articulação e 

Pesquisa 

Gerente de 

Comunicação 
Gerente de 

Promoção 

Internacional 

Diretora de 

Operações do 

Centro de 

Convenções 

Faixa etária Entre 34 e 42 

anos 

Entre 34 e 42 

anos 

Entre 25 e 33 

anos 

Entre 25 e 33 

anos 

Entre 34 e 42 

anos 

Gênero Masculino Masculino Feminino Feminino Feminino 

Estado civil Solteiro Solteiro Casada União Estável Solteira 

Escolaridade Pós-Graduação 

completa 

Pós-Graduação 

completa 

Pós-Graduação 

completa 

Pós-Graduação 

completa 

Superior 

completo 

Curso superior Turismo Administração Comunicação 

Social 

Turismo Turismo 

Pós-graduação  Marketing e 

Administração 

Doutorado em 

Turismo 

Mestrado em 

Estudos de 

Mídia 

Mestre em 

Turismo 

Não tem 

Tempo de 

atuação no 

cargo  

3 anos 2 anos e meio 1 ano e meio 7 anos 3 meses 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2022.  

 

Em síntese, notou-se que o perfil dos colaboradores que exercem cargos de gestão na 

EMPROTUR, é predominante do gênero feminino, tendo uma formação voltada ao turismo 

ou áreas afins o seu cargo, notando uma predileção a áreas com administração e marketing, 

posto que o nível deles está entre graduação completa e doutorado completo. Sobre o tempo 

de atuação, que variam de três a um ano e meio, é feito uma correlação a mudança de gestão e 

marca já com a entrada dos novos colaboradores, com exceção a Gerente de Promoção 

Internacional, que possui sete anos de atuação e acompanhou o processo das mudanças de 

gestões ao decorrer dos anos. 

 

4.2 Estratégias e ações de promoção turística do Rio Grande do Norte  

  

Branisso (2005) trata da importância da construção da estratégia baseada no público 

ou mercado alvo, no qual deseja alcançar. Nesse ponto, a promoção pertencente aos 4 P’s do 

marketing, entra como pilar dessa estratégia, que tem o objetivo de promover o destino, com 

campanhas e ações que explorem os seus diferenciais competitivos e tornem o destino mais 

competitivo. Por esta razão, no Quadro 3 é sintetizada como é feita a gestão da promoção do 

produto turístico do Rio Grande do Norte, analisando o processo de identificação do mercado, 

tomada de decisão e planejamento das ações. 
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Como primeiro ponto elencado por todos os entrevistados, a construção da estratégia 

de promoção é baseada na inteligência comercial, através de pesquisas de mercado e análise 

do perfil de turistas, com destaque no Sistema de Inteligência Turística do Rio Grande do 

Norte (SÍRIO), que será explicado melhor no Quadro 4, sendo responsável por apontar os 

mercados emissores, que serão apresentados no Quadro 5, o qual contribuiu na definição de 

eixos estratégicos de atuação. Dessa forma, o planejamento estratégico foi desenvolvido de 

forma segmentada, com o intuito de apresentar e potencializar as diversas experiências que o 

RN pode proporcionar, assim divididos em: Sol e Praia, LGBTQ+, Histórico Cultura, 

Turismo Responsável, Religioso, Ecoturismo e Turismo de Aventura, MICE, Luxo e +60. 

Dessa maneira cada segmento segue a sua estratégia de promoção, baseada no seu mercado 

específico. 

Convém observar, que a Gerente de comunicação e a Gerente de Promoção 

Internacional cita a mudança da promoção com o advindo da pandemia, a respeito de como o 

RN era divulgado e promovido, assim sendo, necessária uma revisão do planejamento 

estratégico vigente, adicionando o novo objetivo, o de ser um destino seguro, alegando a 

conquista dos selos de segurança sanitária.  

Cabe ressaltar que o último planejamento estratégico e marketing para o turismo do 

Rio Grande do Norte, datado de 2017, abordado pela Gerente de Promoção Internacional, 

atuava com a promoção dividida em pólos, com intuito acelerar a interiorização dos fluxos 

turísticos aos Polos não litorâneos e diversificar o produto turístico atual de ‘sol e praia’. Em 

2020 observa-se uma mudança na promoção, sendo agora voltada aos segmentos. No entanto, 

alguns direcionamentos como impulsionar o processo de interiorização, foram mantidos com 

destaques no segmento Sol e Praia, que é o cargo chefe do Estado e o segmento religioso, 

destacados por sua facilidade de venda. 

Outro ponto comum a todos, foi o relacionamento atrelado à comunicação como pilar 

para o desenvolvimento da estratégia para o mercado Business to Consumer (B2C) e Business 

to Business (B2B), através de parcerias estratégicas com associações representativas, 

companhias aéreas, entidades do setor do turismo, e com operadoras de turismo o intuito de 

fomentar o turismo no Estado, com ações como capacitações e campanhas de marketing 

cooperado.  
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Quadro 3- Gestão da Promoção do Produto Turístico do Rio Grande do Norte  
Cargo do 

entrevistado 
Respostas Unidade de co-ocorrência 

Diretor 

Presidente  

Desde que a gente chegou, a gente determinou 

alguns eixos estratégicos que foram orientados pelo 

sistema de inteligência. Hoje as decisões tomadas 

em relação ao investimento que vai ser feito, elas 

são baseadas nos mercados emissores estratégicos 

prioritários. Assim, como foram definidos os 

segmentos e destinos de interesse que deveriam ser 

atingidos. Então, a gente de fato desenhou quais 

eram os segmentos, quais são os nichos, de acordo 

com outra pesquisa de mercado e entendeu o que 

que é prioritário para a gente poder fazer a gestão 

no dia a dia, então basicamente, a inteligência 

comercial é o que acaba reagindo a nossa estratégia 

da promoção. 

● Eixos estratégicos 

● Sistema de inteligência 

● Decisões de acordo com o 

investimento 

● Mercados emissores 

estratégicos 

● Segmentos e destinos de 

interesse 

● Pesquisa de mercado 

● Inteligência comercial 

● Estratégia de promoção 

Subgerente de 

Articulação e 

Pesquisa  

A gente aqui tem, é muito bem segmentado, os 

produtos, estão dentro desses segmentos, é algo o 

que não havia sido feito antes inclusive, era 

promovido o destino, o lugar, mas não, eh cada 

segmento, experiência, que oferece. É e daí a partir 

daí se desdobram em ações que vão para o mercado 

B2C e B2B. Relacionamento e comunicação é que 

são os pilares , dentro relacionamentos, que vão ter 

capacitação, campanhas cooperadas, comunicação 

que também vai puxar isso. É uma gama de 

operadores, agentes de viagem, e companhias 

aéreas e empresas que atuam em nichos específicos. 

● Segmentação de produtos 

● Promoção do destino 

● Mercado B2C e B2B 

● Relacionamento 

● Comunicação 

● Capacitação 

● Campanhas cooperadas 

● Gama de operadores 

● Agentes de viagem 

● Companhias aéreas 

● Empresas de nichos 

específicos 

Gerente de 

Comunicação 

Então o produto turístico do Rio Grande do Norte, 

ele acontece. A gestão do produto acontece a partir 

dos segmentos. A gente teve uma modificação no 

depois do período da pandemia, que a gente passou 

a conviver com a pandemia, a gente teve uma 

modificação com relação a como a gente divulgava 

e promovia o Rio Grande Do Norte quanto um 

produto turístico, e aí a gente passou a divulgar, a 

partir dos segmentos dos quais a gente fez, é essa 

análise a partir da ferramenta Sírio, que e uma 

ferramenta de inteligência comercial, , ela indica 

quais são: a qual é o perfil do turista, qual é o perfil 

da procura das pessoas que vêm para o Rio Grande 

do Norte, e também qual é o perfil dos estados 

vizinhos, outros concorrentes que trabalham. É 

dessa forma, então a gente atua a partir de 7 

segmentos específicos, trabalhando potencialmente 

com sol e praia. 

● Segmentação de produtos 

● Modificação pós-pandemia 

● Convivência com a 

pandemia 

● Divulgação a partir dos 

segmentos 

● Análise a partir da 

ferramenta Sírio 

● Ferramenta de inteligência 

comercial 

● Ferramenta de indicação do 

perfil do turista 

● Perfil dos turistas que vêm 

ao RN 

● Perfil dos Estados vizinhos 

● Perfil dos concorrentes 

● Atuação a partir de 7 

segmentos específicos, 

principalmente sol e praia.   

Gerente de 

Promoção 

Internacional 

A gente faz a gestão baseada no planejamento 

estratégico certo? Foi, elaborado em parceria com o 

trade e com as entidades, mas foi um contrato, via 

Banco Mundial, com a empresa Americana  que, na 

época, fez a entrega, desses produtos que está 

disponível na página do Governo Cidadão todas as 

entregas, mas que com a chegada da pandemia a 

gente fez uma revisão do plano estratégico, porque 

nenhum plano estratégico estava previsto uma 

pandemia. Então, foi é identificada essa 

necessidade de atualizar essa forma de fazer 

● Planejamento estratégico 

● Parceria do trade com as 

entidades 

● Contrato via Banco Mundial 

via empresa americana 

● Produtos disponíveis na 

página do governo cidadão 

● Revisão com chegada da 

pandemia 

● Revisão do Plano Estratégico 

● Atualização da forma de 
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promoção, então, a gente foi o primeiro destino na 

América do sul a receber o selo Safe and Travels, 

devido ao trabalho feito de elaborar um 

planejamento estratégico para essa retomada do 

turismo. Em paralelo a isso, também com o atual 

gestão da EMPROTUR, houve um repensar da 

forma que a gente realizava essa promoção que 

antes era realizada por polos, a gente promovia por 

polos, muito em decorrência das entregas do plano 

estratégico. Como o turismo, a gestão do turismo 

estadual, era feita baseada nesse plano, nas 

estratégias que cada região turística, os polos , é 

tinham, então a gente acabava que levando isso 

como um norte, e com esse repensar na forma de 

promover o turismo,  a gente passou a realizar a 

promoção por  segmento, então, a gente tem essa 

estratégia é de promoção, baseada  por segmento, 

segmento sol e mar, segmento religioso, então não 

são chamamos mais de polo, a Polo Costa das 

Dunas , hoje é segmento que a gente consegue 

enfatizar mais o produto, a praia, o atrativo 

religioso não a região, então fica mais fácil de você 

acabar vendendo. 

fazer promoção 

● Primeiro destino da 

Americana do Sul a receber Safe and 

Travels 

● A promoção antes era 

realizada por polos 

● Gestão estadual baseada em 

Plano estratégico 

● Estratégias de cada região 

turística 

● Repensar na forma de 

promover o turismo 

● Passou a realizar promoção 

por segmento 

● Segmento de sol e praia 

● Segmento religioso 

● Polo Costa das Dunas 

● Facilidade de venda 

Diretora de 

Operações do 

Centro de 

Convenções  

Hoje, por meio do sistema, Sírio sistema 

desenvolvido pela EMPROTUR em parceria com a 

FECOMÉRCIO, e que por meio desses dados a 

gente tem as informações. É o mapa do nosso 

mercado, a análise, o raio X do que a gente precisa 

melhorar, bem como os dados que a gente pode 

destacar os mercados emissores. 

● Sírio sistema desenvolvido 

pela EMPROTUR 

● Parceria entre a 

EMPROTUR e a FECOMÉRCIO 

● Informações que se tornam 

um mapa do mercado 

● Análise do que deve 

melhorar 

● Dados que destaca os 

mercados emissores 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2022.  

 

Como citado por Pereira et. al. (2014), a estratégia se dá no processo de estudo e 

adaptação de acordo com a observação e interação com o meio, para detectar as necessidades, 

pontos de atuação e de melhorar, avaliando as oportunidades, ameaças, forças e fraquezas do 

produto. Dessa forma a inteligência comercial vem como ferramenta de auxílio para ajudar 

nessa etapa de análise.  

Como foi visto no Quadro 3, a inteligência comercial é essencial para a gestão da 

promoção do produto turístico do RN. Dessa forma, no Quadro 4, é explicado qual é o papel 

setor de inteligência comercial no processo de tomada de decisão. 

O setor de Inteligência da EMPROTUR começou com a chegada do Subgerente de 

Articulação e Pesquisa, há 2 anos e meio, posto que para esse subgerente o setor é 

encarregado de reunir dados, análises e pesquisas que auxiliem no planejamento, deixando o 

cenário mais claro e diminuindo o risco na tomada de decisões, assim aumentando a 

assertividade das ações. 
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Desse modo, o setor de inteligência atua na tomada de decisão, fornecendo indicadores 

para os investimentos em campanhas cooperadas, participação em feiras, mercados e 

segmentos que devem ser fomentados, que trazem mais resultados para o RN, direcionando o 

setor de marketing da EMPROTUR.  

O Sistema de Inteligência Turística do Rio Grande do Norte (SÍRIO), citado pela 

Gerente de Promoção Internacional e pela Gerente de Comunicação no Quadro 3 foi criado 

em uma parceria entre o Sistema FECOMÉRCIO7 RN, com participação do Departamento de 

Estatísticas e Estudos Socioeconômicos da Federação e do SENAC8 RN, com o Governo do 

estado, por meio da EMPROTUR. Tal sistema tem como função identificar o perfil dos 

turistas que vêm ao RN e o perfil dos Estados vizinhos, identificar a origem das principais 

demandas, monitorar o desempenho do setor, criar o boletim de inteligência da EMPROTUR, 

divulgado, publicamente, a cada 15 dias, com essas informações aliadas a malha aérea local, 

descrito na sua apresentação de inauguração e confirmados pela fala da Gerente de Promoção 

Internacional. 

Na identificação dos mercados emissores, a região sudeste teve destaque, conforme 

citada pela Gerente de Promoção Internacional e pela Diretora de Operações do Centro de 

Convenções, como principal mercado emissor. A Diretora de Operações do Centro de 

Convenções complementa o dado referindo a comparação que região sudeste consome muito 

mais segmentos, como aventura, Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions (MICE), 

sol e praia, luxo do que o mercado regional conseguiria abarcar. 

Essa ideia está em consonância com Lopes et. al. (2010), uma vez que a segmentação 

de mercado contribui para uma estratégia comercial voltada para cada um dos segmentos, 

permitindo satisfazer de forma eficaz suas necessidades e alcançar o objetivo comercial.    

Quanto a Gerente de Promoção faz comparativo que antes da implantação da 

inteligência comercial, as decisões sobre o mercado emissor eram baseadas na percepção do 

trade, que seria a hotelaria e os receptivos. Com o Sírio, todas as informações são 

fundamentadas pelos dados, por meio dos números, entre 2020 – 2022, sendo assim, a 

EMPROTUR não realizou nenhuma ação com base no "achismo" como é enfatizada pela 

Gerente de Promoção Internacional e pela Diretora de Operações do Centro de Convenções. 

Em suma, todos os entrevistados elencaram a inteligência comercial como 

fundamental, prioritária e "oráculo" para a estratégia da promoção do Estado, como é 

exemplificado pela fala da Gerente de Comunicação. Através dela, é detectado quais são os 

 
7 FECOMÉRCIO significa Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo.  
8 SENAC significa Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial.  
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atrativos de cada região, e quais atrativos específicos do RN que devem ser explorados na 

divulgação para cada Estado. À vista disso, a campanha de promoção de 2022, estampadas 

nos aeroportos, rodoviárias e outdoor, são direcionadas a cada estado de forma diferente, 

pautada nos atrativos turísticos que não são encontrados na região, no caso, dos diferenciais 

turísticos que o RN pode oferecer. 

 

Quadro 4 – Atuação do setor de inteligência comercial no processo de tomada de decisão 

Cargo do 

entrevistado 

Respostas Unidade de co-ocorrência 

Diretor 

Presidente  

É prioritário, na verdade, é o corpbusiness da 

gente, é o setor de inteligência, da onde a gente 

tira de fato a decisão para fazer, tanto 

investimento em campanhas cooperadas, 

participação em feira ou naqueles mercados. A 

gente toma baseado nesse tipo de dado. Então é 

sempre mais focado em inteligência comercial, 

para conversão de passageiros e turistas, que é 

qualquer ação que a gente vai fazer de fato. 

Como é que ela vai ter resultado, e não só na 

parte de promoção. E quando a gente fala de 

promoção, fica muito naquela história do 

awareness, não é. Que tipo ao destino tem 

tantas potencialidades, mas não é só isso, e de 

fato como é que consigo canalizar no meio 

dessa ação com uma operadora, companhia 

aérea para de fato trazer o turista para cá? Eu 

acho que tem uma leitura mais profunda por trás 

da cidade de promoção. 

● Prioritário 

● Corpbusiness 

● Setor de inteligência 

● Decisão para fazer 

● Investimento em campanhas 

cooperadas 

● Participação em feiras 

● Participação em mercados 

● Inteligência comercial 

● Conversão de passageiros e 

turistas 

● Ação que vai ter resultado 

● Promoção vista na história do 

awareness 

● Canalização da ação de uma 

operadora 

● Canalização de uma companhia 

aérea 

● Trazer o turista 

● Leitura profunda 
Subgerente de 

Articulação e 

Pesquisa 

A tarefa primária é reunir informações, dados, 

análises, que contribuam para o planejamento, 

dê alguma certa clareza do cenário ou, pelo 

menos, diminua algumas dúvidas, reduz o risco 

da tomada de decisão, consiga elencar as 

possibilidades e as supostas prioridades, enfim, 

tem que ser uma atuação que ela é constante, 

não é? Faz parte do trabalho, do fluxo do 

trabalho do marketing. 

● Tarefa primária 

● Reunir informações (dados e 

análises) 

● Contribuição do planejamento 

para o cenário e redução de dúvidas 

● Reduz riscos de tomada de 

decisão 

● Elenca possibilidades e 

prioridades 

● Atuação não constante 

● Fluxo do trabalho de marketing 

Gerente de 

Comunicação 

O setor de inteligência, ele hoje trabalha como 

nosso oráculo.O diretor presidente da gente fala 

muito esse termo, porque é a partir dele, que a 

gente indica e seleciona, tanto os mercados que 

a gente vai atuar, os mercados em potencial, os 

mercados que estão, é precisando de mais, 

enfim, serem fomentados,  bem como, quais são 

os atrativos específicos para aquela região, 

então, ele nos ajuda, nos orienta e traz respostas 

para quando a gente tem apenas suposições. 

● Setor de inteligência é o oráculo 

● Diretor presidente fala desse 

setor 

● Indicação dos mercados que vai 

atuar 

● Indicação dos mercados 

potenciais 

● Mercados precisam ser 

fomentados  

● Atrativos específicos para a 

região 

● Orientações do diretor 

presidente para trazer respostas 

Gerente de O setor de inteligência é, hoje, assim ● Setor de inteligência é 
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Promoção 

Internacional 

fundamental para as estratégias de promoção, 

porque é através das informações de inteligência 

que a gente consegue direcionar de fato as 

ações, e a gente hoje, antes por achismo, a gente 

sabia que o sudeste era o principal mercado 

emissor, e era um achismo, mas era um achismo 

baseado, assim, na percepção do trade , no que a 

hotelaria passava para a gente, o que os 

receptivos passavam, mas hoje de fato, tem por 

meio de números , através de um Sírio, que é o 

sistema de inteligência do Rio Grande do Norte, 

que fornece ao setor de inteligência da 

EMPROTUR informações que conseguem, aí é 

nos ajudar nesse direcionamento das estratégias 

de ações que podem ser tomadas , então com o 

boletim de inteligência da EMPROTUR, que é 

divulgado publicamente, é quinzenalmente , 

então a gente consegue identificar não só de 

onde são as origens das principais demandas, a 

gente consegue identificar o perfil do turista, a 

gente consegue identificar quais são as regiões 

que podemos trabalhar de forma estratégica, 

abrindo novos mercados , tipo assim quais são 

as outras regiões que são, e hoje trabalhada 

fortemente, e por Estados vizinhos que são 

nossos “concorrentes”, e que a gente consegue 

oferecer o mesmo produto que eles oferecem, 

então é um potencial do público para a gente 

também, então, são infinitas possibilidades que 

hoje a inteligência consegue direcionar para o 

setor de marketing da EMPROTUR. É trabalhar 

as ações de forma mais assertiva , com dados, 

não com achismo. 

fundamental 

● Estratégias de promoção 

● Informações de inteligência  

● Direcionamento de ações 

● Sudeste era o principal mercado 

emissor 

● Achismo baseado na percepção 

do trade 

● A hotelaria e os receptivos 

passavam informações 

● Números do Sírio hoje em dia 

● Sistema de inteligência do RN  

● Informações conseguem ajudar 

no direcionamento das estratégias  

● Ações que podem ser tomadas 

● Boletim de inteligência da 

EMPROTUR divulgado publicamente a 

cada 15 dias 

● Identificação da origem das 

principais demandas 

● Identificação do perfil do turista  

● Identificação das regiões que 

podem ser trabalhadas 

● Estratégia para abertura de 

novos mercados 

● Regiões que hoje são 

trabalhadas fortemente 

● Estados vizinhos têm produtos 

similares ao RN 

● Potencial do público parecido 

com Estados vizinhos 

● Infinitas possibilidades para 

inteligência direcionar o setor de 

marketing 

● Trabalhar ações assertivas e 

dados 

Diretora de 

Operações do 

Centro de 

Convenções 

Diretamente, é desde que o subgerente de 

articulação e pesquisa chegou e começou a 

aplicar as pesquisas, é baseado nos resultado das 

pesquisas, que a gente conseguiu direcionar 

melhor, quais eram os segmentos pra cada 

mercado, então, oferecer para aquele mercado o 

que lhe interessa. Vamos dar um exemplo: O 

Sudeste consome muito mais segmentos, como 

aventura, MICE, sol e praia, luxo, agora o 

mercado regional, nem sempre eles vão 

consumir todos esses segmentos. Então, é essa 

análise detalhada, deu pra gente assertividade , e 

aqui na EMPROTUR a gente não faz nada 

baseado em achismo ou no que disseram, a 

gente faz baseado em dados, o que deixa as 

nossas ações muito mais assertivas, na hora de 

fazer uma parceria, na hora de fechar um 

contrato, fazer um evento, arriscar em algum 

segmento, arriscar que eu digo calculado, mas é 

com esse raio X feito mesmo. 

● Aplicação de pesquisas 

● Os resultados das pesquisas 

direcionam melhor os segmentos para 

cada mercado 

● Oferece ao mercado o que 

interessa 

● Sudeste consome segmentos 

como aventura, MICE e sol e praia 

● Mercado regional pode 

consumir segmentos diferentes  

● Análise detalhada 

● Não faz nada baseado em 

achismo 

● Base de dados 

● Ações assertivas para uma 

parceria, fechamento de contrato ou 

realização de evento 

● Arrisca-se em segmento com 

raio X feito 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2022.  
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Com isso foi necessário estabelecer quais são os mercados emissores do RN no âmbito 

nacional e internacional. Essas informações constam no Quadro 6. De acordo com as 

informações coletadas pelos entrevistados, foram observadas as macrorregiões do Brasil e a 

sua ligação com a malha aérea. 

De forma geral, a região Sudeste foi citada por todos os entrevistados, com ênfase nos 

estados (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais), três entrevistados citaram a região sul e 

centro-oeste (Diretor Presidente, Subgerente de Articulação e Pesquisa e Diretora de 

Operações do Centro de Convenções), dois citaram a região norte como um mercado tímido 

(Diretor Presidente, Subgerente de Articulação) e três entrevistados citaram a região nordeste 

(Diretor Presidente, Subgerente de Articulação e Pesquisa e Diretora de Operações do Centro 

de Convenções). 

Sobre a região sudeste, o Subgerente de Articulação e Pesquisa, cita o Estado de São 

Paulo como principal no mercado doméstico, por conta das suas características 

socioeconômicas como maior população, mercado consumidor maior, bom poder aquisitivo e 

conectividade aérea.  A Gerente de Promoção Internacional e o Subgerente de Articulação e 

Pesquisa referem São Paulo e Minas Gerais como os principais mercados emissores 

nacionais. Ainda na região sudeste, o Rio de Janeiro também foi citado por dois entrevistados 

(Subgerente de Articulação e Pesquisa e Gerente de Promoção Internacional) como um dos 

principais mercados emissores. 

Com a chegada da pandemia, relatado por Niewiadomski (2020), as restrições e 

protocolos de vigilância sanitária, afetaram a indústria de viagens e turismo, a suspensão da 

malha aérea e o distanciamento social foram o ponto que fizeram o turista mudar o seu padrão 

de consumo (essa relação é explicada melhor no Quadro 11), optando por destinos mais 

próximos e até mesmo o interior do Estado. Neste prisma, a região nordeste é citada pelo 

Subgerente de Articulação e Pesquisa, se tornou uma das regiões com maior fluxo para o RN, 

disputando com o sudeste, também citado, pelo Diretor Presidente com o eixo que está sendo 

trabalhado. Já a Diretora de Operações do Centro de Convenções expõe a melhora no fluxo 

regional, no Ceará, Pernambuco, Paraíba, Sergipe.  

No âmbito internacional Portugal, foi citado por quatro entrevistados (Subgerente de 

Articulação e Pesquisa, Gerente de Comunicação e Gerente de Promoção Internacional e 

Diretora de Operações do Centro de Convenções), depois vem Itália, citado por três 

entrevistados (Subgerente de Articulação e Pesquisa, Gerente de Comunicação e Gerente de 

Promoção Internacional). A Espanha é citada por três entrevistados (Subgerente de 



43 

 

 

Articulação e Pesquisa, Gerente de Promoção Internacional e Diretora de Operações do 

Centro de Convenções), a França é citada por dois entrevistados (Subgerente de Articulação e 

Pesquisa e Gerente de Promoção Internacional), a Argentina, Chile e Uruguai foram citados 

duas vezes (Subgerente de Articulação e Pesquisa e Gerente de Promoção Internacional). 

Cabe frisar que outros países e regiões foram citados de forma individual por 

entrevistado. Para o Subgerente de Articulação e Pesquisa, a América do Sul é mais focada no 

Mercosul e Europa, especificadamente nos países ibéricos centro Europa que são os resumos 

do mercado emissor internacional. A Diretora de Operações do Centro de Convenções traz, 

com sua experiência em feiras, cita o Estados Unidos, países baixos, como mercado emissor 

internacional e um aumento na procura do Reino Unido, na Espanha, como resultado da 

campanha com a Logitravel, além da Holanda e Noruega que também demonstraram interesse 

nas feiras. 

Na medida em que se observa o discurso dos entrevistados (Diretor Presidente, 

Subgerente de Articulação e Pesquisa e Diretora de Operações do Centro de Convenções) 

sobre o mercado emissor, é possível identificar a sua relação direta com a malha aérea. Desse 

modo, a estratégia é focada no fluxo aéreo e no turista que fica no mínimo de 7 a 10 dias no 

destino, conforme menciona o Diretor Presidente. A Diretora de Operações do Centro de 

Convenções, também cita o voo de Cuiabá, que foi uma demanda que a Azul identificou junto 

com o receptivo. 

Nota-se também que os mercados emissores citados no plano estratégico de marketing 

de 2017, no âmbito nacional, é apresentado São Paulo como mercado doméstico, o qual é 

principal mercado emissor, seguido por visitantes dos estados da Paraíba, Ceará e 

Pernambuco. Já no âmbito internacional tem-se a Argentina, Itália e Portugal são destacados 

como principais mercados emissores. Portanto, comparados as falas dos entrevistados em 

2022, não tiveram grandes alterações, no mercado internacional e nacional, apenas adição de 

novos mercados emissores. 

  

Quadro 5- Mercados emissores do RN  

Cargo do 

entrevistado 
Respostas Unidade de co-ocorrência 

Diretor 

Presidente  

Aí a gente tá falando de macro regiões dentro do 

Brasil, então, sudeste, centro-oeste, sul, são as 

principais regiões, que de fato trazem em vista mais 

turista. Mas a região nordeste por conta da 

pandemia, também se tornou aí um eixo que foi 

trabalhado. E eu acho que não tão prioritariamente, 

mas a região norte também tem sido trabalhada, 

● Macro regiões do Brasil, 

como sudeste, centro oeste, sul  

● Região nordeste devido à 

pandemia foi um trecho trabalhado 

● Região norte também tem 

sido trabalhada de modo tímido 

● Foco onde tem fluxo aéreo 
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mas de uma maneira mais tímida , a gente foca 

onde tem um fluxo aéreo e de turista, que fica no 

mínimo de 7 a 10 dias no destino. 

● Turista fica no mínimo 7 a 

10 dias no destino 

Subgerente de 

Articulação e 

Pesquisa 

Para o Rio Grande do Norte, e a gente sabe, que 

São Paulo é o no mercado doméstico, é o maior 

índice, sempre vai ser por questões que a gente 

sabe, maior população e mercado consumidor 

maior, enfim, poder aquisitivo, conectividade aérea. 

A gente tem na região sudeste também, Minas 

Gerais também, como o mercado, é dos maiores. 

Rio de Janeiro ali próximo e o centro-oeste, e aí, 

seguida, vem o sul e norte com a participação 

pequena. Nordeste, na verdade, se tornou uma das 

regiões com maior fluxo para cá, é muitos também, 

em função dessa tendência nova da pandemia, mas 

é que antes também, a gente não media 

adequadamente esse fluxo. Na verdade, a gente tem 

aí visitantes que vêm dos estados mais próximos, 

substancialmente cresceu bastante, estar ai hoje, 

junto com o sudeste, disputando o primeiro e  

segundo lugar. No mercado emissor internacional, 

os argentinos lideram com folga isso, aí vem os 

portugueses e italiano junto com os chilenos, 

uruguaios, mas é basicamente isso, América do sul, 

mais focado ali no Mercosul, Europa, países 

ibéricos, centro Europa, a França e a Espanha. 

● São Paulo mercado 

doméstico de maior índice 

● São Paulo tem maior 

população, maior mercado 

consumidor 

● São Paulo tem maior poder 

aquisitivo, conectividade aérea 

● Minas Gerais é também um 

dos maiores mercados 

● Rio de Janeiro e Centro 

Oeste são os próximos 

● Participação pequena do sul 

e do norte 

● Nordeste se torna uma das 

maiores regiões com maior fluxo 

depois da pandemia 

● Antes não media 

adequadamente o fluxo 

● Visitantes de Estados 

próximos cresceu na proporção que os 

visitantes do sudeste 

● Mercado emissor de 

argentinos lideram com folga 

● Portugueses, italianos, 

chilenos e uruguaios  

● Mais focado no Mercosul 

● Focado também em países 

ibéricos como centro da Europa, a 

França e Espanha 

Gerente de 

Comunicação 

Nossos principais mercados emissores nacionais, é 

o eixo sudeste, São Paulo, Minas Gerais. e no 

internacional, pós pandemia, as coisas mudaram 

bastante. Assim, o convívio com o final da 

pandemia mudou bastante, a gente tem um Portugal 

e em segundo lugar Itália. 

● Eixo sudeste (São Paulo, 

Minas Gerais) 

● Internacional (Portugal e 

Itália) 

 

Gerente de 

Promoção 

Internacional 

Os principais mercados emissores nacionais, a 

gente tem a região sudeste, é São Paulo, Rio, Minas 

Gerais, e Internacional, os principais mercados 

emissores, são Portugal e Argentina, mas a gente vê 

um a nível Europa, uma crescente busca e também 

por outros mercados, Espanha, Itália, França e 

Alemanha, muito devido a essa conexão rápida, que 

o nordeste tem com Lisboa, que é um grande hub 

para a América do sul ou para a Europa. Com a 

TAP e na América do sul, a gente tem, nos últimos 

anos um crescimento. Eu digo até antes da 

pandemia, porque depois da pandemia, já é um 

outro processo de análise, mas eles já tinham uma 

crescente busca, Paraguai, Uruguai, Chile, então, 

são os mercados prioritários. 

● Região sudeste (São Paulo, 

Rio de Janeiro e Minas Gerais) 

● Internacional (Portugal, 

Argentina, Espanha, Itália, França e 

Alemanha) 

● Busca por Paraguai, Uruguai 

e Chile como mercados prioritários 

Diretora de 

Operações do 

Centro de 

Convenções 

O Sudeste sem dúvida, se a gente for falar nacional. 

Internacional é Portugal, a gente vê um aumento da 

Espanha, dos Estados Unidos, e os países baixos 

também, a gente viu um aumento do Reino Unido 

também. Tô falando ai das feiras que eu participei, 

dos interesses, então Portugal ai disparadíssimo e a 

● Nacional (Sudeste, Sul e 

Centro Oeste) 

● Internacional (Portugal, 

Espanha, Estados Unidos e países 

baixos, como Reino Unido) 

● Holanda e Noruega mostrou 
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Espanha também teve um aumento, principalmente, 

pela campanha ali da Logitravel. E o Reino Unido 

veio procurar a gente, conversou com Nayara, e a 

Holanda, Noruega também tem interesse 

internacional. Nacional, a gente tem sudeste e sul 

disparadíssimo, Mercado centro-oeste crescendo 

bem, tanto é que agora tem o voo de Cuiabá, e essa 

foi uma demanda que Azul identificou junto com o 

receptivo e com a EMPROTUR também, e a gente 

tem, é regional , Ceará, Pernambuco, Paraíba, 

Sergipe tem melhorado bem aí a demanda. 

interesse nas feiras 

● Voos de Cuiabá 

● Ceará, Pernambuco, Paraíba 

e Sergipe vem melhorando a demanda 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2022. 

 

Al Ries e Laura Ries (2000, p. 4) asseguram que “o poder de uma marca reside em sua 

capacidade de influenciar o comportamento de compra”, a qual vai além da estética ou 

embalagem, mas também, sobre a sua personalidade e representação. Dessa forma, Martins 

(1999) apresenta a marca como uma mina de ouro no negócio, pois Tavares (2003) assevera 

que, quando é bem estruturada, traz diferenciação e valor, algo que vai além da experiência 

com o produto.  

No referencial teórico, ressalta-se a importância da construção de marca bem 

estruturada, como diferencial de valor e competitivo, com Tavares (2003), e o seu poder de 

influenciar na compra. Com esse pensamento, o Plano de Marketing do Estado do RN (2017), 

tem como primeiro objetivo (i) desenvolver uma identidade de marca turística potiguar para 

promover, ainda mais, o turismo doméstico e internacional, bem como, aumentar o fluxo e a 

estadia. 

A marca apresentada no Plano de Marketing, baseada na forma de promoção, 

simboliza os 5 polos turísticos e posiciona o Estado junto a sua capital, Natal, e traz o slogan 

“Tudo Começa Aqui”, conforme imagem a seguir, a frase que remete ao fato histórico que 

defende que a história do Brasil teve início no Rio Grande do Norte, no município de Touros, 

onde exploradores Portugueses desembarcaram em território potiguar no século XVI. 

 

Figura 1 – Logotipo da Marca 

 

 

 

 

 

 

                                     Fonte: Governo do Rio Grande do Norte (2017) 
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Figura 2- Logo_VisiteRN_Horizontal_Slogan 

 

 Fonte: EMPROTUR (2021)  

 

Entretanto, em 2020, a marca do RN sofreu uma grande mudança, a marca “Rio 

Grande do Norte, Natal” é substituída pelo “Visite Rio Grande do Norte” e o slogan, “Tudo 

Começa Aqui" é substituído por “Um mundo de possibilidade”. Neste contexto, no Quadro 6, 

tem o objetivo de entender o processo da mudança de marca do Rio Grande do Norte, 

explorando as suas motivações, etapas da mudança e resultados buscados. 

Ficou evidenciado que apesar do “Tudo Começa Aqui" ter sido uma campanha bem 

planejada, guiada pelo Planejamento Estratégico e Marketing para o Turismo do Rio Grande 

do Norte, o êxito imaginado não foi atingido. Todos os entrevistados entram em acordo que o 

“Tudo Começa Aqui”, apesar de ser um fator histórico relacionado ao descobrimento do 

Brasil e ter a possibilidades de integração com outros pontos, o slogan e a marca não eram 

associados ao RN, e os entrevistados relatam a dificuldade de identificação no Estado e baixa 

associação fora dele também. 

 Após o início dessa discussão, a EMPROTUR, fez uma pesquisa com turistas, citada 

pelos entrevistados (Diretora de Operações do Centro de Convenções), na qual perguntavam 

para o turista o que fazia com que os visitantes se lembrassem do Rio Grande Do Norte, e 

dentre todas as alternativas ninguém mencionou o “tudo começa aqui” (Diretora de Operações 

do Centro de Convenções), fizeram uma campanha de recall, citada pelo entrevistado (Diretor 

Presidente) com os agentes de viagem e os operadores e se entendiam quando falava” Tudo 

Começa Aqui”, e eles associavam ao Rio Grande do Norte, e o resultado foi baixo, e teve 

análise com quantidade de acessos no site, do “Tudo Começa Aqui”, verificando como que as 

pessoas não se compreendiam, que o que era “tudo começa aqui” externo, até as pessoas do 
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trade citado por um entrevistado (Gerente de Comunicação). Dado isso, com os resultados o 

Diretor Presidente solicitou a mudança de marca e o próximo passo foi a sua concepção. 

Em seguida, foi realizada uma pesquisa para entender como os principais concorrentes 

do RN, se comunicavam, e foi avaliado que todos utilizavam o nome do destino, tendo a 

oportunidade de atrair os turistas, com o nome Rio Grande do Norte (Diretor Presidente). 

Com intuito de ser um complemento simples e convidativo, surge o “Visite”, utilizado por 

destinos pelo mundo como, Visite New York, Visite Japan (Diretor Presidente ) e Barcelona, 

Paris, França, Alemanha, Estados Unidos que também usam o “Visite” (Subgerente de 

Articulação), “Visite” é tanto nacional como Internacional, Visite Florida, Visite Colômbia, 

Visite Peru (Gerente de Promoção Internacional), como exemplos de posicionamento forte 

através do “Visite”. 

Com a formulação da ideia “Visite Rio Grande do Norte”, como marca simples, alegre 

e convidativa, a Diretora de Operações do Centro de Convenções, fala sobre a contratação de 

uma agência de publicidade (Criolla) para conceber a nova marca do RN, sendo um processo 

de criação em conjunto com a EMPROTUR e a elaboração do slogan “Mundo de 

Possibilidade”. Cabe ressaltar que em relação à marca antiga “Rio Grande do Norte, Natal”, o 

Diretor Presidente cita o Plano de Marketing de 2017, no qual explica o intuito de “Natal” 

atrelado ao Rio Grande do Norte, como forma de utilizar o destino estrela (Natal), para atrair 

o turista para conhecer o Estado, enquanto a proposta da nova marca “Visite Rio Grande do 

Norte” vem com a ideia que o turista tem várias possibilidades além de Natal, posto que a 

nova marca contempla também outros município do Rio Grande do Norte. 

O último passo foi atrelar a marca aos canais de comunicação como Youtube, 

Facebook e Instagram para “Visite Rio Grande do Norte”. O Subgerente de Articulação e 

Pesquisa fala que a nova marca é guarda-chuva, pode criar várias marcas, pode ser o vocativo 

para direcionamento dos segmentos como é relatado pela Gerente de Promoção Internacional. 

O próximo passo, de acordo com o Diretor Presidente, é entender como vai funcionar em 

outros idiomas, como no inglês e no espanhol. 

Fica claro que a marca “Visite Rio Grande do Norte” atingiu o seu objetivo de alcance 

e repercussão, tanto nos veículos de comunicação, como na identificação interna. A Gerente 

de Comunicação retrata que a campanha tem tido bons resultados, durante esses 2 anos de 

vigência e também faz associação ao momento pandêmico, a como ela veio para alavancar as 

ações.  
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Quadro 6- Processo de mudança de marca, de Tudo Começa aqui para Visite Rio Grande do Norte 

Cargo do 

entrevistado 
Respostas Unidade de co-ocorrência 

Diretor 

Presidente  

Na verdade, acho que houve um equívoco na gestão 

passada, onde o “Tudo Começa Aqui” deveria ser 

um short de uma campanha, então nunca deveria 

ser o nome do destino “tudo começa aqui”, como a 

gente tinha no site, no Instagram, etc… O 

storytelling por trás do “Tudo Começa Aqui”, que é 

o que conta a história do descobrimento do Brasil, 

lá no município de Touros, ela faz sentido, mas ela 

não deveria ser o norte da campanha inteira do 

estado , até porque isso é uma particularidade, de 

existe essa história. que pode ter sido por aqui. E 

desde que eu cheguei aquilo começou a me 

incomodar, porque eu não via tanto sentido em 

gastar, muito dinheiro fazendo uma promoção e 

ativação em uma marca que as pessoas não estavam 

tendo uma grande penetração. Dali fez uma 

campanha de recall para entender, como é que os 

seus agentes de viagem e os operadores e se 

entendiam quando a gente falava “tudo começa 

aqui”, se eles associavam ao Rio Grande do Norte, 

aí foi baixíssimo. A gente até fez várias pesquisas 

pelo google, para entender o que de fato que não 

poderia não é? Não dava mais para continuar com 

“tudo começa aqui”, em todos os canais digitais, 

YouTube, Instagram, Facebook site etc..,  e o que 

faz mais sentido , o que faria mais sentido, naquela 

época, era chamar de fato o nome do destino, não é,  

que é Rio Grande do Norte não só Natal, não é que 

quando também de uso de momentos passados. O 

plano de promoção do destino, que  foi feito há uns 

anos atrás, eles justificavam que Natal deveria ser o 

destino estrela, o destino matriz, para chamar o 

resto para o destino. Eu discordo nisso também, não 

é, porque o nome do Estado não é Natal, o nome do 

Estado é Rio Grande do Norte. A gente tem N 

possibilidades, aí além de Natal,  então foi daí, que 

a gente criou o “Visite Rio Grande Do Norte”, para 

comunicar melhor com os agentes de viagem, com 

os operadores de turismo e também com o 

consumidor final, até porque isso conversa com o 

mundo inteiro, como Visite New York, Visite 

Japan, todo mundo, todos os destinos, quando vão 

falar de atrativo turístico eles usam a palavra visite, 

a nossa próxima etapa em relação a isso é entender 

como é que vai funcionar em outros idiomas,  tanto 

no inglês como, tanto no espanhol. 

● Tudo Começa Aqui, short de 

campanha 

● Tudo Começa Aqui e 

Descobrimento do Brasil em Touros 

● Storytelling do Tudo 

Começa aqui 

● Campanha de recall 

● Associação que os agentes e 

operadoras faziam ao “Tudo Começa 

Aqui” 

● Baixa associação ao “Tudo 

Começa Aqui” 

● Penetração de mercado 

● Natal destino estrela 

● Rio Grande do Norte tem 

“N” possibilidades 

● “Visite” utilizado por 

destinos pelo mundo: Visite New 

York, Visite Japan 

● Visite como uma melhor 

forma de se comunicar 

● Associação do Visite Rio 

Grande do Norte com outros idiomas  

● Promoção e Ativação de 

marca 

● Viste Rio Grande do Norte 

nos canais digitais, Youtube, 

Instagram e Facebook  

 

 

Subgerente de 

Articulação e 

Pesquisa 
Eu acho que partir também da compreensão de que 

não fazia sentido, tipo “Tudo Começa Aqui” 

parecia um slogan para uma campanha, tiro curto, 

mas ele não representa o Estado. A gente entende 

de onde isso veio,  que é uma tese de que o Brasil 

começou aqui, e tudo mais, mas essa tese não é 

discutida sabe, e fora algum ambiente muito 

específico. E por mais que um dia isso provém, a 

Bahia vai ser sempre, então é, e que é uma coisa, 

● Tudo Começa aqui, como 

slogan de campanha, tiro curto. 

● Tudo Começa Aqui, como 

Descobrimento do Brasil 

● Bahia, Descobrimento do 

Brasil 

● Destino como Barcelona, 

Paris, França, Alemanha, Estados 

Unidos utilizam “Visite” 

● Quero viajar para o Rio 
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mais uma coisa muito simples, qualquer um 

destino, Barcelona, Paris, França, Alemanha, 

Estados Unidos é “Visite” e é uma coisa simples, 

tipo porque é a questão slogans e tudo mais, é só 

frase de efeito para campanhas , então, é para 

simplificar, até porque na lógica, por exemplo se 

não vai pesquisar que, “quero viajar para o Rio 

Grande do Norte, Tudo Começa Aqui” ou ninguém 

vai descobrir o destino Rio Grande do Norte, de 

repente buscando sobre a Maceió, ou sei lá, não vai 

aparecer na busca “Tudo Começa Aqui” , então 

assim, era uma coisa muito contra intuitiva, então a 

simplificar , por ser o nome do estado,  quer dizer 

valorizar o nome que é do lugar, e não é uma frase 

de efeito. Então assim veio muito desse  trabalho, 

até porque a partir daí, você cria um guarda-chuva e 

desse guarda-chuva, pode criar várias marcas, é 

muito melhor, o Rio Grande do Norte  tal coisa, 

então Rio Grande do Norte aquilo, como a Costa 

Rica faz um trabalho, que parece que a Costa Rica 

tem uma marca só para o país inteiro, que está 

Essential Costa Rica, e para todas as indústrias eles 

usam isso, para o turismo, para a sustentabilidade e 

é assim que funciona. 

Grande do Norte, Tudo Começa Aqui 

● Visite, simples, para slogan e 

frases de efeito 

● Tudo começa, contra 

intuitivo  

● Valorizar o nome do estado 

● Guarda-chuva, com várias 

frases a partir do Visite Rio Grande 

do norte 

● Costa Rica, como exemplo 

de marca 

Gerente de 

Comunicação 

É quando eu cheguei na EMPROTUR, a gente tinha 

o trabalho do “Tudo Começa Aqui” com a 

campanha da marca, que era uma marca que 

relacionava ao início ou a chegada dos portugueses 

aqui no Rio Grande do Norte, que é uma 

possibilidade histórica , existe um estudo a respeito 

disso. E aí a gente entendia que esse não era uma 

chamada, um atrativo para o estado não é. Não 

tinha o nome do estado, as pessoas não se 

identificavam, e a gente tinha dificuldade, apesar de 

ter sido gasto muito dinheiro público nisso, a gente 

tinha dificuldade inclusive internamente, das 

pessoas entenderem que o “Tudo Começa Aqui” 

era nossa campanha, é de marketing não é, é na 

nossa campanha para falar sobre o destino. Então a 

partir disso, é dado essa compreensão, inclusive que 

veio internamente. A gente passou a fazer 

pesquisas, que a gente passou a ver a quantidade de 

acessos no site, do “Tudo Começa Aqui”, e ver 

como que as pessoas não compreendiam, que o que 

era “tudo começa aqui” externo, até as pessoas do 

trade, e de forma muito ousada solicitou a troca e o 

Bruno, que é o nosso diretor presidente acatou. O 

setor de comunicação fez isso, a gente solicitou a 

troca para o “Visite Rio Grande do Norte”, porque a 

gente foi pesquisando primeiro os estados que 

estavam sempre nas cabeças das visitas, enfim, os 

estados mais procurados, pelo turista, que é um 

mesmo turista que vem para cá, e que tinha o 

potencial de vir para cá e a gente avaliou que eles 

todos utilizavam o nome do destino, E nada mais 

obvio do que, é atrair as pessoas para cá vendendo a 

possibilidade do nome Rio Grande do Norte, é a 

gente tinha algumas questões não é, o nome Rio 

● Chegada dos Portugueses no 

Rio Grande do Norte 

● Possibilidade histórica 

● Tudo Começa Aqui, não era 

reconhecido 

● Tudo Começa Aqui, não 

tinha o nome do Estado 

● Tudo Começa Aqui, tinha 

dificuldade de ser reconhecido como 

campanha do estado 

●  Pesquisa com quantidade de 

acesso no site 

● Presidente solicita a 

mudança 

● Pesquisa com marcas de 

outros estados  

● Vender o Rio Grande do 

Norte com N possibilidades 

● Rio Grande do Norte como 

nome extenso 

● Observação de Estados que 

estavam no ranking dos mais 

procurados utilizavam o próprio nome 

do destino 

● Rivalizada entre o Rio 

Grande do Norte e o Rio Grande do 

Sul  

● Rio Grande do Sul 

naturalmente por fator econômico 

favorecido 

● Desbravar o terreno do zero. 

● 2 anos de campanha com 

bons resultados  

● Pandemia como momento 



50 

 

 

Grande do Norte, é um nome imenso, a gente 

rivaliza aí, de uma maneira, quando você vai 

colocar no Google lá, é com o Rio Grande do Sul, e 

aí naturalmente por uma questão econômica, os 

estados do sul e sudeste eles são mais favorecidos. 

E a gente precisou começar a capinar esse terreno aí 

do zero, mas tem tido um bons resultados, pelo 

menos nos últimos 2 anos e ele veio em um período 

bem de convívio com a pandemia, quando a gente 

precisava de fato dar um cavalo de pau nas nossas 

ações, e conseguir conceber, convencer todo mundo 

que “Visite Grande Do Norte” era mais 

interessante. E a gente construiu identidade visual, 

construiu uma campanha específica, é que não 

pode, é não nem precisa negar, o “Tudo Começa 

Aqui” a gente pode ser “Visite Rio Grande Do 

Norte, Porque Tudo Começa Aqui” quando a gente 

vai falar daquela região daqueles 3 municípios é ali, 

Touros, enfim, São Miguel do Gostoso e Pedra 

Preta, mas a gente pode também ter outras 

possibilidades.. 

para dar “cavalo de pau” nas ações. 

● Visite Rio Grande do Norte 

como ponto de Construção de 

Identidade visual 

● Municípios relacionados ao 

“Tudo Começa Aqui” Touros, São 

Miguel e Pedra Preta 

Gerente de 

Promoção 

Internacional 

Minha percepção de fora e depois que eu voltei, que 

já existe a nova marca é que de fato, primeiro a 

gente estava no meio de uma pandemia, então o 

próprio nome por mais estratégico que fosse na 

época que foi desenvolvido o “ tudo começa aqui” 

por causa  da questão do fato histórico aí, com a 

chegada dos portugueses no Brasil e tudo, 

funcionava até então mas a partir do momento que 

você tem uma pandemia, no meio dessa estratégia 

de marketing o “tudo começa aqui” passa a ser um 

pouco perigoso até para o próprio posicionamento 

de destino, de marketing, imagina,  a pandemia 

começa aqui também ,  então é uma era um algo 

perigoso e que, analisando outros destinos que 

trabalhavam, que estavam em destaque. No 

marketing de destinos, se sempre se trabalhou 

muito forte esse posicionamento de destino através 

do um “Visite” é tanto nacional como Internacional, 

Visite Florida, Visite Colômbia, Visite Peru então, 

o “Visite Rio Grande Do Norte” ele acabou sendo 

uma marca mais fácil de se trabalhar, mais fácil de 

posicionar o Rio Grande do Norte de fato enquanto 

uma destino turístico, e o desdobramento do que foi 

criado quanto imagem dessa desse Visite Rio 

Grande do Norte de fato que traz a oportunidade 

mais assim alegres enquanto marca, para você 

conseguir promover o destino de sol e mar, e vários 

outros segmentos, mas o Sol e mal é nosso grande 

carro chefe, então ele se encaixou mais nessa marca 

do Visite Rio Grande do Norte com as cores que 

foram trabalhadas e tudo. 

● Nova marca 

● Nome estratégico 

● Pandemia 

● Fator histórico, chegada dos 

portugueses no Brasil  

● Tudo Começa aqui, perigo 

associado a pandemia 

● Análise de destinos fortes 

● Marketing de destinos 

● Posicionamento forte a partir 

do “Visite” exemplos: Visite” é tanto 

nacional como Internacional, Visite 

Florida, Visite Colômbia, Visite Peru 

● Visite Rio Grande do Norte, 

como marca mais fácil 

● Visite como uma imagem 

mais alegre ao destino 

● Promoção do destino Sol e 

mar 

● Encaixe entre conceito e 

cores trabalhadas no “visite” 

Diretora de 

Operações do 

Centro de 

Convenções 

Eu acompanhei pouco esse processo, e a participei 

mais da parte de contratação ali da agência, da 

Crioula, na época que fez, mas a análise disso , foi 

feita pelo Departamento de Inteligência, junto com 

o presidente, que é uma pessoa que já conhece 

bastante o mercado, principalmente mercado 

brasileiro, porque quando a gente falava “tudo 

● Contratação da agência 

Criolla  

● Análise do departamento de 

inteligência com o presidente  

● Mercado Brasileira 

● “Tudo Começa Aqui” não 

era associado ao RN 
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começa aqui” ninguém lembrava do Rio Grande do 

Norte, essa campanha foi interna ,  na verdade 

chegou-se à conclusão de que o  “Tudo Começa 

Aqui” foi ótimo como uma parte de uma campanha, 

não como, podia ser uma campanha do estado, não 

a marca dele , e aí a maioria dos Estado, países e 

cidades usam Visite ou Visit do inglês, porque, é 

você, é o que te faz lembrar insights,  então foi feita 

uma pesquisa prévia com turistas pra saber o que 

fazia com que elas lembrasse do Rio Grande Do 

Norte, falaram buggy, Morro do Careca, eu monte 

de coisa, mas ninguém lembrou do “Tudo Começa 

Aqui”, e aí o Bruno resolveu que era hora de 

mudar, quando foi isso, em setembro de 2020 ali 

pouquinho, começou a reabertura  dessa  primeira 

fase da pandemia, e a Criolla desenhou o slogan , e 

quando ele topou mudar, foi uma das melhores 

coisas, hoje a gente vê que as pessoas, vamos pegar 

pelas redes sociais, o número de seguidores 

aumento , as pessoas marcam mais o visite, as 

pessoas já se lembram do Rio Grande do Norte pelo 

Visite , muita gente se identificou com essa marca, 

então é foi mais essa, é foi direcionado mais para o 

mercado externo, não tanto para o público interno 

● Campanha interna 

● “Tudo Começa Aqui” como 

parte da campanha, não como a 

campanha do estado 

● Maioria dos estado, países e 

cidades usam Visite ou Visit do inglês 

● Pesquisa com turistas pra 

saber o que fazia com que elas 

lembrasse do Rio Grande Do Norte 

● Buggy, Morro do Careca 

● Presidente solicita a 

mudança 

● Criolla desenhou o slogan 

● Aumento de seguidores nas 

redes sociais  

● Direcionado ao mercado 

externo 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2022. 

 

Segundo Paula (2008) a estratégia da marca é responsável por garantir a diferenciação 

da empresa ou produto dos seus concorrentes. No entanto quando se menciona as estratégias 

para segmento de atuação, é observada uma estratégia macro, que visa o desenvolvimento do 

turismo no Estado, com uma estratégia específica, que visa o desenvolvimento de um 

segmento/região e estimula também a competição entre os mesmos.  

A divisão dos segmentos e nichos da promoção do RN é apresentada no Quadro 3, 

sendo eles: Sol e Praia, LGBTQ+, Histórico Cultura, Turismo Responsável, Religioso, 

Ecoturismo e Turismo de Aventura, MICE, Luxo e +60, no entanto, no Quadro 7, busca 

relatar como são definidas a estratégia de cada segmento. 

Como foi dito por todos os entrevistados, cada segmento possui uma estratégia 

específica, baseada nas suas necessidades, objetivos e no seu público-alvo, cada segmento, 

encontra-se em um estágio de maturidade, alguns consolidados outros na etapa de 

estruturação. O primeiro passo para a definição do plano de trabalho, foi entender como cada 

segmento funcionava, tendo como pilar o relacionamento com entidades e associações do 

ramo, que são especialistas do ramo em questão, eles foram convidados a visitar o destino e 

assim atestar se o destino estava pronto ou não para atender esse segmento e a partir disso 

criar uma estratégia direcionada. 
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Separando a análise por segmento, o cargo chefe do RN é o segmento Sol e Praia, 

como produto bem consolidado. A Gerente de Promoção Internacional cita que mesmo não 

tendo uma associação ou entidade específica, as operadoras de turismo trazem esse 

direcionamento, tendo a BRAZTOA - Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, para 

entender melhor quais eram as principais dificuldades das operadoras de vender o RN. 

Partindo para outro segmento, citado por todos os entrevistados, é o segmento 

Ecoturismo e Turismo de Aventura, como segmento em consolidação, que requer, um maior 

cuidado na capacitação até da oferta, e a aproximação com a Associação Brasileira de 

Empresas de Ecoturismo (ABETA), representante nacional e com a Adventure Travel Trade 

Association (ATTA), representante internacional, teve o intuito de relacionamento, para 

capacitar, mas também como ponto de divulgação dos atrativos do RN para esse segmento. A 

Gerente de Comunicação também enfatiza a questão da segurança: “que aquelas pessoas têm 

que ir voltar com a mesma segurança que entraram” isso é um ponto de preocupação e 

atenção. 

Outro segmento citado pelos entrevistados foi o religioso, como segmento em 

consolidação, voltado às igrejas, a história dos Santos Mártires de Cunhaú e Uruaçu ou 

Protomártires, e a maior estátua religiosa do mundo, medindo 56 metros. No entanto, como 

citado pelo Subgerente de Articulação e Pesquisa, ainda não tem esse nível de awareness, 

pelo fato das experiências estarem recentes ainda e em construção. 

O segmento Histórico-cultural é citado apenas pela Gerente de Comunicação, a qual 

fala sobre os atrativos atrelados a ele, com os equipamentos históricos culturais do Estado do 

Rio Grande do Norte fechados por muito tempo. Ademais, a gerente diz que o governo da 

professora Fátima conseguiu reabrir alguns deles, como foi o Teatro Alberto Maranhão. É 

necessário sublinhar, na fala da mesma, que o RN tem equipamentos excelentes, vários 

prédios históricos, teatros centenários, como é o caso Alberto Maranhão que tem uma 

arquitetura rica, o Forte dos Reis Magos também, fazendo a chamada que da mesma forma 

que esses atrativos são visitados em São Paulo, eles devem ser visitados no RN também.  

O segmento MICE, é abordado pela Gerente de Comunicação e pela da Diretora de 

Operações do Centro de Convenções, como segmentos de eventos corporativos, em Natal, e 

são conhecidas como um destino MICE popular pelos organizadores profissionais deste 

segmento. Frequentemente concorrendo com cidades maiores como São Paulo, Rio de 

Janeiro, Foz do Iguaçu e Fortaleza (Planejamento Estratégico e Marketing para o turismo do 

Rio Grande do Norte, 2017), está vivendo o seu processo de retomada, com um aumento de 
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procura no Estado, apresentado pela Diretora de Operações do Centro de Convenções. A 

gerente de comunicação aponta que o viajante corporativo é o que mais gasta e tem a maior 

predileção de voltar, tendo como resultado uma arrecadação maior o Estado a partir do 

recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), um imposto de 

consumo e bem de serviço. Vale ressaltar que a EMPROTUR tem a posse no Centro de 

Convenções de Natal. 

Além disso, o segmento de luxo é citado como segmento em maturação, com enfoque 

na experiência, relatada pela Diretora de Operações do Centro de Convenções, ele foi 

despertado quando Pipa percebeu que tinha potencial, a partir disso a Presidente da Brazilian 

Luxury Travel Association (BLTA), veio ao destino fazer uma visita técnica, para ver os 

equipamentos, enxergou potencial, e fez capacitação, chamando também os meios de 

hospedagem presentes que atendiam os critérios para se associarem. Depois disso, começou a 

falar do segmento de luxo. 

Nesse processo, as associações mais citadas foram, a BLTA - Brazilian Luxury Travel 

Association, citada duas vezes (Gerente de Promoção Internacional, Diretora de Operações do 

Centro de Convenções), a ABETA - Associação Representativa do Ecoturismo no Brasil, 

citada duas vezes (Gerente de Promoção Internacional, Subgerente de Articulação e Pesquisa) 

e a ATTA - Adventure Travel Trade, citada uma vez (Gerente de Promoção Internacional). 

A promoção segmentada tem o objetivo de desenvolver os segmentos que são 

explorados no interior do Estado. Ela é feita através de ações de capacitações, que tem como 

conteúdo a promoção específica de cada segmento, tendo como exemplo o evento “ABETA 

CONECTA” presente no planejamento estratégico da EMPROTUR em 2021, que foi 

realizado em dois municípios para o segmento de ecoturismo e as capacitações para o agentes 

de viagens do Brasil. Se dá na participação de feiras e eventos do segmento específico, tendo 

como exemplos a participação na ExpoCatólica em São Paulo, no segmento religioso, a 

participação no Fórum LGBTQ+, com o intuito de se aproximar mais do segmento LGBTQ+, 

citado pelo Diretor Presidente  e também na promoção de e Fam Tour, de Press Trip, para 

posicionar o produto para esse segmento específico. 

Cumpre frisar, presente na fala do Subgerente de Articulação e Pesquisa, que cada 

estratégia é baseada no momento e no público que é direcionado, todas tem o objetivo final de 

vender. No entanto, a comunicação para o público final é direcionada a venda direta. Já a 

comunicação com os agentes de viagem, por exemplo, é direcionada a primeiro apresentar o 
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Estado e seus atrativos e assim despertar o interesse de venda. Tal como, existe a diferença 

para uma campanha no âmbito nacional e para uma campanha do âmbito internacional. 

 

Quadro 7- Definição das estratégias para cada segmento 

Cargo do 

entrevistado 
Respostas Unidade de co-ocorrência 

Diretor 

Presidente  É para cada segmento que a gente identificou que 

deveria ter sido trabalhado, segmento e nicho. A 

gente identificou que a primeira etapa era criar 

relacionamento com essas entidades e associações, 

então, há como é que eu me aproximo lá do turismo 

do LGBTQI+, ou do religioso ou do ecoturismo? 

Não é. Todas essas tem umas associações por trás 

que são de especialistas, então a gente se 

aproximou primeiro dessa associações para 

entender como é que era o segmento, convidou 

essas pessoas para virem para o destino, para 

entender se a gente estava pronto ou não, e quais 

serão as outras etapas de maturação do produto, e aí 

sim, a gente desenhou uma estratégia com 

investimentos financeiros tanto de participação em 

feira, de Fam Tour, de Press Trip, para posicionar , 

o produto para esse segmento específico, então a 

gente além de fazer todo o calendário de feiras que 

a gente já faz anualmente, isso já faz a 30, 40 anos 

destino, e nós, começamos com essa estratégia 

nesses últimos 2, 3 anos de participar em eventos 

específicos dos segmentos. Então, agora, a gente 

está indo lá participar da Expo Católica, em São 

Paulo para promover o turismo religioso. A gente 

participou do fórum de turismo LGBT em São 

Paulo, para promover o segmento e nicho aqui de 

interesse, então, é para cada uma dessas a gente 

desenhou uma estratégia. Mas, basicamente, o 

início foi relacionamento. 

● Cada segmento trabalhado 

de uma forma 

● Criar relacionamento com as 

entidades e associações 

● Turismo LGBTQI+, 

Religioso e ecoturismo 

● Entender o segmento 

● Convidar essas pessoas para 

conhecer o Rio Grande do Norte 

● Etapas de maturação do 

produto 

● Estratégia com investimentos 

financeiros  

● Investimento para 

posicionamento: Participação de 

feiras, Fam Tour, Press Trip 

● Calendário de feiras. 

● Participar em eventos 

específicos dos segmentos 

● Ir a eventos como Expo 

Católica, Fórum LGBT, para 

promover o segmento e nicho de 

interesse 

● Estratégia de 

Relacionamento  

 

Subgerente de 

Articulação e 

Pesquisa 
A partir de entender, também, em que estágio de 

maturidade está a cada segmento. A gente sabe que 

sol e praia sempre andou, sempre foi, o principal 

sempre foi, então ele, não é que ele ande sozinho, 

mas é um produto muito bem consolidado, então 

para vender ele é mais fácil e as campanhas 

costumam ser mais de venda, porque ele é diferente 

de um produto um obstáculo religioso que não tem 

esse nível de awareness, que é muito recente, . 

Todas as experiências estão ali, cada segmento 

desse, tem que ter uma estratégia, por exemplo o 

luxo, buscar uma aproximação com entidades que 

representam o setor, capacitações, e esses 

segmentos que têm menos é, ainda estão nesse 

estágio , ainda prematuro, ainda inicial, ele sempre 

começa com o primeiro conectar com aqueles que 

vão na capilaridade, e vão nos levar aos geradores 

de negócios, quer dizer, esses são os geradores de 

 

● Estado de maturidade de 

cada segmento 

● Sol e praia como segmento 

principal 

● Sol e praia como produto 

bem consolidado 

● Nível de awareness 

● Cada segmento possui uma 

estratégia  

● Aproximação com entidades 

que representam o setor 

● Buscar capacitações 

● Segmentos prematuros, 

ainda no estágio inicial: Luxo por 

exemplo 

● Geradores de negócio, 

players, que irão ativar  o passageiro 

● Campanhas de vendas 
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negócios, quer dizer são os players que vão ativar, 

vão ter passageiro. 

Enquanto os segmentos é que tem mais já mais 

fluido e mais orgânico, a gente vai para as 

campanhas de vendas, então vou colocar numa 

CVC, mas aí quando você está pensando em 

ecoturismo, é melhor primeiro procurar uma 

ABETA por exemplo, até porque esse segmento ele 

vai, ele requer, um maior cuidado na capacitação 

até da oferta, antes de chegar, preparar o destino 

antes de ir, não é, o outro já estão caminhando, aí é 

lógico também a gente sabe, que alguns andam  

entrelaçados não é, por exemplo luxo e Sol praia.  

O ecoturismo pode andar junto com isso, se você 

vai para uma segmentação LGBTQI+ também, ele 

passa por tudo isso só que com sua especificidade , 

então mas aí sim o conto de certas especificidades, 

às vezes tem que começar o do  dever de casa, do 

zero não é, entender como é, para depois entrar é 

colocado. 

 Consciência conhecimento sobre o segmento  

assim, é porque assim a é a gente sabe aqui, que 

tem trilhas. mas é, as trilhas aqui não são famosas é 

a gente sabe o principal motivo da busca pelo Rio 

Grande do Norte são as praias, não são, práticas de 

turismo de aventura, no interior do estado ainda 

está muito muito regional, talvez até o local , então 

é para certos produtos a gente precisa primeiro é 

gerar esse conhecimento e despertar isso, que foi, 

Ah o Rio Grande do Norte, também tem isso, e aí 

depois vender é, é inclusive, é por isso que às vezes 

a gente tem que saber o momento de falar com o 

consumidor final, que é o viajante, e o momento de 

falar com aquele que vende,  o agente viagem, 

porque para certos produtos não adianta você 

chegar lá, com ele, e para outros são pessoas que de 

nicho, é que você ainda tem uma certa 

possibilidade, nisso, mas até para trabalhar nicho é 

preciso entender , assim porque você vai concordar 

que a gente não precisa fazer uma campanha no 

Brasil para falar o que é o Morro do Careca, aí há 

diferença por exemplo você vai se foi o mercado 

Estados Unidos você precisa explicar o que é Rio 

Grande do Norte, porque eles não conhecem o 

Brasil, vai conhecer o Rio Grande do Norte, então 

ai o posicionamento acaba sendo diferente, tem que 

ser uma campanha, menos de venda, e quando eu 

falo a campanha de venda, é  eu acho objetivo de 

todas a vender, mas é porque, eu não vou, é fazer 

promoção de: - Ah compre passagem-, não , não eu 

tenho que explicar o local primeiro , é diferente, eu 

vou ter que primeiro chegar no agente de viagem, 

apresentar o destino, ah legal, então se interessar e 

aí ele vai pensar se ele vai montar um produto e 

tudo mais, com esses produtos já, já esse passa a 

existir e a gente vai chegar, e pronto agora vamos 

impulsionar isso, porque é já tem , um fretamento 

● Ecoturismo, representado 

pela ABETA 

● Segmento requer cuidado na 

capacitação 

● Segmentos andam 

entrelaçados  

● Sol e praia e luxo 

● Sol e praia e ecoturismo 

● Começar o do  dever de casa, 

do zero não é, entender como é, para 

depois entrar é colocado 

● Conhecimento e consciência 

sobre o segmento 

● Praias como motivo 

principal de busca pelo RN 

● Interior do estado muito 

regional ainda 

● Gerar conhecimento e 

despertar para alguns segmentos 

● Diferença de comunicação d 

consumidor de viagem para o agente 

de viagem que vende 

● Posicionamento diferente em 

relação a público nacional e 

internacional 

●  O produto precisa existir 

para assim, ser impulsionado e 

vendido 

● O trabalho da promoção, não 

é do desenvolvimento do produto, 

embora isso seja feito às vezes, mas 

não é papel, o principal 
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um   também, um jato, alguma coisa, e a gente 

entra, mas é porque justamente o trabalho da 

promoção, não é do desenvolvimento do produto, 

embora isso seja feita às vezes, mas não é papel, o 

principal.  

Gerente de 

Comunicação Então, isso é uma coisa curiosa, porque quando a 

gente pergunta, a gente também se questiona . O 

entendimento de segmento é um entendimento novo 

e recente, que inclusive para a equipe é uma coisa 

que a gente às vezes passa a ter pouca profundidade 

quando vai falar sobre o segmento, e sobre 

principalmente os que não são consolidados, 

Segmentos como é ecoturismo, sol e praia e acho 

que o  religioso, são os que a gente consegue mais 

compreender, os demais, eles vão ficando muito na 

nuance, por exemplo segmento luxo, que que é luxo 

que não é sol e praia, então sim é compreender e a 

perspectiva turística de como se trabalha a partir de 

segmento e que às vezes um está correlacionado 

com o outro. E depois fazer essa venda mais 

voltada no público. Acho que o segmento ele é 

muito mais definido pelo público que consome, do 

que é pelo produto especificamente, é o produto 

tem de fato um diferencial, quando a gente fala de 

luxo, por exemplo a gente fala experiência de 

serviço, quando a gente fala do ecoturismo, acho 

que tem que se falar muito de segurança e de 

possibilidades de experiências específicas com 

relacionados ecoturismo e aventura, mas muito de 

segurança, a gente não pode falar de ecoturismo, e 

de aventura sem falar especificamente que aquelas 

pessoas têm que ir voltar com a mesma segurança 

que entraram, é uma, acho que é uma preocupação 

bem importante. Sol e praia é um segmento muito, 

acho que é o segmento que a gente, mais associa o 

turismo especificamente, sobretudo os no nosso de 

belezas naturais, é religioso a gente está muito 

voltado e trabalha muito intrinsecamente com as 

igrejas, mas assim com definido qual seria o nosso 

principal atrativo, que é o hilight da Santa , é ter 

uma, a maior estátua católica do mundo. É histórico 

cultural esse eu acho muito, que tem muitas 

nuances aí , a gente teve durante muito tempo os 

equipamentos históricos culturais do nosso estado 

fechado, e o governo da professora Fatima,  

conseguiu reabrir alguns deles conseguiu, reabrir o 

Teatro Alberto  Maranhão, que é um excelente 

equipamento, as pessoas visitam os prédios  

históricos em São Paulo, e por que elas não podem 

visitar aqui , a gente visita é ,  teatros  centenário, 

porque a gente não pode visitar o teatro Alberto 

Maranhão, que é belíssimo, tem arquitetura muito 

bonita. O Forte dos Reis Magos que tem uma 

história específica ali acontecendo, e aí é muito 

definido quando você compreende quem é esse 

público, que interesse público tem e quais 

equipamentos você tem para oferecer, então o luxo, 

● Entendimento de segmento 

● Segmentos como Sol e praia, 

ecoturismo e religioso são os que 

temos uma melhor compreensão  

● Segmentos poucos 

compreendidos que ficam na nuance  

● Compreender a perspectiva 

turística, como se trabalha cada 

segmento 

● Segmentos correlacionados  

● Segmento definido pelo 

público que consome 

● Produto como fato 

diferencial 

● Ecoturismo tem que ser 

muito relacionado a segurança 

● Experiência do serviço 

● Sol e praia como segmento 

mais associado ao turismo 

● Turismo religioso voltado às 

igrejas e à estátua da Santa 

● Segmento histórico cultural  

que com, Governo da Professora 

Fátima, reabertura de alguns 

equipamentos turísticos 

● Associação entre prédios 

históricos de São Paulo e aos do RN  

● Teatro Alberto Maranhão 

● Forte dos Reis Magos  

● Interesse que o público tem 

conhecer  

● Política interna da 

EMPROTUR 

● EMPROTUR patrocina e 

apoia eventos 

● MICE como segmento em 

ascensão, se recuperando no pós 

pandemia  

● MICE com segmento que o 

público gasta mais  

● Turismo como indústria 

● O turismo deixa muito 

dinheiro para o governo do estado a 

partir do recolhimento do ICMS que é 

um imposto de consumo e bem de 

serviço 
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ecoturismo, histórico cultural, religioso e esportes. 

O esporte é muito voltado para eventos específicos, 

e a gente tem essa política aqui interna na 

EMPROTUR, de patrocinar e de apoiar e estar 

presente nos eventos, fazendo ações específicas e 

convidando as pessoas para vim para o estado. E o 

MICE, que é o segmento que eu, acho que está 

agora tomando o maior corpo, maior possibilidade, 

porque é o que mais recebeu pancada durante a 

pandemia. Eventos e aglomerações eram 

completamente é proibidas, enfim, não era um bom 

momento. E agora, o MICE está voltando a ter essa 

possibilidade, e é um dos principais segmentos, 

porque é o que o viajante corporativo ele mais 

gasta, e também ele retorna depois a lazer, então 

muito provavelmente a experiência no MICE, a 

experiência em Congresso, a  experiência num 

evento é, for boa ele vai retornar com a família, e é 

isso que faz com que a gente consiga e arrecadar, 

cada vez, mais por esse estado, porque acho que a 

gente  precisa entender também, que o turismo não 

é um oba oba. E apesar de parecer que é uma coisa 

muito legal, muito divertido, e quando a gente fala 

de turismo as pessoas pensam a associam logo, as 

suas próprias férias, é quando a gente fala de uma 

indústria que arrecada e que não polui, e que 

emprega muitas pessoas, e que deixa muito dinheiro 

o governo do estado a partir do recolhimento do 

ICMS que é um imposto de consumo e bem de 

serviço. 

Gerente de 

Promoção 

Internacional 
Hoje é cada segmento tem uma pessoa responsável 

por ser, por trabalhar essas estratégias de promoção. 

Mas a gente tenta se aproximar e, especialmente 

das entidades que são representativas de cada 

segmento, por exemplo segmento de luxo tem 

BLTA, as entidades representativas 

internacionalmente de cada segmento , por exemplo 

lá de aventura que é, a nacionalmente ABETA, 

internacionalmente é a ATTA, então a gente se 

aproximou dessas entidades para entender com elas, 

porque ninguém melhor do que as entidades 

representativas de cada segmento , para que a gente 

esteja perto e que a gente consiga é  trabalhar de 

forma mais assertiva em cada segmento, então a 

gente passou a estar perto dessas entidades, a 

escutar e entender qual seria os melhores caminhos, 

os eventos que  que faziam mais sentido para a 

gente estar, as ações que faziam mais sentido para a 

gente promover, é para que de fato a gente tivesse, 

é um retorno mais rápido daquilo que a gente quer 

promover em cada segmento, por exemplo sol e 

mar que é o nosso grande cargo chefe, não tem uma 

entidade específica, mas para onde que a gente 

● Cada segmento tem um 

responsável por sua estratégia de 

promoção 

● Aproximação de entidades 

representativas  

● BLTA - Brazilian Luxury 

Travel Association9  

● ABETA – Associação 

Brasileira de Empresas de Ecoturismo  

● ATTA - Adventure Travel 

Trade Association10 

● Escutar e entender os 

melhores caminhos e eventos que 

faziam sentido 

● Sol e praia como cargo chefe 

● Operadoras de turismo como 

norte para o turismo de sol e praia 

● Entender maiores 

dificuldades das operadoras  

● Aproximação das estratégias 

com cada segmento para realização da 

promoção 

 
9 Em português BLTA traduz-se Associação representativa do segmento de luxo.  

 
10 Em português ATTA traduz-se Associação Comercial de Turismo de Aventura. 
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tomou um norte,  um direcionamento, as operadoras 

que é que vende o destino , então associação que 

representa as operadoras do Brasil que é a 

BRAZTOA, então a gente se aproximou da 

BRAZTOA, pra entender melhor, quais eram as 

principais dificuldades das operadoras de vender a 

gente, então foi uma aproximação estratégia em 

cada segmento, que a gente conseguisse se de fato 

entender a melhor forma de realizar promoção em 

cada uma deles. 

Diretora de 

Operações do 

Centro de 

Convenções 

Em geral quem nos direciona , além dos dados,  a 

gente tem os dados, ah houve um aumento, vou 

falar do segmento MICE, Ah houve um aumento da 

procura, da busca do Rio Grande do Norte pelo 

segmento MICE, que não é  o nosso o principal 

foco, baseado nisso a gente vai conversar com as 

entidades e com os parceiros que fomentam esse 

segmento , é pensando sempre em si capacitar, 

capacitar mão-de-obra, envolver Trade e o poder 

público nessa parceria para que a gente possa de 

fato trabalhar neste segmento, tem outros exemplos 

pra te dar: Luxo, como é que foi feita indicação do 

luxo, Pipa percebeu que tinha potencial, nós 

convidamos a presidente da BLTA, Associação 

Brasileira de Turismo de Luxo, ela veio, fez uma 

capacitação, visita técnica dos equipamentos, viu 

que de fato o destino tem potencial pra isso, um 

hotel se  associou e outros entraram ali na fila pra 

se associar, que tem critérios, e a partir daí a gente 

começou falar de Luxo, a então é primeiro entender 

o funcionamento, se capacitar, e aí atuar nele 

● Direcionamento através dos 

dados 

● Aumento da procura no 

segmento MICE 

● Conversar com entidades e 

parceiros que fomentam o segmento 

● Capacitar mão de obra 

● Envolver o Trade em 

parceria com o poder público 

● Pipa como indicação para o 

potencial de segmento de luxo 

● Vinda de representante da 

BLTA para capacitação, visita técnica 

dos equipamentos   

● Pipa como destino potencial 

para segmento de luxo 

● Entender o funcionamento, 

se capacitar, e aí atuar nele 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2022. 

 

A partir do conceito de marca formulado pela American Marketing Association 

(AMA, 2014), que trabalha o conjunto de elementos como: nome, termo, logotipo, símbolo ou 

design, no Quadro 8 foram identificadas as inspirações para a criação da marca “Visite Rio 

Grande do Norte” e os elementos presentes nela. 

A inspiração da marca “Visite Rio Grande do Norte” tem como principais pontos 

elencados pelos entrevistados, a representatividade regional, cores quentes, diversidade e a 

hospitalidade do povo potiguar. Esses elementos estão presentes desde a forma que é escrito, 

até o slogan que conversa com a ideia. 

Começando pela escrita “Lettering” citada pelo Diretor Presidente, a tipografia meio 

xilogravura11 e, até o momento, arbórea, citado pelo Subgerente de Articulação e Pesquisa, 

 
11 “A xilogravura é uma arte milenar, responsável como processo de reprodução textual e imagética por um 

longo período histórico, ao qual sua técnica está em transferir uma imagem através de uma matriz de madeira, 

sendo ela esculpida e talhada manualmente pelo gravador” (MACHADO, 2016, p.1). 
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que representasse o Nordeste. As escolhas de cores quentes e primárias, o vermelho, amarelo, 

azul e verde, tendo como cor base o branco, que representasse a diversidade de produtos, de 

segmentos e a alegria dessa hospitalidade que o potiguar transmite para quem que visita o 

Estado (fala da Gerente de Promoção Internacional). 

Torna-se evidente, com as falas dos entrevistados, que a marca busca traduzir também 

os diferenciais competitivos, como os 400 km de sol e praia, citado pelo Diretor Presidente, 

300 dias de sol, levantados pelas entrevistadas (Gerente de Comunicação e Diretora de 

Operações do Centro de Convenções), a hospitalidade e o acolhimento, comprovado pelo 

prêmio da Booking de Estado mais acolhedor do Brasil em 2022, como foi citado pela 

Gerente Promoção Internacional e pela Diretora de Operações do Centro de Convenções. 

Neste contexto, o slogan “mundo de possibilidade” expressa os atrativos e belezas do 

Estado revelado aos entrevistados, como o sol, as dunas a areia, produtos icônicos como o 

Geoparque Seridó e as Dunas do Rosado (Diretor Presidente). O Presidente também afirmou 

que existe a possibilidade evolução desse slogan, mas é algo para se pensar no futuro, em 

médio prazo, afinal o “mundo de possibilidade” ainda está tendo um bom engajamento no 

mercado. 

Um fator interessante a se observar, é que o processo de criação das duas marcas (a 

antiga e a atual), possuíam inspirações parecidas, como pode ser verificado no Planejamento 

Estratégico e Marketing para o turismo do Rio Grande Do Norte, em elementos como a 

xilogravura, fundo branco, associação com o sol, alegria e o acolhimento e hospitalidade 

aconchegante que caracteriza o povo potiguar. 

 

Quadro 8- Inspirações para a marca Visite Rio Grande do Norte  

Cargo do 

entrevistado 

Respostas Unidade de co-ocorrência 

Diretor 

Presidente  Mas de fato, assim,  a gente queria que não fosse 

uma coisa, que tivesse uma representação regional,  

tanto que a grafia, a letra, o lettering, a maneira 

como ela escreve, a suas formas e as cores, ela tem 

uma inspiração regional, de nordeste, de Brasil, de 

sol,  são cores mais quentes, e é a gente na verdade 

entendeu o que o Visite deveria ser um pouco mais 

moderno, lembro dessa discussão na época e como 

que deveria utilizar essa grafia assim, tipo, slogan 

mundo de possibilidades, porque de fato é o que o 

destino representa , a gente fica muito focado 

nesses nossos 400 km de sol e praia, mas eu 

mesmo, por desconhecimento total desde que vim 

morar aqui, entendi que existe; realmente, um 

mundo de possibilidades aí, não é,  todos os 

● Representação regional 

● Lettering 

● Inspiração Regional 

● Brasil 

● Cores quentes 

● Moderno 

● Slogan: Mundo de 

possibilidades  

● 400km de sol e praia 

● Geoparque Seridó 

● Dunas do Rosado 

● Evolução do mundo de 

possibilidades 

● 12 meses de penetração 

● Evolução breve 
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segmentos que a gente já comentou e fora assim , 

produtos que são icônicos como  o Geoparque 

Seridó, Dunas do Rosado, que não estavam no meu 

mindset. quando a gente de fato pensa no Rio 

Grande do Norte,  pensava no Rio Grande Do 

Norte, então eu acho que ele encaixa bem nesse  

mesmo momento atual, acho que no futuro,  pode 

ser que a gente tenha que fazer uma evolução 

também desse, “um mundo de possibilidades”  

porque, ela vai cansar, então pode ser que exista, aí 

acho que daqui, acho que ,acho que acho que mais 

uns 12 meses ela ainda consegue ter bastante 

penetração,  assim com os agentes de  viagem pelo 

menos,  mas acho que ela ainda vai  precisa de uma 

evolução em breve. 

 

Subgerente de 

Articulação e 

Pesquisa 

É eu acho que a ideia, eu tava aqui já, que eles 

fizeram essa mudança, ela veio muito de usar, um 

pouco esse elemento, é uma tipografia meio 

xilogravura, e até o movimento arbóreal, que tem 

uma relação muito forte com o nordeste, sabe um 

pouco mais contemporânea, e a história das cores, 

que antes na marca tinha uma Estrela, e cada uma 

de uma cor, que é para mostrar um pouco dessa 

diversidade , que o Rio Grande do Norte tem, essas 

diversas regiões, diversos produtos, diversos 

segmentos, acho que a logomarca , o design vem 

bem disso, passar esse elemento , caricatural e  , e 

mostrar essa pluralidade do Estado. 

● Xilogravura 

● Movimento Arbóreal 

● Nordeste 

● Contemporâneo  

● História das cores 

● Marca com estrela 

● Cor e diversidade 

● Diversas Regiões 

● Diversos Produtos 

● Diversos segmentos  

● Logomarca 

● Elementos caricatural 

● Pluralidade do estado 

 

Gerente de 

Comunicação 

Tá o Visite, ele não é uma criação nossa , assim do 

setor de comunicação, a gente fez a contratação de 

uma agência de publicidade, disse como é que a 

gente queria mais ou menos, e eles conceberam da 

forma como a gente imaginou, nas a ideia é que 

seja, trabalhe com cores específicas, cores primárias 

, o vermelho, amarelo, azul e o verde, são essas 4 

cores que a gente trabalha, tendo como branco 

como base, e a gente passa essa ideia de diversão, 

de um, é um Estado que tem 300 dias de sol por 

ano, de um estado com muitas possibilidades de 

belezas naturais, então assim, é essas essa ele aí ele 

concebe, a questão do um do Sol, hoje a gente 

trabalha muito com o Sol, com duna, com Areia, 

então faz toda essa relação da coloração, de ser uma 

coisa colorida, de ser uma coisa divertida e 

convidativa, mas por uma questão, pra tentar 

transmitir a partir daí, o que a gente tem no nosso 

Estado. 

● Não é uma criação da 

EMPROTUR 

● Contratação com agência 

publicitária  

● Cores específicas  

● Cores primárias  

● Vermelho, amarelo, azul e 

verde 

● Branco como base 

● Ideia de diversão 

● 300 dias de sol 

● Sol, dunas, areia 

● Coisa divertida 

● Coisa convidativa 

 

Gerente de 

Promoção 

Internacional 

As inspirações são os principais atrativos do Rio 

Grande do Norte, a alegria através das cores que 

foram trabalhadas no Visite Rio Grande do Norte, a 

questão da hospitalidade, não é à toa que hoje a 

gente tem um, tem vários reconhecimentos , pro 

Rio Grande do Norte daquilo que a gente tem como 

● Principais atrativos do RN 

● Alegria através de cores  

● Trabalhar com o Visite 

● Hospitalidade 

● Prêmio de destino mais 

acolhedor da Booking 
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diferencial, é recentemente a booking é deu esse 

reconhecimento público que a gente é o destino 

mais acolhedor do país, a gente tem aí, quase todos 

os anos reconhecimento do Tripadvisor como uma 

das praias mais bonitas, então as cores da marca 

elas traduzem um pouco, não só dos atrativos do 

mundo de possibilidades que podem ser 

encontrados no estado , mas é um pouco dessa 

alegria, dessa hospitalidade também que o potiguar 

sabe passar pra quem que visita o estado. 

● Reconhecimento do 

Tripadvisor como uma das praias 

mais bonitas 
● Mundo de possibilidades  

● Alegria e hospitalidade 

potiguar 

Diretora de 

Operações do 

Centro de 

Convenções 

Eu participei de uma reunião, é quando eles fizeram 

a marca, que era de fato destacar o sol e praia daqui 

, 300 dias de sol, natureza, uma área incrível, e uma 

marca que pudesse passar a receptividade do povo 

potiguar, isso é um diferencial, a gente está no 

nordeste tem um monte de gente com praia, com 

sol, mas nessa reunião que eu participei, todo 

mundo chegou à conclusão de que um dos maiores 

diferenciais que o Rio Grande do Norte tem é 

receptividade, é o acolhimento, tanto é agora tem o 

prêmio da Booking ,  e eu acho que a marca é isso, 

ela é colorida, ela é  convidativa , ela fala Visite em 

português mesmo, acho muito legal que seja isso, e 

a cores eram  isso , a alegria do estado, é a o 

colorido é pra destacar natureza, o calor e tudo 

mais, e essa parte do diferencial do acolhimento.  

● Sol e praia 

● 300 dias de sol 

● Natureza 

● Área incrível 

● Receptividade do povo 

potiguar 

● Acolhimento como 

diferencial 

● Prêmio da Booking destino 

mais acolhedor  

● Colorida 

● Convidativa 

● Visite em português  

● Alegria do estado 

● Calor  

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2022. 

 

No Quadro 9 são exportas quais são os diferenciais competitivos do RN, em 

comparação aos Estados da região Nordeste, e de forma ampla, em relação aos estados do 

Brasil. 

Os diferenciais competitivos estão fortemente ligados aos atrativos do estado, 

infraestrutura, fatores socioeconômicos e a sua forma de promoção. O Rio Grande do Norte é 

nacionalmente conhecido pelas suas belas praias, 300 dias de sol, assim sendo intitulado 

como cidade do sol, e pelos seus atrativos específicos como: Morro do Careca, Maracajaú, 

São Miguel do Gostoso e Pipa, sendo eles os mais citados nas entrevistas. 

A facilidade da logística foi um ponto elencado por todos os entrevistados, devido ao 

tamanho do Estado e a proximidade de atrativos, o que traz a possibilidade de viver diversas 

experiências em um perímetro curto, com permanência razoável. Além da sua localização 

estratégica, no quesito da conectividade com os Estados da Paraíba, Pernambuco e Alagoas, e 

já no âmbito internacional, a sua conectividade com a Europa, às 7 horas de Lisboa, como voo 

direto ressaltado pelo Subgerente de Articulação e Pesquisa. 
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Quando a pergunta foi direcionada à competição entre os estados do nordeste, os 

entrevistados apontam a concorrência com Maragogi-AL, Porto de Galinhas-PE, Recife - PE, 

Fortaleza-CE, Jericoacoara-CE. Nesse ponto, a facilidade de logística continua como principal 

diferencial. Todavia, existem outros fatores naturais como qualidade da água da praia em 

meio urbano em comparação a Recife, água do mar quentinha, ressaltado pela Gerente de 

Comunicações e pela Diretora de Operações do Centro de Convenções, o clima ameno com a 

temperatura média de 27°/28º graus, favorável durante o ano inteiro, citado pelo Subgerente 

de Articulação e Pesquisa. Além do custo-benefício, comparado às demais capitais, que é 

associado ao custo de vida do RN, e a facilidade de logística onde o turista tem a impressão 

que o seu dinheiro vale mais, por conta da diversidade de experiências que ele poderá ter sem 

gastar tanto e em um perímetro só. 

Esses elementos naturais, o custo-benefício e a logística estão em comum acordo com 

a ideia trazida por Gertner & Kotler (2004), posto que contribui para a administração da 

imagem do país para atrair turistas e novas oportunidades de mercado.    

Outros diferenciais apresentados são as grandes redes hoteleiras para atender às 

principais regiões turísticas do Brasil, citado pelo Subgerente de Articulação e Pesquisa, com 

atrativos para diversos públicos, como mergulho nos parrachos de Maracajaú, Pipa que traz a 

experiência com golfinhos e tartarugas, o maior cajueiro do mundo, localizado em Pirangi, 

citado pelo Diretor Presidente, o Seridó Geoparque Mundial da UNESCO, a gastronomia 

local de alta qualidade e com valores acessíveis e as falésias, citada pela Diretora de 

Operações do Centro de Convenções. 

Tendo como atrativos chaves citadas pelos entrevistados: Ponta Negra/Morro do 

Careca, Jenipabu, o litoral, Galinhos e São Miguel do Gostoso. Esses atrativos são naturais e 

fazem parte da campanha publicitária da EMPROTUR como forma de divulgação do destino. 

Nesse contexto, observa-se a imagem do destino como fator de venda no mercado de viagens 

que é congruente com o posicionamento de Marques (2005), o qual menciona que essas 

campanhas publicitárias oferecem valor em comparação a destinos concorrentes.  

No que se refere ao que foi dito pela Diretora de Operações do Centro de Convenções 

percebe-se que a mesma destaca a geração de energia renovável, através da energia eólica, 

informação está exposta nas apresentações institucionais, como diferencial atrativo para o 

turista europeu. No que tange aos níveis de criminalidade, a Gerente de Comunicação 

menciona que há baixos índices de criminalidade no destino. Essa informação é inconsistente 
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quando comparada com a pesquisa realizada pela Statista (2022) que mostra a capital do 

Estado do RN está no ranking de cidades mais perigosas do mundo em 2022. 

 

Quadro 9- Principais diferenciais competitivos do RN, diante de outros destinos  

Cargo do 

entrevistado 
Respostas Unidade de co-ocorrência 

Diretor 

Presidente  
Eu acredito que é facilidade logística que os turistas 

podem ter, e, quando eles decidem fazer uma 

viagem para cá, então por conta da proximidade 

média, Natal com Maracajaú, com Galinhos, Pipa é, 

com as Serras nem tanto, não mas aí eu tô pensando 

assim, no nosso cliente que final ,que é o cara que 

vem do Rio, de São Paulo , de BH, esse cara não 

quer serra, esse cara quer sol e praia e quando esse 

cara ta lá  em Ribeirão Preto e decide ai eu vou para 

Maragogi, ou eu vou pro Rio Grande do Norte, vou 

para Alagoas ou para o Rio Grande do Norte, ele 

faz uma decisão olhando para um concorrente que é 

sol e praia, então a facilidade de logística. Um cara 

uma vez, um turista que está chegando Recife e vai 

para Porto de Galinhas, essa jornada dele é só em 

Porto de Galinhas, quando ele também está fazendo 

Maceió com Maragogi, ele dificilmente combina os 

2, porque a logística é difícil, a estrada é difícil, ele 

vai ficar ou em Maragogi ou em Maceió, ele não 

faz um destino dividido, pelo menos os pacotes não 

é assim que eles vendem,  aqui a gente tem uma 

facilidade que é o cara compra o destino do Rio 

Grande do Norte ele pode até ficar hospedado em 

Natal mas ele, em 1 hora e meia tá em pipa, em 2 

horas tá em São Miguel do Gostoso, em 1 hora e 

meia tá em para Maracajaú então parece que a 

sensação em que os agente de viagem contam pra a 

gente, é que o dinheiro vale mais, porque ele tem 

mais experiências, não é? Então, Pipa é uma 

experiência muito diferente, o golfinho com a 

tartaruga, o pôr do Sol, etc.., Maracajaú os Parracho 

é uma experiência diferente,  são os mergulhos,não 

é, lá 17 km da Costa, uma outra experiência são 

Miguel do gostoso é outra experiência então assim 

Natal , Jenipabu, etc, Morro do Careca, e o maior 

cajueiro do mundo, são vários atrativos disponíveis 

com uma facilidade de logística e eu acho que esse 

e o nosso grande diferencial, foi o que a gente tem 

tentado vender é quando a gente vai fazer ação 

cooperada e o sul o centro-oeste para sudeste do 

Brasil. 

● Facilidade logística 

● Proximidade média entre 

atrativos 

● Cliente final sol e praia: Rio, 

São Paulo e BH 

● Concorrência com Maragogi, 

Alagoas no sol e praia 

● Facilidade na logística em 

comparação a Recife para Porto de 

Galinhas 

● Facilidade na logística em 

comparação a Maragogi para Maceió 

● Hospedado em Natal, é 

possível visitar vários atrativos com 

um tempo médio de 1h da origem 

Natal 

● Dinheiro vale mais 

● Muitas experiências 

diferentes  em um perímetro curto 

● Pipa, golfinho, tartaruga 

● Maracajaú,  e os parrachos 

com mergulho, 17 km da Costa 

● Natal, 

● Jenipabu 

● Morro do Careca 

● Maior cajueiro do mundo 

● Ação cooperada com sul e 

centro-oeste para o sudeste 

Subgerente de 

Articulação e 

Pesquisa 

Eu acho que do ponto de vista do turismo, você tem 

uma rede hoteleira muito grande , máxima unidade 

de leitos para atender, as principais regiões 

turísticas, e é uma região que ela é assim 

experimental no turismo, então você tem aí anos de 

é treinamento, capacitação,  onde esse processo de 

receber pessoas que vai sendo aperfeiçoado, e tem 

um clima, que, favorece bastante o ano inteiro, é o 

custo aqui, é  não é tão alto quanto segundo outras 

● Grande rede hoteleira 

● Treinamento e capacitação, 

para receber pessoas 

● Clima favorável durante o 

ano 

● Bom custo benefício, 

comparado a outras regiões do 

nordeste  

● Proximidade com a Europa 
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capitais do nordeste, acho que isso também é um 

diferencial, a proximidade com a Europa se tens às 

7 horas de Lisboa então,  isso facilita a 

conectividade, é enfim, acho que tem é é essas 

características aí que contribuem, e a proximidade 

dos atrativos faz com que você tenha uma 

permanência razoável, você consiga visitar vários 

lugares , ter acesso aí para vários  lugares, então 

acho que isso também é muito positivo, porque em 

outras cidades, por exemplo  Fortaleza, Recife se 

for em uma praia fora, você vai gastar um tempão, 

então, aqui não, você ainda tem essa esse momento. 

● 7 horas de Lisboa 

● Facilidade com 

conectividade com a Europa 

● Permanência razoável 

relacionada com possibilidade de 

visitar vários lugares  

● Facilidade em visitar outras 

cidades em comparação a Fortaleza e 

Recife 

 

Gerente de 

Comunicação 
O Rio Grande do Norte tem um potencial muito 

forte para se trabalhar, e eu acho que a gente 

sempre, em até pouquíssimo tempo, e utilizou as 

políticas públicas de forma é muito amadora, e aí a 

gente tem se profissionalizado, de um tempo para 

cá, tem passado a compreender algumas questões, e 

que são fundamentais, e tentativa e erro também , 

tem algumas atuações que foram feitas de forma 

muito empírica. E a gente tem um estado pequeno, 

um estado com fluxo de trânsito excelente, um 

estado com baixa criminalidade, um estado no qual 

as pessoas são extremamente acolhedoras, e é uma 

característica nossa, é até registrada lá pela 

booking.com, que diz o estado mais acolhedor da 

América, e as pessoas elas têm essa facilidade, essa 

necessidade de acolher. Tem um filósofo que fala 

que Natal principalmente, que Mossoró é muito 

voltada para si , fala o interior fala muito de si, tem 

as suas referências , tem aquela análise do passado. 

E que Natal é virada para o continente, é para os 

outros é destinos, ela é muito é receptiva, então tem 

muitas pessoas de fora, as pessoas se adequam com 

muita facilidade, a gente tem um clima muito bom, 

é com uma temperatura média de 27°/28°, e uma 

temperatura da água super quentinha então assim 

você vim pra um lugar desse, é eu brinco com o 

Paraíso, é um lugar que você consegue estar sem 

roupa, e se sentindo bem, então o Rio Grande do 

Norte, é meio que esse paraíso, você não tem calor 

nem frio, você consegue, tem um vento muito 

bacana, então acho que o diferencial competitivo, 

além das questões, é da natureza , de climáticas, e 

as belezas naturais, está nas pessoas, na forma 

como as pessoas se comportam aqui, e de serem 

muito abertas e amplificadas para o mundo, como a 

gente é virado para todos os outros continentes, a 

gente vira uma parabólica e recebe muitos 

influências, e se a gente quiser olhar isso como 

ruim, a gente é muito influenciável, mas se quiser 

olhar isso como bom, a gente também está no ripe 

do mundo, sim está conseguindo é buscar novas 

referências e se adequar à elas,  é não é, o não acho 

que a gente é muito capacitado, assim, do ponto de 

vista, de a gente estar não está na cabeça de várias 

coisas, mas a gente consegue e, com pouco tempo, 

com muitas, com troca, é compreender as coisas e 

caminhar nelas. 

● Políticas públicas de forma 

amadora  

● Estado em aperfeiçoamento 

● Tentativa e erro 

● Atuações de forma empírica 

● Estado pequeno 

● Estado com fluxo de trânsito 

excelente 

● Estado com baixa 

criminalidade  

● Estado com pessoas 

acolhedoras registrada no prêmio 

booking 

● Estado mais acolhedor da 

América 

● Mossoró voltado para si e 

Natal para o mundo 

● Natal virada para o 

continente  

● Natal tem muitas pessoas de 

fora 

● Natal, muito receptivo 

● Pessoas adaptáveis  

● Temperatura média 27°/28 

● Água quentinha 

● Paraíso 

● Não tem nem calor e nem 

frio 

● Belezas naturais  

● Pessoas abertas e 

amplificadas para o mundo 

● Recebe influência de outros 

continentes  

● Ripe do mundo 

● Não é tão capacitado 

● Consegue fazer um pouco de 

tudo 
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Gerente de 

Promoção 

Internacional 

A gente tem de cara, a gente tem 400 km de praia, 

então a gente está numa localização bastante 

privilegiada comparado a outras regiões aqui do 

nordeste, a gente tem praias e também super 

diferenciadas  na questão de atrativos, por exemplo 

tem vários pontos de mergulho, a gente tem os 

Parrachos de Maracajaú, a gente tem praias com 

golfinhos, tartarugas, então esse é um grande 

diferencial para quem visita de fato o Rio Grande 

do Norte, porque além de ser  um estado que tem 

essa extensa costa, é um estado ao mesmo tempo 

com sua conectividade muito boa, quem vem para 

Natal, facilmente vai a Pipa, facilmente vai para 

São Miguel do Gostoso, e fora o interior do estado 

que também está muito perto, então num raio de sei 

la até 200 km, você vai do interior ao litoral 

facilmente, que é em alguns outros destinos você 

não consegue fazer tantas experiências assim, em 

uma única viagem. Então esse é um dos grandes 

diferenças que a gente tenta destacar, 

principalmente quando a gente apresenta o Rio 

Grande do Norte, quando a gente apresenta o estado 

que não é só o Sol e mar, lógico que é o nosso 

maior carro chefe ,  gente tem  como eu falei, tem 

várias opções no litoral de experiência, mas 

também tem muita coisa muito próximo do litoral 

que pode se conhecer. 

● 400 km de praia 

● Localização privilegiada  

● Praias diferenciadas  

● Vários pontos de mergulho 

● Parrachos de Maracajaú 

● Praia com golfinho e 

tartarugas  

● Estado com extensa costa 

● Estado com boa 

conectividade  

● Fácil acesso a Pipa, São 

Miguel do Gostoso 

● Em um raio de 200 km você 

vai do interior ao litoral facilmente 

● Possibilidade de várias 

experiências em uma única viagem 

● Além do sol e mar 

● Sol e mar como cargo chefe 

● Várias opções no litoral 

● Muita coisa muito próxima 

do litoral que pode se conhecer 

 

Diretora de 

Operações do 

Centro de 

Convenções 

Sou suspeita pra falar , porque eu gosto, o Rio 

Grande do Norte é um estado que eu gosto, é que eu 

aprendi a gostar, então a gente vive aí um 

relacionamento muito bom, vamos dizer assim, deu 

“match” é mais se eu vejo comparado a outros 

estados, primeiro da região Nordeste e depois do 

Brasil. E a gente tem um estado pequeno, isso é 

muito bom, embora as pessoas achem que não, mas 

é muito bom, a gente tem atrativo dos mais diversos 

segmentos dentro do mesmo estado, valores 

acessíveis, é gastronomia muito boa com valores 

bem mais em conta, a gente tem falésia, vento, 

turismo religioso, é Serra, dentro do mesmo, estado, 

Geoparque , e o que eu acho mais legal é essa 

conectividade, se eu chegar em Natal e eu alugar 

um carro, em uma hora e meia eu tô em Santa Cruz, 

Ah eu quero dormir ali por Currais Novos explorar 

um pouco daquela região, você pode,  ah eu quero 

uma coisa diferente, uma serra, tem agora que está 

chegando em junho , ai eu queria festa junina, festa 

de São João, Mossoró . Além do destaque que acho 

que é muito legal a gente falar, da coisa da energia 

renovável, e na verdade da energia limpa, o Rio 

Grande do Norte hoje tem o maior parque eólico, 

isso para mercado europeu é um prato cheio, O 

turista europeu está muito interessado, em saber de 

que forma o turismo impacta, então quando ele tem 

energia limpa, quando a gente pode divulgar, isso 

enche o olho dele . É localização estratégica, depois 

que eu vim morar aqui, eu aprendi que o Nordeste e 

o Rio Grande do Norte estão muito mais próximos 

da Europa, ninguém tinha falado isso. E São Paulo 

● Estado pequeno 

● Atrativos dos mais diversos 

segmentos dentro do estado 

● Gastronomia boa, com 

valores em conta 

● Falésias 

● Vento 

● Turismo religioso 

● Geoparque  

● Conectividade 

● Facilidade na logística de 

visitar outros atrativos em pouco 

tempo 

● São João em Mossoró 

● Energia limpa 

● Maior parque eólico 

● Turismo que impacta 

● Localização estratégica 

● Proximidade com a Europa 

● Comparação com o tempo 

gasto de São Paulo para Europa 

● Emissão de CO2, por 

passagem 

● Localização privilegiada  

● Gastronomia como 

diferencial 

● Água de coco 

● Sabor das frutas 

● Rio Grande do Norte 

ganhando destaque  

● Pontos pra gente divulgar e 

aliar nessa promoção. 
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se vende lindo lá, tem os voos principais e tudo 

mais,  e o tempo que você gasta? acho que a 

pandemia trouxe muito isso, é a coisa do tempo , o 

tempo que você passa, o  tempo, agora estão 

falando de emissão de CO2, quando você vai 

procurar uma passagem no Google, ele falou quanto 

de gás carbônico que você está emitindo, e aqui a 

gente tem uma localização privilegiada, próxima, 

isso pra gente falar de  localização estratégica, 

muito muito bom, e é eu acho que a gastronomia do 

Rio Grande do Norte é diferente mesmo assim, é o 

sabor das frutas , o sabor da água de coco aqui é 

uma coisa que me impressiona muito. Então, acho 

que, eu fico muito feliz de ver que o Rio Grande do 

Norte tá ganhando destaque, projeção, porque ele 

merece, mas vejo que ainda tem muito pra gente 

divulgar e aliar nessa promoção. 

Vamos comparar com os nossos principais 

vizinhos, Ceará, Paraíba e Pernambuco, para mim o 

acesso às praias e ai aos destinos mais diferentes, 

vai São Miguel do Gostoso, Galinhos, você chega 

muito mais fácil, Jericoacoara você demora 8 horas 

de carro tracionado, Pipa tá a 90km, pista 

duplicada, a gente tem um acesso super fácil. Acho 

que essa conectividade muda tudo, vejo isso na 

prática, vamos dizer assim, eu ia muito de carro 

para PE, eu já fui de carro para o Ceará, então notei 

ali um pouquinho do diferencial , as vezes 

questionam muita a gente que fala: A mais vocês, 

Nordeste ? Não, não é, eu acho que a região 

Nordeste é muito rica, e graças a Deus está tendo 

momento de destaque, que ela sempre mereceu, 

mas se a gente for olhar pra cada um deles, cada um 

tem sim, o seu diferencial e uma coisa que eu vou 

falar, acabei de voltar da Bahia , a água aqui é 

muito mais quente, a água do mar aqui é bem mais 

gostosa, mais quente.  Então é aí, vai vou falar ai da 

área urbana, a área urbana de Recife, por exemplo, 

praias urbanas em Recife, você não toma banho,  a 

gente tem Ponta Negra e Praia do Forte, aí super 

acessível, até a Praia dos Artistas, ali tem um pouco 

das questões de segurança que falam, mas você tem 

praias urbanas que você pode tomar banho, com 

boa qualidade da água , isso está ficando mais 

difícil em algumas regiões. 

● Comparação com os 

principais estados vizinhos , Ceará, 

Paraíba e Pernambuco 

● As praias de São Miguel do 

Gostoso e Galinhos, tem uma 

facilidade de logística maior em 

comparação a Jericoacoara 

● Pista duplicada 

● Acesso super fácil 

● Conectividade 

● Nordeste região rica 

● Água da praia da Bahia é 

mais fria 

● Praias urbanas com 

qualidade em comparação a Recife 

● Ponta Negra e Praia do 

Forte, Praia dos artistas super 

acessível, 

● Boa qualidade da água  

Fonte: Dados da Pesquisa, 2022. 

 

Em síntese, foi possível identificar as estratégias e ações de promoção turística do 

Estado do Rio Grande do Norte, entender a gestão do produto turístico de forma segmentada, 

tendo como pilar a inteligência comercial para a tomada de decisões baseadas em pesquisas, e 

dados sobre o comportamento do mercado. Assim como a sua contribuição na elaboração do 

planejamento estratégico, mercados de atuação e assertividade nas ações. Atrelado a isso, é 

abordado o processo de definição das estratégias de cada segmento, tendo como pilar o 
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relacionamento, sendo ele com o trade, com as associações e com as entidades e também com 

o turista. 

A partir disso, é estudado o processo da criação e mudança da marca do RN, fazendo 

um comparativo entre a marca antiga “Rio Grande do Norte, Natal - Tudo começa aqui” com 

a nova marca “Visite Rio Grande do Norte - Mundo de Possibilidades”, que tem os elementos 

de inspirações baseado na originalidade, cores quentes e vivas, a referência ao acolhimento do 

povo potiguar e seus atrativos turísticos. Por fim, são apresentados os principais diferenciais 

competitivos do RN, evidenciando o extenso litoral, a localização estratégica e a facilidade de 

logística. 

 

4.3 Impactos negativos causados ao destino turístico Rio Grande do Norte na pandemia 

de Covid-19 

   

Os impactos econômicos e sociais que a Covid-19 trouxe são indiscutíveis, como pode 

ser verificado nos dados do setor turístico antes e durante a pandemia. Devido às medidas 

restritivas, lookdown e o distanciamento social, o turismo foi o primeiro setor diretamente 

impactado pela pandemia (PLANO BÁSICO DE SEGURANÇA SANITÁRIA PARA 

RETOMADA DO TURISMO NO RIO GRANDE DO NORTE, 2020). Com os dados da 

malha aérea, os voos semanais que antes eram 14.781, passaram a ser 1.241(Relatório: 

COVID-19 e cenários do Turismo, 2020), o que implica no setor hoteleiro teve a queda 45,3% 

na ocupação de 2020 em comparação com o ano de 2019 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA 

INDÚSTRIA DE HOTÉIS - ABIH, 2021). 

No Quadro 10 é mostrada a perspectiva aproximada que os colaboradores da 

EMPROTUR têm sobre o número de ocupação na alta temporada, antes e durante a 

pandemia. 

O primeiro passo foi visualizar como era a média da ocupação da hotelaria antes da 

pandemia na visão dos entrevistados, os números variaram de 60% a 85%, um entrevistado 

falou 80% a 85% (Diretor Presidente), um citou entre 68% a 70% (Subgerente de Articulação 

e Pesquisa), um citou entre 70% a 80% (Gerente Comunicação), outro citou entre 60% a 80% 

(Gerente de Promoção Internacional) e por último foi citado a média de 85% (Diretora de 

Operações do Centro de Convenções). Já nas pesquisas oficiais o número em relação à 

ocupação da hotelaria em 2019 e na alta temporada do início de 2020. Segundo levantamento 

realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Rio Grande do Norte (ABIH-
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RN), a ocupação média dos hotéis de Natal em janeiro de 2020 foi de 81,68%. Em 2019 a 

ocupação no mesmo período foi de 80,06%, registrando um aumento de quase dois pontos 

percentuais, indo para os outros municípios tem Pipa com uma ocupação média de 82,71%, 

São Miguel do Gostoso com 69,31%, Extremoz com 62,66% e Mossoró com uma média 

58,58%. 

Já na perspectiva dos números da ocupação da hotelaria na alta temporada durante a 

pandemia, a média indicada pelos entrevistados sofreu a variação de 10% a 60%, o Diretor 

Presidente, relata que não sabe o número real, mas acredita que tenha sido entre 10% a 20%. 

O Subgerente de Articulação e Pesquisa acredita que na primeira alta temporada dentro da 

pandemia deve ter caído pela metade para 30% a 35%, a Gerente de Comunicação cita que foi 

bem baixo entre 10% a 12%, a Gerente de Promoção Internacional acha que a média ficou na 

faixa de menos de 20% a 30%. No entanto a Diretora de Operações do Centro de Convenções, 

destoa dos outros entrevistados com a média de 55% a 60%, antes da segunda onda, nos 

meses setembro, outubro de 2020. 

Em linhas gerais, as respostas dos entrevistados são comprovadas no processo de 

análise de dados, como pode ser visto no levantamento de dados da ABIH-RN que durante 

todo o ano de 2020, registrou a ocupação de 30,5% entre os associados, em 2021, todo o ano 

foi de 45,05%. Vale ressaltar a relação inversa entre diminuição de restrições e aumento na 

ocupação, citada pela Diretora de Operações do Centro de Convenções, assim como o 

processo de reabertura do mercado, atrelado ao plano de retomada, que obteve o resultado de 

certos períodos, bateu a média de 95% e esteve na lista dos destinos mais procurados do 

Brasil segundo o Diretor Presidente , e tendo em 2022, números parecidos com a ocupação de 

2019, com a média entre 65% a 68% de acordo com Subgerente de Articulação e Pesquisa. 

É importante ter em mente que esses dados são obtidos através da associação, 

responsável pelos meios de hospedagem, o que de certa forma, apresenta a limitação ao 

estudo e a análise de dados, pois não leva em consideração, os meios de hospedagem não 

associados e as casas de aluguel de temporadas, contudo, por meio do convênio entre a 

EMPROTUR e o Airbnb, será possível aferir esses dados, citado pela Gerente de 

Comunicação. 
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Quadro 10- Números de ocupação da hotelaria na alta temporada, antes e durante a pandemia 

Cargo do 

entrevistado 

Respostas Unidade de co-ocorrência 

Diretor 

Presidente  Em tese a média deve ser de  80% a 85%, depois 

você pode pegar esse dado com Leo, a oficial não é, 

durante a pandemia de fato a gente teve no período 

crítico, quando tudo estava mais desafiador, estava 

fechado, não faço a mínima ideia deve ter sido 10 a 

20%, mas os destino do nordeste logo depois que 

que a gente pode voltar a circular, de uma maneira, 

com menos restrições a gente acabou despontando 

aí com um dos destinos mais procurados batendo, o 

aí quase 95% em períodos específicos, , de um 

feriado por exemplo. 

● Média antes da pandemia: 

80% a 85% 

● Pandemia como período 

crítico e desafiador  

● Média durante a pandemia: 

10% a 20%  

● Natal chegou a ser um dos 

destinos mais procurados batendo 

95% em períodos específicos  

Subgerente de 

Articulação e 

Pesquisa 

O que a gente sabe é que na alta temporada chegada 

ali  a média, da do pegando todos os meses de alta 

temporada 70%, 68% lógico que na primeira alta 

temporada dentro da pandemia deve ter caído pela 

metade para 35%, 30% e aí vem essa, é porque 

2021 teve a segunda onda, com uma bastante 

intensidade e aquilo ali deu uma retraída forte no 

mercado, 2022 ele recuperou não é, então assim , 

fala-se de números muito parecidos a 2019, já da 

ocupação hoteleira em torno de 68%,65%. 

● Média da alta temporada 

antes da pandemia: 70%/68% 

● Na primeira alta temporada 

durante a  covid: 35% a 30% 

● Durante a segunda onde 

houve uma retraída novamente  

● Já no momento atual 

números muito parecidos a 2019, já 

da ocupação hoteleira em torno de 

68%,65% 

Gerente de 

Comunicação A pandemia veio com um fator muito definitivo, 

não é? Dentro da hotelaria porque as pessoas elas 

não estavam viajando, e elas não estavam 

ocupando, então antes da pandemia, o Rio Grande 

do Norte e acho que facultava aí entre quarto ou 

quinto destino mais procurado, isso se reflete na 

hotelaria, mas a hotelaria vinha vivendo um 

momento, de que os táxis viveram com os Uberes ,  

eles vinham vivendo um momento de Uberização 

da sua atividade-fim, que é a hotelaria com o 

Airbnb, com as casas de aluguel por temporada, 

com essa disponibilidade, que é maior, e a gente 

não conseguia aferir isso , é recentemente que a 

gente conseguiu aferir a partir de um convênio com 

Airbnb, um convênio de cooperação de dados, e aí 

eles vinham com a ocupação ai, acho que 70%/80% 

mas isso não quer dizer que essa é a realidade do 

turismo, porque a gente não altera só para quem vai 

ficar hospedada em hotel, o Rio Grande do Norte  

por ser esse lugar muito múltiplo, onde as pessoas, 

as pessoas ficam muito em casa de familiares, é um 

dado que o Subgerente de articulação e pesquisa 

tem, que como você tem muita gente de Minas, do 

Rio de Janeiro, enfim, daquele eixo que é o que a 

gente mais tem procura, Belo Horizonte por 

exemplo, as pessoas ficam muito na casa dos 

familiares, então a reflexão é que, você vem para 

visitar uma pessoa e aproveita um destino é 

incrível, e aí pós pandemia eles viveram um 

● Pessoas não estavam 

viajando 

● Rio Grande do Norte estava 

como 4º ou 5º destino mais procurado 

● Entrada do Airbnb como 

casas de aluguel 

● Controle de dados referente 

ao Airbnb, através de convênio de 

cooperação de dados  

● Média antes da pandemia:  

70%/80% 

● Rio grande do Norte como 

lugar múltiplo, turistas em casa de 

familiares  

● Eixo de pessoas de Minas do 

Rio de Janeiro e Belo Horizonte  

● Processo de recuperação 

● Média durante a pandemia: 

10% a 12% 
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processo de recuperação, mas o que que está longe 

do ideal, porque eles  vão ter que se reformatar , é 

uma coisa que não está muito na nossa orçada. E 

durante a pandemia foi o 10% 12% foi bem baixo, e 

muitos hotéis fecharam, assim fecharam, ficaram 

um bom tempo, fizeram demissões e fechado e 

mantiveram alguns restaurantes e delivery’s, mas 

quase nada. 

Gerente de 

Promoção 

Internacional 

Aí é a ABIH, a gente não tem esse 

acompanhamento de dados. Antes era em torno de 

60 a 80%, durante a pandemia era na faixa de 

menos de 30%, se eu não me engano, mas teve 

hotel que chegou a fechar então você tem ai, 20%, 

30% talvez até seja muito. 

● ABIH como responsável do 

acompanhamento de dados referente a 

hotelaria 

● Média antes da pandemia: 

60% a 80% 

● Média durante a pandemia: 

20% a 30% 

Diretora de 

Operações do 

Centro de 

Convenções 

Vou falar assim por terceiros, porque eu tenho um 

contato vai com as entidades, e aí elas passam esse 

feedback pra gente. O Rio Grande do Norte sempre 

teve tradição de ter alta ocupação ali no pedido de 

alta temporada: dezembro, janeiro, fevereiro, uma 

média de 85%. E aí depois da pandemia, bom o Rio 

Grande do Norte teve uma vantagem que nunca 

fechou de fato, mas eu me lembro que logo que 

reabriu ali setembro, outubro de 2020, antes da 

segunda onda, vamos falar assim, em torno de 

55%/60%, isso era muito acima da média nacional , 

São Paulo apareceu com 22%/20% e isso foi muito 

por conta é quando reabriu é as viagens puderam 

voltar, muita gente queria contato com a natureza, e 

viajar com a família, remarcar viagem que queria 

fazer, então eu me lembro em torno de 60% 

máximo que eu vi, isso ali naquela reabertura 

falando de Setembro, outubro de 2020, ano passado 

em alguns momentos a hotelaria chegou a mais de 

70% ,  mas aí também, você tem que ver  que em 

vários momentos você diminuiu as restrições, em 

alguns momentos, você diminui as restrições e 

aumentou a ocupação, é porque teve hotel que não 

pode atuar com 100% da capacidade, teve hotel que 

atendeu , a gente teve o caso do Barreira Roxa, que 

por exemplo, foi um hotel que atendeu os médicos 

trabalhavam na linha de frente, então esse hotel 

ficou ali um pouquinho desativado, então teve 

algumas particularidades, teve hotel que funcionou 

andar sim e andar não. 

● Entidades passam o feedback 

sobre isso 

● Tradição de alta ocupação 

● Alta temporada entre 

dezembro, janeiro e fevereiro 

● Média de ocupação antes da 

pandemia: 85% 

● RN nunca fechou de fato 

● Média de ocupação durante a 

depois da reabertura da segunda onda, 

entre setembro e outubro: 55%/60% 

● Média acima da média 

nacional 

● São Paulo apareceu com uma 

média de 10% a 20% 

● Média durante a reabertura 

em setembro e outubro de 2020: 60% 

● Em 2021 a hotelaria chegou 

até 70% 

● Diminuição das restrições e 

aumento da ocupação 

● Hotéis sem atuar com 

ocupação completa 

● Hotel Barreira Roxa que 

atendeu os médicos da comissão de 

frente da saúde 

● Hotel que funcionou andar 

sim e andar não 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2022. 

 

Segundo Toubes (2021), o turismo é uma das indústrias mais atingidas, com impacto 

significativo no número de cancelamentos, redução de viagens nacionais e internacionais e 

mudanças no comportamento do consumidor. Isto posto, a mudança do padrão de consumo, 
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trouxe também a urgência da reformulação da estratégia e modelos de negócio para o novo 

perfil de cliente.  

No Quadro 11 é averiguado o padrão do consumidor com a interação com a pandemia, 

verificando se houveram mudanças, e se sim, quais seriam elas. Pode-se dizer que nesse ponto 

os entrevistados divergiram de opinião, a Gerente de Comunicação, a Gerente de Promoção 

Internacional e a Diretora de Operações do Centro de Convenções, acreditam que houve 

mudanças no perfil do consumidor que refletem a nova era do turismo, enquanto o Diretor 

Presidente e Subgerente de Articulação e Pesquisa, apesar de citarem as mudanças feitas no 

período de restrição, acreditam que no final, o padrão do consumidor segue como o mesmo. 

Destino seguro, segurança sanitária, protocolos, são os termos mais citados pelos 

entrevistados, ressaltando o cuidado com a saúde e o medo adquirido pelos indivíduos depois 

da primeira onda do Covid-19. Com o intuito de oferecer diretrizes de enfrentamento a 

COVID 19 para a retomada da atividade turística no Rio Grande do Norte, foi elaborado o 

Plano básico de segurança sanitária para retomada do Turismo no Rio Grande do Norte, o 

qual apresenta recomendações de conduta específicas para os setores de meios de 

hospedagens, setor de alimentos e bebidas, serviços receptivos, espaços e equipamentos de 

lazer e visitação, escritórios / agências, garagem, pontos de apoio com e sem piscinas/ 

restaurantes / barracas/bares, buggys / passeios 4x4, barcos / lanchas, trenzinhos / pau de 

araras/helicópteros/charretes etc, quadriciclos, atrativos de livre acesso (praias, lagoas, rios, 

açudes, similares) e atrativos com controle de entrada (parques, geossítios, museus, aquário e 

demais). 

Dessa forma, a conduta dos empreendimentos turísticos foi alinhada com a 

comunicação e objetivo da consolidação do RN como um destino seguro, tendo como pilar a 

criação do selo “Turismo mais protegido” e a conquista do selo “Safe and Travels", citado 

pelo Diretor Presidente. Além disso, nota-se também um processo de automatização de 

serviços, tendo a tecnologia como aliada, como pode ser visto na fala do Subgerente de 

Articulação e Pesquisa, que exemplifica por meio do check-in online, auto serviço através de 

totens, procedimentos de embarque e desembarque para diminuir a aglomeração e a adição de 

estruturas como, a superfície de acrílico para a proteção dos funcionários que atuam em 

setores de contato direto com as aglomerações. 

A Gerente de Comunicação acredita que o distanciamento social trouxe uma reflexão 

que mudou o padrão de consumo, a privação do lazer como era conhecida, o grande tempo de 

permanência em casa, de certa forma mudaram as prioridades e os mecanismos de compra, 
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como são vistos na fala de Kantar (2020). Nesse ponto, é citado o crescimento do setor de 

reforma, que é comprovado de acordo com o dado do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) que registra que, entre 2019 e 2020, o volume de emprego na indústria da 

construção aumentou em 71,8 mil pessoas, associado à permanência das pessoas em casa, o 

que resultou na busca de uma ambiente mais confortável e o setor teve como aliado o fato de 

ser considerado como serviço essencial nos decretos federais, estaduais e municipais o que 

permitiu a continuidade das obras durante a pandemia (REDAÇÃO GUARULHOS HOJE, 

2022). 

Outro ponto mencionado por três entrevistados (Gerente de Comunicação, Gerente de 

Promoção Internacional, Diretora de Operações do Centro de Convenções) foi a valorização 

da experiência no próprio país, ou no caso de pessoas que residem, dentro do próprio Estado, 

ligado a retomada do turismo com fluxo de regional e doméstico. A partir disso, a viagem 

com experiências exclusivas passaram a pertencer a esse processo de mudança, com enfoque 

no contato com a natureza, lugares abertos ao ar livre, turismo de aventura, e em trilhas 

referidas pela Diretora de Operações do Centro de Convenções, destacando atividades 

individuais, como o passeio com Julio Tubarão em Galinhos, a trilha no Santuário Ecológico 

de Pipa e a visita ao Geoparque Seridó, sendo produtos fora do turismo de massa e também há 

uma interatividade com as redes sociais, lugares instagramáveis e o meio com o digital. 

No entanto, o Diretor Presidente ressalta que o comportamento do turista varia 

também de acordo com o seu nicho e segmento de consumo, pelo fato de terem prioridades 

diferentes, sendo difícil apontar um comportamento para todos. Já para a Gerente de 

Comunicação, o formato antigo do viajante de férias em 2022 é repensado, com a interação 

com novos formatos de serviço, a opção da viagem como meio de troca de experiência e até 

mesmo o conceito de viagens estão em evolução, com alusão ao nômade digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.guarulhoshoje.com.br/author/redacao/
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Quadro 11- Mudanças no padrão de consumo do turista causadas pelo distanciamento social  

Cargo do 

entrevistado 
Respostas Unidade de co-ocorrência 

Diretor 

Presidente  

Isso não existe mais, eu concordo e discordo, porque 

hoje em dia, isso não existe mais, se você for aí no 

Morro Do Careca agora, está tudo como estava há 3 

anos atrás, quando não tinha pandemia. Então acho 

que no auge da pandemia, quando se tinha que tomar 

uma decisão de viagem, segurança sanitária foi um 

fator, então eles procuraram por destinos seguros 

nesse sentido, que estava cumprindo  com protocolos, 

é , os hotéis, os receptivos do destino como um todo, 

então eu sinto que naquela época realmente os 

turistas estavam, era um diferencial competitivo tipo 

ser um destino seguro em relação ao protocolo 

sanitário, hoje em dia eu não vejo mais isso 

acontecer, hoje os turistas estão procurando de fato, é 

porque eu não gosto de botar todo mundo na mesma 

bolha, por isso que a gente separou por nicho e 

segmento, entendeu, uma coisa é falar do cara que 

quer fazer kite surf em São Miguel do Gostoso, 

aquilo ali é um nicho de interesse que tem outras 

prioridades, outra coisa é um cara que quer turismo 

responsável lá em Galinhos, outra coisa é o cara que 

salvar sistema, é difícil granular nesse sentido assim, 

porque não dá pra botar todo mundo na mesma bolha, 

porque fica muito amplo, mas o que eu acho que 

naquela época de botar tudo na mesma bolha, 

diferencial competitivo era a  segurança de sanitária  

muitas pessoas que procuraram por isso e daí a gente 

também conseguiu destacar com a história do 

primeiro estado recebeu o selo do Safe and Travel e 

etc, então com certeza isso foi um diferencial naquela 

época, hoje em dia eu não vejo isso acontecer. 

● Isso não existe mais  

● Morro do Careca de 3 anos 

atrás está igual a antes da pandemia 

● Segurança sanitária como 

fator no auge da pandemia 

● Destinos seguros 

● Cumprimento dos 

protocolos nos hotéis e receptivos  

● Diferencial competitivo, 

protocolo sanitário 

● Separação de turista por 

nicho e segmento  

● Kitesurf, São Miguel do 

Gostoso 

● Cada nicho com seu 

interesse e suas prioridades 

● Galinhos, turismo 

responsável  

● Destaque com Safe and 

Travel  

 

Subgerente de 

Articulação e 

Pesquisa 

Eu acho que na verdade é, isso aí a gente precisa ver 

se de fato mudou, porque a gente viveu um período 

de restrição mas, após o fim as coisas parecem iguais 

não é? E, talvez algumas empresas tenham adotado 

procedimentos , como por exemplo check-in online , 

o auto serviço através de totens etc., as companhias 

aéreas adotaram certos procedimentos em embarque 

e desembarque  para isso, para não tumultuar, antes 

era por conta da pandemia, agora é porque colocar 

certa ordem, apesar de não fazer tanta diferença, 

porque no final das contas, você vê todo mundo junto 

no corredor. Mas é, eu acho que trouxe uma certa 

busca por automação para ter menos contato entre as 

pessoas, só que acho que não, não de fato, não fez 

tanta diferença para o consumo, talvez você note 

algumas empresas, você vê lá os guichês, eles 

colocaram, mantiveram aquela superfície de acrílico 

e tudo mais, foi para proteger os empregados não é, 

porque aconteceu que na da última alta temporada, 

teve aí uma epidemia , enorme de funcionários que 

atuam nos setores , diversos aí bares , serviços,  

porque eu estava do meio das aglomerações 

trabalhando, então eu acho que talvez mais para as 

empresas que tomaram é, mantiveram alguns 

cuidados mas eu acho que as coisas estão, seguem, 

● Será que de fato, mudou? 

● Período de restrição 

● As coisas parecem iguais  

● Adoção de procedimentos 

mais tecnológicos e online 

● Auto-serviço 

● Embarque e desembarque 

organizados para não tumultuar   

● Busca por automação 

● Não fez tanta diferença no 

consumo 

● Algumas empresas, você 

vê lá os guichês, eles colocaram, 

superfície de para proteger os 

empregados 

● Cuidados com funcionários 

que trabalham diretamente com o 

fluxo de pessoas 

● As coisas permanecem 

iguais  
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voltaram a serem iguais, afinal das contas já tem 

evento e tudo mais, não noto particularmente nada 

que em um evento, diga ah isso daqui está diferente. 

Gerente de 

Comunicação 

O distanciamento social, trouxe para a gente uma 

reflexão, é bem específica do consumo. A gente, 

durante um bom tempo da nossa vida, pré pandemia, 

a gente acumulava muitos bens e trabalhava muito 

pra com objetivo de acumular bens, a gente ficou um 

tempão em casa, 1 ano, 2 anos, 5 meses, enfim, cada 

um ficou o tempo que foi possível para si, e a gente 

percebeu que as nossas casas não estavam da maneira 

que a gente gostaria, tanto que o setor de reformas, e 

de obras pipocou, todo mundo queria estar num 

ambiente agradável, porque a gente mal ficava nessas 

casa, e que a gente queria viver várias experiências, 

então quando reabriu o mercado, as conexões, os 

voos, os hotéis, as possibilidades de viajar, as pessoas 

resolveram todas assim,  todas não porque é um 

exagero, mas muitas pessoas resolveram viajar, 

resolveram procurar viver experiências,  porque a 

pandemia trouxe aquela noção de, eu não sei se eu 

estou aqui amanhã, muitas pessoas morrendo, um 

caos  de saúde específico, e aí sonhos que eram 

adiados por uma vida inteira via, e é isso muda muito 

o consumo, a gente tinha antes os viajantes 

específicos, o viajante de férias, aquele viajante que 

trabalhava para viajar e viajante de férias que viajava 

quando, é tinha algum tipo de período, de período de 

folga,  e hoje as pessoas passaram a repensar o 

formato de serviço, de trabalho, de posição mesmo 

no mundo, então muitas delas optaram por viajar com 

objetivo de trocar, de conhecer outras culturas, e de 

vivenciar coisas que elas estavam adiando há muito 

tempo, e aí claro, tem a questão econômica, tem a 

questão da das possibilidades do com medo de  

contrair qualquer tipo de vírus, mas é eu acho que 

acrescente começou agora, é eu tenho essa impressão, 

que as coisas ainda vão, é ficar bem melhores, porque 

as pessoas, elas estão consolidando Ideias e viagens 

que elas tinham muito tempo, inclusive mudou com a  

possibilidade de você ser nômade digital , de você 

conseguir viver e trabalhar num lugar que você 

sempre quis. 

● Mudança de padrão dos 

objetivos do consumo 

● 5 meses a 2 anos em casa 

● Aumento no setor de 

reforma e obras 

● A casa se tornou o 

ambiente de convívio e trabalho 

● Necessidade de viver 

experiências  

● Reabertura do mercado e 

dos voos 

● Volta das viagens 

● Noção de, eu não sei se eu 

estou aqui amanhã 

● Sonhos adiados 

● Viajantes específicos 

● Repensar formato de 

serviço 

● Formato de trabalho 

● Viajar com objetivo de 

conhecer outras culturas 

● Medo do vírus  

● Nômade digital  

Gerente de 

Promoção 

Internacional 

Olha, a gente acabou tendo um pouco a percepção do 

que o turista ele passou a valorizar um pouco mais as 

experiências dentro do país, conhecer mais o próprio 

o país , aí a gente tirando até para nível local o 

potiguar,  norte-rio-grandense, ele ficou mais curioso 

de conhecer o próprio Estado, então a gente de fato 

teve um crescimento maior do fluxo regional de 

turistas, tanto dentro do estado, como Estados 

vizinhos que foi de fato que conseguiu iniciar a 

retomada do turismo , foi através de um fluxo 

regional e doméstico, que hoje é que a gente ta, agora 

que a gente está no ainda considerando o início da 

● Valorização de 

experiências dentro do país 

● Curiosidade de conhecer o 

próprio estado 

● Crescimento do fluxo 

regional 

● Retomada do turismo 

● Fluxo regional e doméstico 

● Início da retomada 

internacional  

● Valorização de atividades 

de aventura 
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retomada do Internacional, porque o doméstico ainda 

ele é muito forte, é devido essa mudança um pouco 

de pensamento do turista de valorizar usar atrativos 

próximo do Estado e do país, ao mesmo tempo é, 

existiu um, a gente tem essa percepção de um 

crescimento na busca por destinos de natureza as 

pessoas estão valorizando mais essa atividades na no 

interior do Estado, atividades de aventura ou então 

muitas vezes viagens com grupos menores , não 

necessariamente com grupos grandes para destinos de 

massa, então existe essa percepção que a gente tem 

que explorar um pouco mais, oferecendo a essas 

pessoas mais oportunidades e mais produtos que que 

fujam do trivial . 

● Crescimento na busca de 

destino de natureza 

● Grupos menores 

● Explorar 

● Fuga do trivial  

Diretora de 

Operações do 

Centro de 

Convenções 

Tem muito turista que preferiu aproveitar 

experiências exclusivas, e a gente viu uma mudança 

de mercado com relação a experiências, você fala 

muito mais da viagem da experiência, que eu vou 

fazer nesse destino, não vou só visitar, é o aumento 

do contato com a natureza, a busca por esse, por 

lugares abertos, é ao ar livre, a gente viu essa 

mudança na volta da demanda.  Então o Nordeste foi 

muito mais procurado, nordeste, a Amazônia, do que, 

é as cidades que tradicionalmente funcionam no 

Brasil, o Rio de Janeiro demorou um pouquinho a 

voltar, São Paulo demorou bastante a voltar, Brasília, 

é e aí a gente viu as pessoas buscando essas 

experiências, “Ah eu prefiro ir num barco com três 

pessoas, do que ir em barco lotado com 100” é isso 

foi uma coisa aqui que percebeu-se, então é pessoas 

buscando essas atividades que fosse mais pra elas, ah 

um passeio lá com Julio Tubarão em Galinhos, ah a 

trilha no Santuário Ecológico de Pipa , ah a visita ao  

Geoparque Seridó, ah eu quero visitar a santa 

também, é isso é foi o aumento , do turismo religioso, 

falando especificamente do católico, mais pessoas 

quiserem sair e  agradece, e como muita gente não 

podia viajar pra fora no início , alguns destinos até 

chegaram a receber e tal, a gente viu o turista que 

tradicionalmente viajava pro exterior, procurando 

destinos nacionais que pudesse oferecer o que ele 

procurava, então hotéis de luxo, resorts, outras 

atividades para ele fazer e  redescobrindo o próprio 

país, assim , é acho que foi muito bom, no sentido de 

que o turista focou em outra coisa , não só, bom se a 

gente for ver, está muito mais digital sim, mas ao 

mesmo tempo qual é a experiência que eu vou alinhar 

essa foto que eu vou tirar, a gente fala muito do 

Instagramável , o Instagramável continuou, mas acho 

q foi focado ali, “Olha a experiência que eu estou 

vivendo com segurança”, “olha eu estou aqui sozinho 

no meio de não sei o que” , tem o turismo de massa 

sim, ele voltou, ele é muito importante também, não 

vou desmerecer, mas vi essa procurar mais por coisas 

exclusivas. 

● Experiências exclusivas  

● Contato com a natureza 

● Lugares abertos ao ar livre 

● Nordeste sendo mais 

procurada 

● Amazônia  

● Rio de Janeiro, São Paulo e 

Brasília demoraram para voltar 

● Grupos menores 

● Julio tubarão em Galinhos 

● Trilha no Santuário de Pipa 

● Geoparque Seridó 

● Turismo religioso, enfoque 

na religião católica  

● Do internacional para 

destinos nacionais  

● Hotéis de luxo, resorts 

● Redescobrindo o próprio 

país  

● Digital 

● Experiência Instagramável 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2022. 
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A partir do Quadro 12, procura-se entender o prisma dos empreendimentos turísticos 

em relação ao impacto da pandemia, na visão obtida pelos gestores da EMPROTUR, com a 

intenção de identificar quais foram os impactado no setor, e como os empreendimentos 

turísticos respondem a ações de promoção voltadas a retomada realizada pelo Estado. 

Com a pandemia do Covid-19 os empreendimentos do setor turístico sofreram perdas 

incalculáveis, no faturamento, no fechamento de estabelecimentos na própria mão de obra, 

todos esses fatores são abordados nas falas dos entrevistados. Em 2020, segundo a 

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a pandemia do 

novo coronavírus fechou pelo menos 310 estabelecimentos com vínculos empregatícios no 

setor de turismo no Rio Grande do Norte. 

No que diz respeito ao comportamento dos empreendimentos, os entrevistados relatam 

que alguns fecharam por conta da falta sustentabilidade do negócio, outros enxugaram o 

quadro, demitindo funcionários, outros fecharam as portas temporariamente e alguns 

entenderam que era um período de recessão, mas que teria o seu fim, e tendo isso em mente 

utilizaram o período para se estruturar, para no futuro se restabelecer, como é citado pelo 

Subgerente de Articulação e Pesquisa e pela Gerente de Comunicação que atrela esse fato a 

maturidade de gestão do estabelecimento. 

Devido a esse estágio de crise, com a demora dos financiamentos oriundos dos bancos 

federais saírem, mencionado pelo Diretor Presidente, a EMPROTUR entendeu que a 

retomada partiria do setor público, e em conjunto com a SETUR e com as entidades, 

direcionaram o plano de retomada, fala da Gerente de Promoção Internacional. Para efeito de 

conhecimento, algumas ações de promoção antes da pandemia, eram financiadas pelo trade 

turístico, no entanto, em 2021 as ações de promoção foram quase que 100% financiadas pelo 

setor público. 

O segundo ponto abordado no Quadro 12 é a relação das ações promovidas pelo 

governo e EMPROTUR, com as expectativas e reconhecimento do trade. Os entrevistados 

explicam que o trade participou do processo da retomada, porém com um tom de cobrança 

sobre o setor público (Subgerente de Articulação e Pesquisa), que é compreensivo, pelo 

momento vivido, contudo com o tempo entenderam que, o Estado tinha o dever de auxiliar, 

mas que não poderia fazer a função do empresário internamente (Gerente de Comunicação). 

Outrossim, houveram alguns incentivos do governo do Estado, do governo federal para a 

manutenção e apoio nesse momento (Gerente de Promoção Internacional). 
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Quanto ao reconhecimento com o trade, os entrevistados acreditam que existe este 

reconhecimento, e que o trade, no período de 2022, entende a importância da promoção 

turística, mas que foi um reconhecimento em médio prazo. A Gerente Promoção Internacional 

refere como um relacionamento em consolidação, que sofre interferência em relação a 

questões políticas, por conta dos interesses partidários, por esses fatores ainda existe certa 

resistência de reconhecimento do poder público, por parte do trade, logo existe um 

reconhecimento tímido, que acontece de forma mais velada através de feedbacks individuais e 

direitos. Todavia, o reconhecimento fora do Estado é nítido, sendo destaque em várias ações e 

case de sucesso de gestão turística. 

A construção desse relacionamento e das medidas de retomada são mais 

exemplificadas na fala de dois entrevistados (Diretora de Operações do Centro de Convenções 

e Diretor Presidente). O Diretor Presidente relata que foi um processo colaborativo, no qual a 

EMPROTUR convidou as lideranças e representantes do trade para tomada de decisões em 

conjunto e também criou uma comissão técnica de promoção e marketing, que tem as 

reuniões, periódicas para tratar de uma pauta específica de promoção.  

A Diretora de Operações do Centro de Convenções complementa, citando novamente 

o plano de retomada, criado em conjunto com o trade, atrelado a várias pesquisas e análises 

com o auxílio do Panrotas com a Travellab, tendo a Europa como referência, esse plano foi 

construído com medidas de curto, médio e longo prazo, demonstrando para o trade que aquele 

era o momento “arrume a casa, nós estávamos arrumando nossa” com o objetivo incomum, de 

se preparar para a abertura do mercado de forma segura e organizada. 

Cabe ressaltar na fala do Diretor Presidente, que apesar do preparo e expectativas, os 

empreendimentos não estavam preparados para a grande demanda reprimida causada pelo 

isolamento social, citando também as dificuldades dos empresários com o mercado em 

relação à mão de obra qualificada na parte da hospitalidade como, receptivos, guias e hotéis 

para a “enxurrada de turistas”. 
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Quadro 12- Resposta dos empreendimentos turísticos ao momento de distanciamento social  

Cargo do 

entrevistado 

Respostas Unidade de co-ocorrência 

Diretor 

Presidente  Houve muita empresa que, de fato, naquela época, 

teve que demitir funcionário, teve que enxugar o 

quadro e de fato os financiamentos que vinham dos 

bancos federais demoraram para sair, então isso são 

tomadas de decisão também do empresário não é, 

se ele mantém a porta fechada, se mantém a porta 

aberta, foi um período bem desafiador, mas de 

novo, também acredito que eles não estavam 

preparados para essa enxurrada de turistas devido à 

grande demanda reprimida que existiu, também sei 

que existe dificuldade hoje no mercado em relação 

a mão de obra dentro do turismo, na parte de 

hospitalidade, eu estou falando de receptivos, guias 

e hotéis, porque hoje existe uma demanda muito 

forte , e aí o mercado voltou com uma, então existe 

hoje uma, eu acho que a dificuldade maior que os 

empresários têm é a falta de mão de obra 

qualificada, de ponta assim sabe,   

Não a gente, é uma parte nossa,  ai eu acho que é 

muito do meu modo de trabalhar não é, essa história 

de ser colaborativo então a gente também sempre 

envolveu o trade de maneira geral, as lideranças e 

representantes para a tomada de decisões em 

conjunto com a gente, a gente criou uma comissão  

técnica de promoção e marketing, que não existia, 

então é aquela primeira vez que o estado tem uma 

comissão,  que tem as reuniões, se eu não me 

engano, trimestrais ou bimestrais, para falar sobre 

uma pauta específica de promoção, não é, porque 

que a pauta de segurança pública, a pauta de 

infraestrutura, ela é uma outra pauta que envolve 

outros atores que  ai no CONETUR, no conselho 

geral a gente pode falar sobre isso, mas eu sentia a 

falta de tomar uma decisão em conjunto em relação 

a marketing, as ações de marketing promoção, 

então a gente criou uma comissão, eles foram 

envolvidos desde o momento da troca, a gente 

anunciou que ia trocar, e muitos deles, hoje , 

quando a gente vê até dentro do próprio Instagram 

utilizam , marcam a gente reposta muita coisa que 

vem dos guias, dos hotéis, então assim, existe aí um 

caminho de  maturação ainda dessa marca, não é, 

do visite, acho que a gente fica muito limitado ao 

que a gente chama do litoral,  a gente precisa ainda 

melhorar a nossa atuação, quando eu falo ai no 

interior, lá perto do polo costa Branca, lá em 

Mossoró, então, acho que ainda falta essa 

penetração da marca em outros polos, acho que 

ainda está muito forte aqui no litoral. 

● Demissão de funcionários 

● Financiamentos do banco 

demorando a sair 

● Manter a porta fechada ou 

aberta 

● Enxurrada de turistas  

● Demanda reprimida  

● Dificuldade no mercado em 

relação a mão de obra 

● Demanda muito forte 

● Dificuldade em encontrar 

mão de obra qualificada 

● Colaborativo 

● Trade e EMPROTUR 

● Tomada de decisão conjunta  

● Comissão de Marketing 

● Pauta de promoção turística 

● Instagram 

● Melhorar a atuação além do 

litoral  

● Polo Costa Branca 

● Mossoró 

● Explorar outros polos 

 

Subgerente de 

Articulação e 

Pesquisa 

Bom a gente sabe que no Rio Grande do Norte, não 

houveram grandes fechamentos, não é? Felizmente, 

quer dizer, talvez tenha atrapalhado alguns 

● Não houveram grandes 

fechamentos  

● Dificuldade nos negócios e 

empreendimentos  
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investimentos, alguns empreendimentos que iriam 

ser lançados e talvez provocado, alguma 

dificuldade maior em alguns negócios. Lógico que 

a gente infelizmente não consegue monitorar tudo, 

e há muita informalidade no turismo, a gente não 

sabe aquele pequeno, que  mas o recurso suspensor, 

de operação nos hotéis que fecharam 

temporariamente as portas, porque um hotel de 300 

unidade habitacionais que não tinha, porque o 

turismo não é só hotel e transporte , então assim, 

não tinha o que fazer, a pessoa, por exemplo, 

viajava, mas o que a gente percebe é que alguns 

aproveitavam o momento para fazer também 

manutenção, é repensar seus produtos , e tem até 

respondido bem, na conta sim, houve até recordes 

durante a pandemia. 

E a impressão que eu tenho é que eles participaram, 

estavam interessados, mas muito mais uma postura 

de cobrar do poder público, ações, eles vem 

entrando muito mais, após o que a gente já chama 

de uma retomada consolidada. Esses voltaram a 

participar de feiras, com mais intensidade, como 

faziam antes, investir em capacitações. Tem um 

caso, recentemente, teve uma premiação da Azul 

mas foi de uma campanha de 2019, que tinha ficado 

suspensa é, esse evento de premiação de 2021, 

então assim, é mas eu entendo que por levar tempo 

para se organizar financeiramente, não é, talvez isso 

tenha provocado essa sua situação, de esperar um 

pouco mais para poder participar e atuar , não 

somente na posição de cobrar do órgão de 

promoção algo, mas também de participar e de 

investir.  

● Hotéis que fecharam 

temporariamente as portas 

● Momento de manutenção 

para alguns empreendimentos 

● Momento de repensar seus 

produtos  

 

● Trade com a postura de 

cobrar do poder público 

● Participação no processo de 

retomada 

● Premiação da Azul 2019 

● Participar e investir 

Gerente de 

Comunicação Então os empreendimentos turísticos, eles é 

responderam acho que foi um divisor de águas, o 

que a gente viveu, e mostrou quem tinha 

conhecimento, aprofundamento que a gente estava 

dentro da sua empresa e tinha possibilidade, 

entendeu que era um período de que, eu tinha que 

ter, é de falta de oxigenação ali dentro da empresa, 

mas que ele ia passar, e muita gente não tinha isso , 

empresas. O Rio Grande do Norte ele tem muito a 

tradição de empresas familiares, então as empresas 

familiares elas nem sempre e tem um teu 

administrativo, com uma seriedade, com a com a 

possibilidade que deveria ser, não é, assim da forma 

que deveria ser, então quem não tinha o 

profissionalismo de gestão e de administração, teve 

um bom prejuízo, muitos quebrados, ,  hotéis sendo 

vendidos na OLX,  gente viu algumas coisas assim, 

e outros entenderam que era um período, é de 

recessão, é um período de dívidas, mas que esse 

período ia passar e que precisava se reestruturar, 

estudar, enfim fazer a lição de casa, para conseguir 

● Divisor de águas  

● Sobreviveu quem tinha 

conhecimento  

● Falta de oxigenação do 

mercado  

● Empresas familiares  

● Profissionalismo de gestão e 

administração  

● Hotéis sendo vendidos na 

OLX 

● Período de recessão 

● Reestruturação dos negócios 

● Herança de consumo 

 

● O Estado e o governo, 

tinham que resolver esse problema 

● Gestão interna 

● Estado com o dever de 

auxiliar os empreendimentos nesse 

momento 

● Entender o papel da 

promoção turística 
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se restabelecer, que não ia ser para sempre. Não 

tinha como ser para sempre dessa forma, mas foi, 

acho que foi um período difícil e a gente entendeu 

bem quem era profissional, que, conseguiria 

trabalhar, quem tinha capacidade mesmo e quem 

estava ali mesmo por uma questão é hierarquia, de 

herança de consumo. 

Então no início tem todo um desespero, e uma 

terceirização da questão, o estado e o governo tem 

que resolver a minha empresa, e é natural que 

entende, eu estou desesperado, eu estou com um 

problema, estou com um monte de gente de 

funcionário. E aí depois disso, entendeu que cada 

um tinha a sua própria gestão interna para fazer, 

mas que a gente enquanto estado tinha sim o dever 

de auxiliar, de preparar, de estar na ponta junto, 

mas que não poderia fazer a função do empresário 

internamente, eu acho que o empresário é, o trade 

turístico ao longo prazo, entendeu o papel da 

promoção turística, já entendeu a funcionalidade, eu 

acho que tem um reconhecimento, uma, um caráter 

de responsabilidade, e de equidade nas coisas, mas 

no início foi bem desesperador, no início vinham 

cobrança de todos os lados, pessoas queriam que 

fosse uma solução mágica, e que aquilo acabasse, é 

e aí há um pouco de ingenuidade mesmo  

mercadológica, achar que tá na conta do governo, 

sendo que existem outras contas , dentro do 

governo do estado, vacinar as pessoas, conseguir 

insumos, garantir que as UTIs sejam abertas, 

garantir também que a logística de saúde funcione, 

mas do ponto de vista de promoção turística 

especificamente, a gente é apesar do,  acho que do 

primeiro momento ter sido um momento bem de 

crise mesmo, a gente conseguiu organizar as coisas 

e definir, é uma boa estratégia para se caminhar. E 

teve um reconhecimento do trade sim, assim ao 

longo para a médio prazo teve o reconhecimento do 

trade, inicialmente não. 

● Reconhecimento das ações 

de promoção 

● Solução mágica  

● Governo do Estado com 

outras prioridades, vacinar as pessoas, 

conseguir insumos, garantir que as 

UTIs sejam abertas 

● Organizar e definir a melhor 

estratégia  

● Reconhecimento em longo 

prazo 

 

 

  

Gerente de 

Promoção 

Internacional 
Então é, de fato, os empreendimentos privados, eles 

sentiram muito durante a pandemia, a gente de fato 

sentiu, que a EMPROTUR e a SETUR, as entidades 

elas tiveram que encabeçar um pouco e direcionada, 

da norte de fato das ações, porque a hotelaria, os 

receptivos, o trade de forma geral eles sempre  

investiam financeiramente em ações de promoção, 

então a gente sentiu que as retomadas iam depender 

muito no setor público, até pela situação é que os 

empreendimentos privados passaram , então a hoje 

ainda a gente sente uma retomada um pouco tímida, 

desse investimento, é na participação do trade 

nessas ações de promoção, lógico, já começou mas 

ainda tímida esse investimento é com recursos do 

setor privado, mas é super compreensível pelo 

momento , que foi que foi passado, mas de fato no 

último ano, desde 2021 para cá, as ações de 

● Empreendimentos privados 

● Entidades; EMPROTUR e 

SETUR dar direcionamento  

● Hotelaria e receptivos 

investiam  ações de promoção  

● Retomada tímida 

● Ações 100% financiadas 

pelo poder público 

 

 

● Incentivos do governo 

federal 

● Alguns empreendimentos 

fecharam 

● Diminuição de funcionários  

● Melhora no fluxo de 

visitante 

● Protocolo de segurança  
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promoção foram quase que 100% financiadas pelo 

setor público. 

Existiram alguns incentivos do governo do estado, 

do governo federal também, para a manutenção e 

apoio nesse momento. Alguns empreendimentos 

fecharam é, outros foram arrendados, passaram para 

outro sócio , alguns diminuíram funcionário, alguns 

não retomam,  não ainda iniciaram essa retomada 

de número de funcionários , ainda estão com um 

número reduzido, apesar da gente já ter sentido uma 

melhora no fluxo de visitantes na cidade, ainda 

existe alguns empreendimentos que trabalham de 

forma reduzida número de funcionários, mas 

também existe outros que já voltaram, já 

contrataram todo mundo de volta , alguns estão 

ainda seguindo alguns protocolo de segurança, 

poucos mas ainda estão seguindo. 

Infelizmente ainda não está tão consolidada, porque 

a gente ainda tem uma resistência desse 

reconhecimento por questões políticas, então pela 

EMPROTUR apesar de ser um órgão de economia 

mista, ela tem esse fundo governo do estado,  e 

governo do estado de ser de esquerda, ainda existe 

uma, e ao seu oposição alguns municípios, 

especialmente a capital Natal, então ainda existe 

uma certa resistência de reconhecimento público, 

por parte de algumas entidades, e é entidades 

representativas do trade, pelas ações que são 

realizadas, existe um reconhecimento assim às 

vezes tímido de forma é  como é que eu posso dizer 

não interpessoal, não público entendeu, tipo assim 

individual, existe um reconhecimento individual, 

quando existe uma conversa, mas não existe 

reconhecimento do público, essas pessoas por 

serem oposição,  às vezes elas ficam receosas de ter 

esse reconhecimento público e achar que está 

apoiando o governo, tem essas relações políticas no 

meio desse reconhecimento, mas quando a gente sai 

do estado, é e escuta as pessoas de fora do estado, o 

reconhecimento é nítido, a gente é destaque em 

vários várias ações, a gente tem esse 

reconhecimento muito forte fora do estado, é 

incrível assim como fora a gente é o melhor lugar 

do mundo, é o melhor estado do mundo, é que está 

fazendo as melhores ações, mas infelizmente a 

gente não ter esse reconhecimento, e no meu ponto 

de vista, é bem pessoal eu atribuo isso a questões 

políticas. 

 

● Resistência  

● Questões políticas  

● EMPROTUR, economia 

mista 

● Governo de esquerda 

● Reconhecimento tímido 

● Reconhecimento interpessoal  

● Reconhecimento de fora 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretora de 

Operações do 

Centro de 

Convenções 

Cara é muito legal observar isso, porque variou de 

destino pra destino, eu posso te dar três exemplos: 

Natal foi meio divisor de águas, teve hotel que 

fechou  e achou que era melhor fechar pra segurar 

operação e as despesas, teve hotel que não fechou, 

falou vou continuar aqui e a entidade ficou ali meio 

que sem definição, ficou neutra. Pipa fechou a 

cidade inteira, reabriu quando viu que era possível, 

● Variou de destino para 

destino 

● Hotéis fecharam 

● Contenção de despesas 

● Pipa fechou por completo 

● Abertura em conjunto em 

Pipa  

● São Miguel do Gostoso, 

prefeitura e empresários não entraram 
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que todo mundo estivesse em segurança, se uniu, 

dialogou, debateu, fez uma campanha, pensou sobre 

isso, e São Miguel do Gostoso ninguém dialogava, 

as pessoas, um queria uma coisa, o outro queria 

outra, a prefeitura não entrava em acordo com os 

empresários. E o nosso papel foi conversar com 

esses empresários, pra entender o que estava 

pensando, e alinhar junto com eles o plano de 

retomada, porque o plano de retomada, foi baseado 

nas pesquisas que foram feitas , então era uma 

resposta de mercado, junto com os especialistas, a 

gente chamou os especialistas pra conversar, 

chamou o Felipe Campelo lá do Rio de Janeiro, 

chamou a Gabriela Otto, da hotelaria, e  colocou 

essas pessoas para dialogarem, “o gente o momento 

incerto, ninguém passou por isso antes”, então a 

gente viu muita gente falar OK vamos aprender 

juntos, e outras pessoas “eu tenho que aprender 

nada, deixa fechar aqui, e quando tiver um 

pouquinho melhor, eu abro porque eu não quero 

comprometer minha  operação”. Foi um pouco do 

divisor de águas, a gente viu umas categorias 

sofrerem mais que as outras, é até pelo porte das 

empresas, quem tinha o porte maior, segurou 

melhor, mas por exemplo, teve bugueiro que não 

tinha o que comer e ai foi feita a live , com o 

pessoal do Grafite, pra arrecadar cestas básicas , a 

gente fez muitas campanhas para ajudar as 

categorias que tinham menos poder aquisitivo. 

Eu acho que sim, eles conseguiram receber, se a 

gente for falar de maioria , a maioria das entidades 

e empresários do trade, percebeu a atuação da 

EMPROTUR, da SETUR aliada com as outras 

entidades, que foi o plano de retomada, vamos 

lembrar que que aconteceu, quando fechou tudo, é o 

Bruno tomou duas decisões, uma é de que forma a 

gente retoma, de que forma a gente chama as 

entidades pra colaborarem com a gente, e é o 

trabalho não pode parar , e pesquisa, dado e não 

fomos só nós que fizemos isso, posso dar outros 

exemplos, o pessoal do Panrotas com a Travellab,  

fizeram também pesquisas, o Léo  que a nossa 

pessoa da inteligência, ele tem muito contato com 

esses caras, então eles foram dialogar também, “o 

que está acontecendo no mundo”. A gente teve 

entre aspas um referencial que foi Europa, vamos 

ver quem vai fechando primeiro, a Ásia fechou, 

depois Europa, América, América do Sul então nós 

vimos o que estava acontecendo com os outros 

antes de chegar aqui, é o plano de retomada, foi 

meio que essa parceria de gente, nós estamos 

propondo isso, de que forma, curto, médio, longo 

prazo, venham com a gente pra esse momento 

incerto, o que a gente planejou é isso aqui, aí um 

deu a sua contribuição, outro falou: ah tá legal, o 

outro: ah eu acho que muda isso, muda aquilo, é 

esse documento foi construído com: governo e 

trade, não era nada nosso, somente e 

em acordo 

● Plano de retomada 

● Pesquisas para resposta do 

mercado 

● Chamou os especialistas pra 

conversar, Felipe Campelo lá e  

Gabriela Otto 

● Diálogo  

● Aprender com outras pessoas 

● Categorias sofrem mais do 

que as outras 

● Porte das empresas 

● Bugueiros que não tinham o 

que comer 

● Lives solidárias  

● Campanhas para arrecadar 

alimentos 

● A maioria das entidades e 

empresários do trade, percebeu a 

atuação da EMPROTUR 

● Plano de retomada 

● Participação do trade, 

entidades, EMPROTUR e SETUR 

● Pesquisa de dados  

● Panrotas e Travellab 

● Europa como referencial 

● Plano curto, médio, longo 

prazo 

● Documento foi construído 

com: governo e trade 

● Arrumando a casa 
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exclusivamente nosso, foi o diálogo , então sim, 

nesse  momento eles entenderam que o que a gente 

tava fazendo é,  arrume a casa, nós estávamos 

arrumando nossa casa, para que no momento que 

isso melhorasse, a gente já tava ali ,  não começar a 

pensar quando abrir, começar a pensar desde 

daquele momento que estava fechado. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2022. 

 

Em resumo, esse capítulo teve como finalidade apresentar os impactos negativos da 

pandemia em um dos setores mais atingidos, o turístico, verificando os dados referentes ao 

prejuízo econômico, assim como identificando as mudanças relacionadas ao padrão de 

consumo e perspectiva da EMPROTUR sobre o trade turístico durante o enfrentamento da 

crise. 

Percebe-se que a média de ocupação durante a pandemia teve uma drástica queda, 

advindo do isolamento social, diminuição da malha aérea e também ao medo de viajar, no 

entanto, com a reabertura do mercado foi possível, observar um retorno gradativo, tendo em 

2022, os números parecidos com os de 2019, antes da pandemia. Nesse processo de reabertura 

do mercado, ressalta-se a criação do Plano de Retomada, com medidas e protocolos sanitários 

para enfrentamento contra a Covid-19, essenciais para a sua consolidação como destino 

seguro (FEDERAÇÕES DO COMÉRCIO, 2020). 

Neste contexto, é abordada a mudança do padrão do consumidor, reforçando a 

segurança sanitária como prioridade, mas adicionando a valorização das experiências, com 

uma predileção a experiências exclusivas e ao contato com a natureza, apresentando a 

diversidade de atrativos do RN que atendem a esse perfil. Em contraponto, são tratadas as 

respostas dos empreendimentos turísticos nesse momento, apresentando a dinâmica de 

funcionamento do setor, com exemplos de empreendimentos fechados, diminuição no quadro 

de funcionários e portas fechadas temporariamente e o seu processo de retomada, com o apoio 

do governo.  

Nesse ponto, foi discutido o relacionamento com o trade, relatando a pressão do trade 

sobre o governo por uma solução, e as medidas e planos feitos em comum acordo, com o 

objetivo de estar preparado para reabertura do mercado. Nesse ponto, foi avaliado sobre a 

perspectiva da EMPROTUR, como é o reconhecimento do trade em relação à atuação e ações 

da EMPROTUR. Nesse quesito, é citado que é uma relação em consolidação, e que esse 

reconhecimento veio em médio prazo. Contudo, um entrevistado relata que esse 
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reconhecimento não existe de forma pública, por conta de questões políticas, mas que ele 

existe de forma tímida, através dos feedbacks informais.  

 

4.4 Percepção dos gestores sobre o processo de mudança e execução da promoção 

turística no destino Rio Grande do Norte mediante a pandemia de Covid-19 

 

A estratégia tem como objetivo integrar as políticas da empresa, com ações e metas, 

assim constituindo um planejamento estratégico (QUINN, 1991). No caso do Rio Grande do 

Norte, o planejamento estratégico interno da EMPROTUR, o qual apresenta a previsão das 

ações, campanhas e eventos, é realizado anualmente e atualizado durante o ano. Em adição, 

existe o Planejamento Estratégico e Marketing para o turismo do Rio Grande do Norte, de 

2017, mencionado anteriormente. 

No Quadro 13, é buscado entender como era o planejamento estratégico da promoção 

turística antes da pandemia, na visão dos entrevistados, trazendo como contraponto o 

Planejamento Estratégico e Marketing para o turismo do Rio Grande do Norte. 

O planejamento estratégico, antes da pandemia, pode ser avaliado em dois prismas 

pela visão dos entrevistados, o antes, na concepção da gestão anterior, e o antes que estava no 

processo de mudança de gestão, o qual estaria programado para ser executado em 2020. 

Como mencionado pela Gerente de Promoção Internacional, as ações, antes da 

pandemia eram direcionadas pelo plano estratégico, finalizado em 2018, e era baseada num 

segmento somente, que era o segmento de sol e mar. Já a Gerente de Comunicação, tem a 

impressão de que, antes da pandemia, a gestão de promoção era voltada a feiras e eventos, 

confirmada na fala da Diretora de Operações do Centro de Convenções, a qual refere também 

à participação em feiras nacionais e internacionais e adiciona parceria com o governo cidadão, 

ações, campanhas e Fam Tour12, ainda assim, a Gerente de Comunicação evidencia que não 

havia ações nos estandes, não tinha call to action13, com direcionamento de conteúdo para 

gerar engajamento. 

O planejamento estratégico de 2020 foi o primeiro planejamento estratégico da 

EMPROTUR, que trabalhava de forma segmentada, mencionado pela Diretora de Operações 

 
12 “Os Fam Tours (viagens de familiarização) são iniciativas que partem de empresas, públicas ou privadas, com 

a intenção de promover e divulgar destinos e empreendimentos através do convite de representantes de veículos 

diversos ligados à mídia” (CALAÇA, 2012, p.1) 
13 Para Siqueira (2020), Call to Action é uma chamada para ação, comum em anúncios, e-mail e sites, um Call to 

Action (CTA) é um botão ou um link, com uma cor destaque, e explora termos no imperativo como "clique" e 

"acesse". 
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do Centro de Convenções, regido pela inteligência comercial, com ações direcionadas aos 

mercados emissores (Diretor Presidente) e tinha como objetivo interiorização do turismo, 

através dos segmentos.(Gerente de Promoção Internacional), objetivo iniciado na gestão 

anterior, presente no Planejamento Estratégico e Marketing para o turismo do Rio Grande do 

Norte, de 2017.  

Enquanto o Planejamento Estratégico e Marketing para o turismo do Rio Grande do 

Norte, de 2017, foi elaborado com foco na promoção norteada pelos cinco pólos que na época 

dividiam Estado em regiões turística, nesse planejamento previa ações para os segmentos 

presentes do polo, para o marketing digital, estratégias para eventos e festivais. Ademais, 

previa estratégia de Marketing Comercial de Viagens, que tinha como exemplo os FAMs 

Trips, abordava os trades show e as exposições, englobava as estratégias de relações públicas, 

mencionava o mercado segmento MICE e as estratégias de marketing cooperado, que 

estiveram em execução em 2020, 2021 e 2022. 

A partir de 2022, segundo a Secretaria Estadual de Turismo do Rio Grande do Norte 

(SETUR, 2022), houve uma mudança na quantidade de polos turísticos, passando de cinco 

para onze polos, os quais são: Polo Agreste/Trairí, Polo Costa das Dunas, Polo Costa Branca, 

Polo Serrano, Polo Seridó, Polo do Sertão do Mar, Polo Potengi, Polo Cabugi Central, Polo 

Serras do Agreste Potiguar, Polo Rota do Frio e Polo Vale Mar que necessitam de um novo 

olhar sobre essa nova subdivisão para promoção turística do destino Rio Grande do Norte.     

No que se refere à gestão anterior, o Diretor Presidente, enfatiza a desassociação entre 

a promoção, que era feita por polos turísticos e por nicho e segmentos, presente no 

Planejamento Estratégico e Marketing, para o turismo do Rio Grande do Norte, de 2017. 

Outro ponto que é importante frisar é que, a partir de 2022, o Rio Grande do Norte, passou a 

ter 11 polos turísticos (SETUR, 2022)  

No primeiro momento, é observada uma divergência entre os entrevistados, o Diretor 

Presidente, relata que o planejamento não mudou, apenas foi executado de forma diferente, 

com os recursos e ferramentas presentes, citando como exemplo, a participação em eventos 

virtuais e híbridos, as capacitações ocorreram no ambiente virtual, através de lives e reuniões 

virtuais, a definição de trazer os influenciadores, já era uma coisa prevista. O Subgerente de 

Articulação e Pesquisa, também menciona que o planejamento estratégico não mudou muita 

coisa. Enquanto as outras entrevistadas trazem mais pontos de vista, sobre as ações e sobre o 

planejamento estratégico antes da pandemia. 
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No geral, pelas falas dos entrevistados, é identificada uma dificuldade em tocar no 

assunto sobre o planejamento estratégico anterior, antes da pandemia, sem mencionar as ações 

do pós-pandemia, tornando a análise sobre ele pouco profunda. É preciso acentuar a relação 

entre tempo de empresa com o conhecimento do caso, ao analisar as respostas, é possível 

identificar que o discurso mais detalhado em relação ao planejamento estratégico antes da 

pandemia foi a da Gerente de Promoção Internacional, que possui o dobro de tempo na 

instituição comparado aos outros entrevistados, que ingressaram na empresa no período de 

transição de gestão.  

 

Quadro 13- Ações de planejamento estratégico de promoção turística antes da pandemia 

Cargo do 

entrevistado 
Respostas Unidade de co-ocorrência 

Diretor 

Presidente  Antes, não mudou, a maneira como a gente já atuou 

com inteligência comercial, ela não mudou nem 

sempre, ela já foi logo implantando quando a gente 

chegou, A gente não deixou de ativar o mercado, as 

feiras migraram para o mundo virtual, mas a gente 

continuava atingindo os mesmos mercados 

emissores , só que com outra ferramenta, mas não 

deixou de fazer, tipo assim, A ABAV foi a feira  

que a gente vai anualmente os viagens a gente foi 

na feira normal no mundo virtual, o agente de 

viagem ele tava ali sendo ativado de alguma 

maneira, o que hoje tá todo mundo questionando, é 

que nem o formato híbrido tem mais tanta 

penetração, porque a gente trabalha numa indústria 

que o face to face, o olho no olho, faz toda a 

diferença então, as feiras voltaram, ai com muita 

força também inclusive, não é, o mercado 

corporativo, dentro do turismo, ele voltou com 

muita força, então,  e as agências de viagens 

também sentiram falta disso. E não deixou de ser 

feito tanto que a gente virou case de estratégia de 

promoção, porque a gente já tinha definido de 

trazer influentes para mostrar o destino, a gente 

trouxe, só que mostrando o protocolo, e mesmo  

dentro dos nichos e segmentos,  não tirou, foi até 

uma decisão dura de se tomar, , de que eu acho que 

é legal você também enfatizar isso, que essa 

desassociação entre a promoção que era feita por 

polos turísticos e por nicho e segmentos, então hoje 

a gente não fala mais de polo, quando eu vou fazer 

a promoção do Rio Grande do Norte a gente fala ai 

de acordo com o segmento de interesse, os 

influenciadores vieram, o Planejamento que a gente 

desenhou  que eu lembro disso até hoje, em 

novembro de 2019, ele foi executado em 2020 com 

as ferramentas estavam disponíveis. 

● Inteligência comercial 

● Ativação de mercado no 

mundo virtual 

● Mercados emissores 

● Feiras como a ABAV 

(Associação Brasileira de Agências 

de Viagem)  

● Formato híbrido 

● Indústria face to face  

● Mercado corporativo 

● Agências de viagem  

● Case de estratégia de 

promoção 

● Trazer influentes para o 

destino 

● Desassociação entre pólos 

turísticos e segmentos e nichos  

● Promoção do RN 

● Planejamento de 2019 e 

2020 com ferramentas disponíveis  
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Subgerente de 

Articulação e 

Pesquisa 
É assim, no macro eu não acredito que tenha 

mudado muita coisa, na estratégia de promoção e 

marketing, é o que de fato é diferente, é que a gente 

passou em no primeiro momento, a priorizar a 

questão da segurança das pessoas , então isso foi o 

aspecto, acho que principal da campanha, quer 

dizer, de todas as ações que a gente fez no início , 

que era mostrar o Rio Grande do Norte, como 

destino seguro pra viajar, turistar , por conta de toda 

situação da pandemia, então isso era um item que 

com certeza não era previsto pra ninguém, nenhum 

destino, portanto era uma novidade , então ele teve 

que ser incorporada a estratégia, eu  acho que isso 

aí é uma coisa que dá pra dizer que foi diferente , a  

preocupação então com isso,  em seguida medida 

que a gente começa a ter uma situação melhor, 

pouco a pouco isso se tornou algo secundário, e o 

foco foi para de fato os atrativos somente, todos os 

nossos potenciais aí, é uma coisa, uma novidade em 

relação a gestões anteriores é justamente que a 

gente não trabalhava de forma segmentada, então 

isso, era   algo que já começava em 2019, a partir 

daí ter esse marketing dos destinos, mas colocando 

eles nos seus segmentos , agora uma coisa que 

também que foi diferente, eu acredito, que seja, 

houve uma certa aceleração, de tempo, quer dizer, 

fizemos muitas coisas, mas sem, o volume de ações 

atual é menor, então acho que a diferença também 

foi a ai, quer dizer de ter um tempo muito curto pra 

até pra poder utilizar orçamento disponível, para 

executá-lo, a diferença tenha sido também a questão 

do time , e gente começa, é um contexto que aí tem 

uma coisa importante, que a as séries históricas, o 

passado não é, a temporada era diferente, apesar de 

tudo, numa substancia anormal, então a gente não 

sabia, a temporada de carnaval,  sem de fato ter o 

carnaval, como é queria funcionar, então assim 

talvez isso demore um tempo, a ter aquela 

previsibilidade como que antes, então assim,  gente 

passou a ter que é em inclusive a  o planejamento 

um olho no longo prazo, mas também no curtíssimo 

prazo, também foi uma das mudanças,  foi um 

ambiente hoje na incerteza tão grande, que a gente 

nunca viu antes, de ter essa flexibilidade em poder 

desenhar o plano com as coisas em curso, ainda 

andando, você planeja mas você está o tempo todo 

corrigindo, o que é necessário, e executando as 

ações agora em conteúdo acho que não teve grandes 

diferenças não. 

● No macro não mudou muita 

coisa 

● Priorizar a segurança 

sanitária 

● RN como destino seguro 

● Foco nos atrativos  

● Mudança no modo de 

trabalho de polos, para segmentos  

● Pandemia incorporada à 

estratégia  

● Marketing dos destinos 

● Aceleração do tempo 

● Volume de ações 

● Tempo curto para o 

orçamento disponível 

● Temporada diferente 

● Sem controle na 

previsibilidade de antes 

● Ambiente de incerteza 

● Flexibilidade no plano 

● Sem grandes diferenças no 

conteúdo em si  

 

Gerente de 

Comunicação 
Então eu tenho a impressão de que antes da 

pandemia se tinha a gestão de promoção muito 

voltada a feiras e eventos, e que a gente com o 

advento da pandemia entendeu que não era só isso, 

que iria nos trazer, ou nos deixar, ou nos colocar no 

lugar de um dos destinos mais procurados do 

Brasil, que eu acho que era o nosso objetivo é 

principal, é que a gente já atingiu , durante 2 anos 

● Antes da pandemia: Gestão 

de promoção voltada a feiras e 

eventos 

● Destinos mais procurados do 

Brasil 

● Durante 2 anos consecutivos 

pelo BRAZTOA o RN foi o destino 

mais procurado 
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consecutivos pelo BRAZTOA   foi o destino mais 

procurado,  o destino de maior venda da Agaxtur,    

e aí a gente passou a trabalhar de forma mais 

digital, mas com o digital muito profissional, que 

foi ai que acho que a comunicação tem muito corpo  

, quando a gente olhava e via que aquilo ali não 

fazia sentido, não tinha call to action,  não tinha 

ação específica  no estande que levassem ao 

Instagram, que levasse ao site, que levasse aos 

principais operadores, que conseguisse fazer com 

que aquela veio, na hora que a gente fazia 

campanha de marketing cooperado, por exemplo, 

que existia antes, mas ela não estava atrelada a meta 

de venda, a métrica, era como se a gente fizesse 

para inglês ver, e aí acho que a gente deu um 

pouquinho de gás, a pandemia nos fez ter  um 

pouco de gás a ponto da gente dizer nós temos que 

mudar, algumas dessas coisas, e trazer melhores 

condições, a gente deu um, a faca nos dentes aí para 

conseguir.  

● Maior venda da Agaxtur 

● Trabalhar de forma mais 

digital 

● Não tinha Call to action 

● Ações no estande que 

levasse ao instagram e site 

● Campanha de marketing 

cooperado  

● Não tinha Associação entre 

meta de venda, a métrica 

 

Gerente de 

Promoção 

Internacional 
É só reforçando que as ações antes da pandemia 

eram direcionadas pelo plano estratégico, que foi 

finalizado inclusive em 2018. Mas antes era muito 

baseada num segmento só, que era o segmento de 

sol e mar, então como sempre foi o nosso maior 

carro chefe, era muito complicado direcionar ações 

que fomentassem o turismo no interior do Estado, a 

interiorização do turismo, então a ênfase sempre foi 

de fato é o litoral, então quando a gente tentava,  é 

houve um início de uma tentativa na verdade na, 

antes da pandemia, eu estou falando mais da gestão 

passada, houve uma tentativa de fazer essa 

interiorização, de fato se começou de uma forma 

bem eficaz, colocando os polos é com  mais é 

ênfase em algumas feiras que a gente participa, que 

nunca tinha acontecido, por exemplo a gente levar 

Geoparque Seridó é a Santa para um evento lá em 

Portugal, a gente não tinha histórico de que isso, 

teria sido feito de forma em destaque, então a gente 

iniciou de fato na gestão passada um pouco desse 

trabalho de interiorização do turismo, que ganhou 

mais ênfase é na atual gestão, mas de fato tinha esse 

direcionamento pelo plano estratégico, e como eu 

falei sempre é norteada pelos polos, é nos 5 polos 

que na época dividiam Estado em regiões turísticas. 

 

● Ações direcionadas ao plano 

estratégico de 2018 

● Baseada no segmento de sol 

e mar 

● Complicado direcionar ações 

ao interior 

● Ênfase no litoral 

● Colocação dos polos em 

ênfase em feiras 

● Geoparque Seridó, Santa 

● Interiorização do turismo 

● Direcionamento pelo plano 

estratégico 

● Sempre é norteada pelos 

polos, é nos 5 polos 

Diretora de 

Operações do 

Centro de 

Convenções 

Posso falar pouco sobre isso, porque eu cheguei 

aqui em dezembro 2019, quando cheguei em 

dezembro, tinha um planejamento pronto das feiras 

que a gente ia participar, as ações que a gente ia 

fazer e o calendário , até onde eu soube, foi a 

primeira vez que esse planejamento estratégico por 

segmento foi feito, porque até então a EMPROTUR 

participava feiras nacionais e internacionais,  é em 

alguma parceria com o  governo cidadão, E é 

algumas ações , algumas campanhas, era em geral 

● Planejamento das feiras que 

a gente iria participar, as ações que 

iriam ser feitas. 

● Planejamento estratégico por 

segmento  

● Feiras nacionais e 

internacionais 

● EMPROTUR e Governo 

Cidadão 

● Fam tour 
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isso, Fam Tour , e aí quando eu cheguei a esse 

planejamento era dividido por segmentos, e era, eu 

me lembro de várias ações que tinha, naquela época 

já eram responsáveis por segmentos, incluindo 

ações diferenciadas, não tinha muita ação com a 

operadora naquela época, mas já tinha previsão de 

Fam Tour, previa relacionamento , visita de repente 

a esses fornecedores, capacitação com associações, 

isso já tinha, e esse planejamento durou até março, 

exatamente 10 de março de 2020, que foi o último 

evento que a gente participou, que foi o Anuário da 

BRAZTOA no Rio de Janeiro, que  foi a Gerente de 

Promoção Nacional e o Diretor Presidente, depois 

disso fechou, e aí você teve que rasgar aquele 

planejamento, e fazer um novo, mas também vou 

destacar, foi feito , um plano de marketing em 

2017, que é o que ajuda a gente também em várias e 

várias ações que a gente precisa até hoje, inclusive 

nas emendas, quando a gente fez as emendas, é 

apresentou o projeto das emendas, um dos pré 

requisitos era ter um planejamento de marketing , 

que já foi já desatualizar por causa da pandemia, foi 

tudo previsto antes da pandemia. 

● Não tinha muitas ações com 

operadoras  

● Prévia relacionamento 

● Visita de repente a esses 

fornecedores, capacitação com 

associações 

● Planejamento durou até 

março, exatamente 10 de março de 

2020 

● Anuário da BRAZTOA no 

Rio de Janeiro 

● Plano de marketing em 2017 

● Emendas 

● Planejamento de marketing 

desatualizado por causa da pandemia 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2022. 

 

Segundo Kantar (2020), as estratégias de promoção do produto turístico passaram a ter 

novas prioridades com o advento da pandemia, ligadas aos protocolos de saúde, associados a 

um destino seguro, a experiência do consumidor e a tecnologia como diferencial competitivo. 

O Quadro 13 ficou responsável por mostrar quais são as novas prioridades e parcerias 

estratégicas no planejamento estratégico interno da EMPROTUR. 

Como mencionado anteriormente, o RN recebeu destaque por ser considerado um 

destino seguro, comprovado pelo selo Safe and Travels, fruto da criação do Plano de 

Retomada citado pela Diretora de Operações do Centro de Convenções, em uma ação 

estratégica do governo estadual, Secretaria de Turismo do Estado e trade, a partir desse ponto, 

passou-se a promover o RN como destino seguro, sendo assim uma porta de entrada para a 

reabertura do mercado. 

As estratégias durante esse período tinham principalmente como foco o 

relacionamento, através de ações que tinham como objetivo a comunicação e a venda do 

destino. Nessa perspectiva os pontos mais citados pelos entrevistados foram às parcerias com 

as operadoras de turismo, responsáveis por vender o destino, as parcerias com companhias 

aéreas, apoio aos eventos e a atuação no meio digital com conteúdo dinâmico e integrado nas 

redes sociais. 
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No ponto de vista das estratégias com as operadoras o grande destaque dessa gestão, 

segundo a Gerente de Promoção Internacional, são as operadoras e as agências que trabalham 

diretamente com o consumidor final, e nesse relacionamento pode-se pontuar as capacitações 

com os agentes de viagens, citado pelo Subgerente de Articulação e Pesquisa, com mais de 9 

mil agentes capacitados até 2021, que tem o intuito de apresentar o Estado, e segmentos a 

serem explorados, além de gerar conteúdo sobre o assunto, é também uma forma de despertar 

o interesse dos participantes para vender o Estado. 

Bem como as campanhas de marketing cooperadora, citado pelo Gerente de 

Comunicação e pela Gerente de Promoção Internacional, que surgem com o diálogo após a 

capacitação, feitas em conjuntos com as operadoras, com campanhas que tem como objetivo 

aumentar o número de vendas e colocar o RN como destino mais vendido, nessa contrapartida 

existe o investimento da operadora e da EMPROTUR em alguns casos, envolvendo anúncios, 

mídias sociais, pacotes, capacitações e material comercial, assim como ações específicas em 

alguns destino, para levar o nome do Rio Grande do Norte, tendo assim um lugar de destaque, 

com uma métrica de venda, embasada nos resultados almejados. 

O mercado digital, também foi elencado como nova prioridade durante a pandemia, 

como meio de se comunicar e despertar ao público a vontade de viajar, de forma segura e 

consciente em relação ao momento vivido, utilizando as plataformas digitais disponíveis 

como Spotify, com playlist por segmento e podcasts sobre o destino, com ações também 

foram divididas em mercado regional interno, regional, nacional e internacional, participação 

de live internacional, e o próprio fortalecimento do instagram, com filtros dos segmentos, 

desafios, interações, publicação de reels, e utilização dos dados de engajamento para 

mensurar e contribuir na formulação da estratégia, como é citado pela Diretora de Operações 

do Centro de Convenções. Ainda no mercado digital, foi citado as lives, tendo como exemplo, 

um live feita em conjunto com a ABAV RN, toda quinta-feira onde os municípios eram 

convidados apresentar os seus destinos o que gerava interação entre os próprios municípios. 

No que concerne à Gerente de Promoção Internacional, ela enfatiza também a questão dos 

segmentos turísticos quando diz:  

 

As prioridades, eu acredito que seja os segmentos , você trabalhar mais de forma 

assertiva com os segmentos, então cada segmento, a gente tem como se fosse, Bruno 

gosta muito de chamar isso produto Estrela de cada segmento, que não deixa de ser 

a prioridade de cada segmento, então a gente, por exemplo, o segmento religioso, a 

gente ter produtos Estrela que é a Santa Rita de Cássia, então a gente tem essa 

prioridade para falar desse empreendimento nesse segmento, quando a gente faz, é 

depende muito do ponto de referência da conversa, por exemplo, quando a gente 

fala de promoção Internacional quais são as prioridades os produtos prioritários , 
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de promoção Internacional Natal, Pipa e São Miguel do Gostoso, são os produtos 

que estão mais consolidados para essa promoção entendeu, então depende muito do 

seu ponto de vista, da referência que você quer falar em relação a prioridades. A 

prioridade da gestão é reposicionar o Rio Grande do Norte como um dos principais 

destinos no Brasil, porque por muitos anos a gente tinha aí Natal, Rio Grande do 

Norte, como destino mais procurado, a gente perdeu muito esse posicionamento, 

então a prioridade é colocar o Rio Grande do Norte como, para lá nas cabeças 

primeiro lugar, destino mais procurado. (Gerente de Promoção Internacional). 

 

Segundo a Gerente de Promoção Internacional, os segmentos foram tratados como 

prioridade, com foco na estrela de cada segmento, no caso atrativo chave, citando a Santa Rita 

de Cássia como estrela do segmento religioso. Entretanto, isso também vai depender do 

mercado o qual está sendo vendido, tendo como exemplo da promoção internacional, que tem 

como prioridade Natal, Pipa e São Miguel do Gostoso, que são produtos mais consolidados 

para essa promoção. Vale ressaltar, que cada segmento teve o seu momento, como 

mencionado pelo Subgerente de Articulação e Pesquisa, com o exemplo dos segmentos luxo e 

MICE, que não foram abordados no início da pandemia, e passaram a ser devido ao 

aquecimento do mercado, dos eventos corporativos. 

Outro ponto mencionado foi à mudança do raio de atuação, que se restringiu mais ao 

regional no primeiro momento, por conta das restrições da malha aérea, em um perímetro de 

até 600 km fundamentado pela inteligência comercial. O Diretor Presidente destaca a parceria 

com ABAV da Paraíba, de Pernambuco e de Alagoas com o propósito de fazer estímulos para 

esses turistas virem ao Rio Grande Do Norte, como uma parceria que não estaria prevista se 

não fosse à pandemia. 

 

Quadro 14- Novas prioridades e parcerias estratégicas realizadas durante a pandemia 

Cargo do 

entrevistado 

Respostas Unidade de co-ocorrência 

Diretor 

Presidente  Olha Eu Acredito que a gente teve que, um  foco 

foi, a gente teve que mudar a nossa, o nosso raio de 

atuação, então durante , os meses mais é 

desafiadores da pandemia por conta da restrição de 

malha aérea, a gente foi e decidiu atingir aqui, por 

conta da inteligência comercial, estava tendo muita 

busca, por exemplo procura de destinos de que as 

pessoas podiam viajar de carro até 600 km, então a 

gente de fato fez parcerias novas, por conta, disso 

então, na minha cabeça não estava em nenhum 

momento, ter que fazer uma parceria com a ABAV 

da  Paraíba, de Pernambuco e de Alagoas para 

poder fazer estímulos para esses turistas virem ao 

Rio Grande Do Norte, então essa foi uma parceria 

mais diferente que não estava no nosso radar e a 

gente teve que executar, que surgiu por conta da 

● Mudança de raio de atuação 
● Restrições da  malha aérea 

● Inteligência comercial  

● Procura de destinos de que 

as pessoas podiam viajar de carro até 

600 km 

● Parcerias novas 

● ABAV da Paraíba, de 

Pernambuco e de Alagoas 

● Conteúdo com destinos 

vizinhos 
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pandemia, então se não tivesse dito a pandemia, eu 

jamais não teria uma articulação, uma parceria, 

como os destinos vizinhos aqui do estado, para 

fazer promoção. Mas foi muito exitoso, , essas 

parcerias que foram feitas para o conteúdo com 

destinos vizinhos é, foram muito exitosas, que eu 

acho que essa foi o ápice, assim sabe, porque o 

resto a gente já estava realmente programada para 

fazer. 

Subgerente de 

Articulação e 

Pesquisa 
Como eu falei, foram feitas muitas capacitações, 

foram feitos levantamento dos principais 

operadores, que vende mais, geram mais é 

passageiros, para fazer ações muito específicas com 

eles, é preocupando muito mais com a venda, 

porque de fato a gente precisava recuperar turista 

para poder gerar resultado para  o trade,  é para toda 

a cadeia, então foi feito esse trabalho, acredito que 

o Internacional começou a dar a sinais de volta, e 

procurar também os operadores internacionais de 

DMCs, enfim para poder fazer, e sempre 

observando que era no momento que a malha aérea 

voltava, era um momento de ter mais ação naquela 

região, porque ele sem voo direto dificulta, então 

assim, eu acho que inicialmente foram feitos vários 

planos é feito, refeito a da retrocesso, mas a gente 

tinha sempre um planejamento que era assim, é 

feito é ajustado no tempo, e ai a gente consegue ,  

mas cada segmento , teve seu momento não é, então 

assim o luxo, é o MICE,  é que na medida que era 

possível, o MICE não fazia sentido em tempos atrás 

porque não tinha viagens corporativas, e não tinha 

eventos, agora ele passa a ter, porque os eventos 

voltaram, então também tinha que observar isso, o 

timing das coisas. 

● Capacitações  

● Levantamento dos principais 

operadores 

● Ações específicas  

● Recuperar turistas  

● Internacional, sinais de volta 

● Operadores internacionais de 

DMCs 

● Malha aérea 

● Relação entre voos, e ações 

na região 

● Planos refeitos 

● Luxo e MICE 

● Volta do segmento MICE 

● Viagens corporativas  

● Timing 14 

 

Gerente de 

Comunicação Então a prioridade era fazer com que a indústria do 

turismo, fosse menos prejudicado possível, porque 

que ela era prejudicada, era natural, não tinha voo, 

os hotéis estavam fechados, é a era conseguir 

garantir com que as coisas elas tivessem um 

mínimo de manutenção até a gente conseguir 

conviver com a pandemia e reabrir as coisas, e algo, 

que eu acho que ai, isso foi atingir as pessoas na nas 

plataformas onde elas estavam, se não tinha mais 

feira, não tinha mais evento, a gente precisou de 

fato se voltar para o digital por um tempo, de uma 

maneira muito consolidada, entendendo também 

que todo mundo estava no digital, não era só a 

gente que tava no digital, Maceió estava no digital, 

Fortaleza estava no digital, é Porto de Galinhas 

● Indústria do turismo 

● Fazer com que fosse menos 

prejudicada possível 

● Mínimo de manutenção   

● Atingir pessoas pela 

plataforma 

● Digital de maneira 

consolidada  

● Maceió, Fortaleza e Porto de 

Galinhas estavam no digital 

● Conteúdo específico e 

integrado  

● Parcerias com empresas 

sérias  

● Operadoras de turismo 

● Marketing Cooperado 

 
14 Organização temporal do movimento para dar a resposta no momento certo; nem antes, nem depois 

(DICIONÁRIO INFORMAL (SP), 2010). 
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estava no digital, então assim não, a gente estava lá, 

mas todo mundo também estava, então a gente 

precisava ter um conteúdo específico, integrado, 

interessante para que as pessoas pudessem é nos 

consumir, e fazer parcerias com empresas sérias , 

operadoras  de turismo serias, com eventos sérios 

que realmente fizessem entregas, então a gente fez 

relação com todas as companhias aéreas, é fez com 

as principais operadoras de turismo do país, e 

muitas dessas campanhas de marketing cooperado, 

elas são todas atreladas a métrica de vendas, então 

não faz sentido só falar do Rio Grande, eu quero  

saber quanto que isso vendeu, eu lembro que no 

início antes mesmo da gente fazer é a mudança do 

“Visite” do “Tudo Começa Aqui” para o “Visite”, a 

gente fez um aporte financeiro, para uma campanha 

cooperada, e não atingiu a métrica de vendas que a 

gente gostaria, e aí um dos termos do contrato, é 

que isso se é se isso acontecesse, a campanha serem 

replicadas sem custo nenhum, e a gente replicou 

algumas das campanhas sem custo, com os 

parceiros porque a gente entendeu que é, e ai gente, 

foram a partir desses indícios que a gente viu, não, 

tem um ruído de comunicação as pessoas não estão 

entendendo o que é para ir para o Rio Grande do 

Norte tudo começa aqui. 

● Eventos  

● Relação com todas as 

companhias aéreas  

● Métrica de vendas 

● Mudança do “Visite” do 

“Tudo Começa Aqui” para o “Visite” 

● Aporte financeiro 

● Ruído de comunicação 

 

 

Gerente de 

Promoção 

Internacional 
As parcerias estratégicas com as operadoras, eu 

diria que o grande destaque da atual gestão, assim 

pós pandemia,  é porque foram as operadoras que 

no iniciaram esses trabalhos, assim de  

fortalecimento desse nicho no turismo, das agências 

de viagens , tudo para apoiar esse profissionais que 

sofreram tanto durante a pandemia, então a gente 

também tem uma parcela de reconhecimento disso, 

é direcionando as ações e investimentos para esse 

setor, e é de fato que nos dar retorno mais rápido, é 

porque é a venda do destino, eu acho que essa 

parceria foi muito assertivo, as parcerias com as 

companhias aéreas, com as entidades 

representativas do setor. As prioridades, eu acredito 

que seja os segmentos , você trabalhar mais de 

forma assertiva com os segmentos, então cada 

segmento, a gente tem como se fosse, Bruno gosta 

muito de chamar isso produto Estrela de cada 

segmento, que não deixa de ser a prioridade de cada 

segmento, então a gente por exemplo, o segmento 

religioso, a gente ter produtos Estrela que é a Santa 

Rita de Cássia, então a gente tem essa prioridade 

para falar desse empreendimento nesse segmento, 

quando a gente faz, é depende muito do ponto de 

referência da conversa, por exemplo, quando a 

gente fala de promoção Internacional quais são as 

prioridades os produtos prioritários , de promoção 

Internacional Natal, Pipa e São Miguel do Gostoso, 

são os produtos que estão mais consolidados para 

essa promoção entendeu, então depende muito do 

seu ponto de vista, da referência que você quer falar 

● Parceiras estratégicas com as 

operadoras  

● Fortalecimento dos nichos 

no turismo, agências de viagens  

● Apoio aos profissionais  

● Ações e investimentos para 

esse setor 

● Parcerias com companhias 

aéreas 

● Parcerias com entidades 

representativas do setor 

● Segmentos  

● Produtos estrelas  

● Santa Rita de Cássia 

● Promoção Internacional 

Natal, Pipa e São Miguel do Gostoso 

● Natal, como destino mais 

procurado 

● Posicionamento 

● Primeiro lugar, destino mais 

procurado 
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em relação a prioridades. A prioridade da gestão é 

reposicionar o Rio Grande do Norte como um dos 

principais destinos no Brasil, porque por muitos 

anos a gente tinha aí Natal, Rio Grande do Norte, 

como destino mais procurado, a gente perdeu muito 

esse posicionamento, então a prioridade é colocar o 

Rio Grande do Norte como, para lá nas cabeças 

primeiro lugar, destino mais procurado. 

Diretora de 

Operações do 

Centro de 

Convenções 

As novas prioridade, é mercado digital, 

plataformas, de que forma a gente podia manter um 

relacionamento, é  não transformar a comunicação 

num boletim informativo , a gente tem uma 

secretaria de saúde, estava preocupado sim com a 

integridade, com a saúde tanto dos colaboradores 

quanto dos turistas, mas entender que é a gente 

tinha que continua despertando no público e nos 

nossos parceiros, a vontade de viajar, vontade de 

saber, de falar conosco. E aí isso foi tudo voltado ao 

digital, capacitação, live, webinar, foi quando 

surgiu a ideia de Spotify , é no Spotify foi criado 

com playlists por segmentos, com temas e depois 

um podcast, várias entidades também fizeram essas 

ações e convidaram a gente, essas ações também 

foram divididas em mercado regional interno, 

regional, nacional e internacional, então participar 

de live internacional, é melhorar a comunicação do 

Instagram, foi quando voltou total pro Instagram, 

melhorou os postes, faziam interação e teve desafio, 

teve filtro, é teve um concurso dos guias para que 

eles criassem roteiros ,  e com a publicação dos 

vídeos deles no YouTube, é material , produzir 

apresentação, e-book, isso   tudo foi pro digital, o 

nosso foco foi pro digital e pra entender também, de 

que forma a gente  conseguia mensurar aquilo ali, 

eu lembro que nas primeiras semanas, a gente pegar 

os dados do Instagram que a gente podia, ah quem 

é que acessa o Instagram do “tudo começa aqui” 

porque era “tudo começa aqui” na época, a maioria 

era de São Paulo, então vamos brincar com isso, 

vamos brincar com as datas comemorativas, teve 

filtro São João, teve filtro de outras coisas também, 

e foi isso, acho que focar no digital e manter um 

relacionamento, não era só uma exposição, interaja 

comigo, e falando do mercado regional, foi toda 

quinta-feira, era feita uma live com os empresários 

daqui, os agente, essa ação foi da ABAV RN  junto 

com a gente,  o Kayo fazia toda quinta-feira,  e aí os 

municípios eram convidados apresentar os seus 

destinos e tinha muito agente que não conhecia, por 

exemplo, Martins, Canguaretama, Serra de São 

Bento, uma porrada de lugar, e eu me lembro de 

participar as quintas-feiras , e de ver isso assim, as 

pessoas se surpreendendo, “ah quando abrir eu 

quero ir”, “que legal, nossa” essa interação entre os 

próprios municípios. 

 Acho que todas foram estratégicas, mas com as 

● Mercado Digital 

● Plataformas  

● Relacionamento 

● Preocupação com a saúde 

● Vontade de viajar 

● Capacitação 

● Live 

● Webinar  

● Spotify   

● Playlist por segmentos 

● Podcast 

● Ações divididas em mercado 

regional interno, regional, nacional e 

internacional 

● Comunicação no instagram 

● Interação 

● Filtros no Instagram 

● Desafios 

● Concurso dos guias  

● Youtube 

● Material promocional  

● São Paulo 

● Mercado regional 

● Live com empresários do RN 

em parceria com ABAV RN 

● Operadoras de turismo 

● Parceria com  com os 

veículos Panrotas, Brasilturis, 

Mercado e Eventos 

● Segurança sanitária  

● Safe and Travels, primeiro 

estado brasileiro a conseguir o selo 

● Plano de retomada 

 



95 

 

 

operadoras, isso foi bem mais estratégico, porque 

eles conseguiam fala pra gente da procura, do 

aumento de vendas, a gente conseguiu gerar 

número ali, é com os veículos também, é Panrotas, 

Brasilturis, Mercado e Eventos, essa parceria é, foi 

mais estratégica no sentido de informar aos agentes 

e ao mercado, qual era o nosso status, porque que 

eu lembro que quando reabriu, mesmo quantas 

pessoas puderam voltar, muita gente procurou o Rio 

Grande do Norte, porque lembrava da coisa da 

segurança sanitária , o Safe and Travels, vamos  

pensar uma parceria estratégica, o selo de 

segurança, que foi resultado do plano de retomada, 

tudo é uma linha do tempo, o plano de retomada 

baseada e construído com o trade do Rio Grande do 

Norte e o governo, fizeram com o que a gente 

apresentar isso para WTCC é recebesse o selo Safe 

and Travel, então, não sei se parceria estratégica, 

mas ação estratégica, do plano retomada,  fez com 

que a gente garantisse, ações com segurança 

sanitária, e isso desse vontade das pessoas irem 

viajar , dos turistas, do público final ali ir viajar, 

“Olha que legal, ali tem o selo”, nós fomos o 

primeiro estado brasileiro a conseguir o selo, então 

não era só promover, era promover com segurança. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2022. 

 

Com isso, foi necessário entender qual foi o plano de ação criado para estabelecer essa 

nova comunicação durante a pandemia, principalmente no começo em que os eventos e feiras 

presenciais foram cancelados e as ações promocionais estavam limitadas, às restrições de 

segurança. À vista disso, no Quadro 15 apresenta-se o plano de ação elaborado pelos gestores 

para esse novo momento e também explora se houve mudança do enfoque de investimento, 

como apoio em ações. 

Segundo o Diretor Presidente, todas as fichas foram no digital, por meio da criação e 

fomentação de todos os canais, para a Gerente de Promoção Internacional, houve um 

reposicionamento nas redes sociais, destacando a mudança de marca “tudo começa aqui” que 

passou a ser “Visite Rio Grande do Norte”, e também na forma de atuação, utilizando os 

recursos das redes sociais. No instagram a estratégia foi realizada de forma segmentada, com 

mídia patrocinada para o mercado alvo, foram explorados recursos como reels, mais interação 

com os seguidores, complementado pela Gerente de Promoção Internacional.  

Já o Youtube, também mencionado pelo Diretor Presidente, é um canal o qual poucos 

destinos promovem, enquanto o “Visite Rio Grande do Norte” obteve grande impacto de 

visualização em alguns vídeos no canal, corroborado pela Gerente de Promoção, 

mencionando o concurso dos guias o que foi realizado pela SETUR, pela EMPROTUR, o 
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qual gerou conteúdo de qualidade nos canais de comunicação, movimentando o canal, 

acarretando um crescimento nítido tanto de seguidores, tanto de inscritos. Além disso, houve 

o reposicionamento do site do Rio Grande do Norte, com um conteúdo dinâmico, focado em 

fornecer informação sobre o destino.  

Neste contexto, entra a criação da nova linguagem da marca “Visite Rio Grande do 

Norte”, apoiada através de um convênio com Ministério do Turismo, que custeou a 

contratação da agência, que impulsionou esse trabalho. Em continuidade, o próximo passo foi 

entender o público de cada foco de atuação, através da inteligência comercial com o Sírio, 

escolhendo peças específicas para cada destino, assim fazendo ações mais assertivas em 

aeroportos, rodoviárias, outdoors e estradas, mencionado pelo Subgerente de Articulação e 

Pesquisa e pela Gerente de Comunicação. Outro ponto importante, para o Subgerente de 

Articulação e Pesquisa, foi a sempre fina cabeça dos agentes de viagem, com os players 

maiores, como CVC, a Azul Viagens, não parar de gerar conteúdo, tocando a inspiração de 

viajar para as pessoas. 

As campanhas com os influenciadores é outro item citado pela maioria dos 

entrevistados, que foi uma ação que teve como intuito fortalecer e a presença digital dos 

destinos potiguares, Press Tours 15  nos destinos turísticos do Rio Grande do Norte. A 

iniciativa contou com a presença de jornalistas, fotógrafos e influenciadores digitais, 

promovida em parceria com o Projeto Governo Cidadão/Banco Mundial que visa fomentar o 

setor do turismo com foco na retomada.  Os produtores de conteúdo são especializados em 

turismo e produzirão fotos, vídeos e irão partilhar suas experiências em seus respectivos perfis 

para seus seguidores.  

Os roteiros contemplam os segmentos de sol e praia, ecoturismo e turismo de 

aventura, cultural e religioso distribuídos em todas as regiões do Estado. No entanto, o Diretor 

Presidente menciona que foi uma ação, que trouxe aprendizados sobre a curadoria na seleção 

dos influenciadores, que se tornou mais rígida para escolher, no quesito conteúdo de 

qualidade, a qual representasse a instituição.  

Esse engajamento também ocorre em eventos como o Réveillon, de São Miguel do 

Gostoso, para o Subgerente de Articulação e Pesquisa que conta com a presença de várias 

pessoas famosas, e acabam trazendo essa visibilidade para o destino o Rally do Sertão que 

pode ser citado também como evento de grande visibilidade. 

 
15 Trata-se de uma estratégia de promoção, em que a entidade investe dinheiro e tempo para trazer jornalistas 

e/ou fotógrafos (imprensa) para visitar um atrativo ou destino, com o intuito que os participantes promovam 

posteriormente com matérias, vídeos e imagens sobre a estada. (Brasil, 2007, apud, SOUZA, 2007) 
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É preciso acentuar que dentro do planejamento estratégico, foi feito um planejamento 

específico para comunicação, nos anos de 2020 e 2021, de acordo com a Gerente de 

Comunicação, com ações prescritas para os influenciadores, porém o grande destaque foi a 

campanha com a Riachuelo, com a criação de uma coleção de roupas baseadas no Rio Grande 

do Norte, criada em parceria com a EMPROTUR, conduzida pela comunicação, a qual teve a 

sua estreia nas vitrines dos grandes shoppings do país, contando ainda com um Fam Trip com 

3 influenciadoras, mostrando o destino e fazendo também um shooting de imagens do destino, 

e também fez um trabalho com influenciadores locais. 

Para a Gerente de Promoção Internacional, a pandemia rompeu a ideal da necessidade 

do presencial para ter interação com os clientes, afinal o cliente da EMPROTUR é o público 

final, e ele é também o público profissional com as agências e operadoras. Antes da pandemia 

a capacitação era feita apenas de forma presencial, mas durante a pandemia mais de 10 mil 

agentes de viagens, foram capacitados com apresentações online, e tem o próprio Bureau 

Mundo, que passou a ter uma capacitação, com um curso no qual o agente sai como 

especialista do destino do Rio Grande do Norte, sendo o primeiro Estado a ter esse curso de 

capacitação do destino, na plataforma Bureo Mundo. 

Na perspectiva de focos de atuação em relação aos investimentos, para o Subgerente 

de Articulação e Pesquisa, uma parte dela se dá na participação nas feiras de forma 

estratégica, com o intuito de não ir em eventos que tem o mesmo público e na curadoria dos 

eventos que seriam apoiados, de acordo com as limitações jurídicas e financeiras do órgão, e 

foi feito o próprio evento da EMPROTUR, o RN Experience, em formato de Road Show16 

invertido, onde os agentes eram trazidos ao destino.   

Na visão do Diretor Presidente, o papel enquanto governo, de gestor do Centro de 

Convenções, tem como premissa apoiar tudo o que fosse dentro do protocolo correto, 

apoiando o setor de evento, até com eventos que não estavam, mas que foram apoiados com o 

entendimento que era estratégico, e nesse ponto ele menciona novamente a captação do Rally 

dos Sertões, que foi uma estratégia de captação de um evento, que movimenta a cadeia 

turística. Logo, o apoio ao setor de eventos, foi estrategicamente pensado para fomentar a 

indústria, no Centro de Convenções de Natal, sendo implementado o tarifário especial, de até 

40% de desconto, para estimular a contratação de eventos futuros, que obteve resultados 

 
16 Road, em inglês, significa estrada. Assim, com base nesse conceito, um roadshow é uma forma de evento ou 

exposição itinerante que viaja para diferentes locais do país por um determinado período de tempo (por exemplo, 

seis meses) com a finalidade de lançamento de produtos, demonstrações, treinamento, promoção e vendas (TEC 

MOBILE, 2020). 



98 

 

 

consideráveis, com a sua agenda de 2022, totalmente preenchida e com eventos confirmados 

para 2023. 

Todos os entrevistados concordam que houve de fato um pouco de mudança de 

direcionamento desses investimentos, com investimento em ações de awareness17 , que é 

posicionamento de marca, mas também para a Gerente de Promoção Internacional, esse 

direcionamento teve uma parte do seu investimento para apoiar alguns eventos do segmento. 

Esses recursos aparecem como conquistas, posto que são oriundos de emendas 

parlamentares que foram conquistadas nessa gestão, explicadas mais no que foi dito pela 

Gerente de Comunicação, na qual relata a origem dos recursos, que é a “FONTE100 dinheiro” 

originado especificamente das contas do governo do Estado, cita o convênio com a Secretaria 

de tributação por exemplo, para fomentar o turismo regional e o turismo interno. O programa 

nota potiguar é, que é o do turismo cidadão, com recurso na ordem de dois milhões de reais, 

distribuídos nesses 2 anos de convênio, originado da “FONTE110”, que tem uma fonte de 

multas lá da Secretaria de tributação, e além disso o convênio com Ministério do Turismo, 

com 500 mil reais para execução. Dessa forma, através das emendas parlamentares a 

promoção turística não ficou tão dependente da “FONTE100”. Cabe ressaltar que a gestão 

atual foi a que mais conseguiu colocar em prática a execução do convênio, e garantiu tantas 

emendas parlamentares. 

A fala da Diretora de Operações do Centro de Convenções vem como um resumo das 

ideias, na qual define que o plano de ação tinha como objetivo, ser um destino preparado, 

capacitado, seguro e conectado, que elenca novamente o diferencial do selo do Rio Grande do 

Norte, saindo na frente de destinos, que optaram por pensar no plano de retomada depois da 

reabertura do mercado, algo muito solicitado pelo mercado internacional, mercado argentino, 

português, mercado europeu em geral. 

Desse modo, assim como exposto por Andrade et. al. (2018) a EMPROTUR como 

instituição, utiliza as mídias sociais como instrumentos de promoção e influência digital, 

assim como para a mensuração de dados, que contribuem para o entendimento do mercado.  

 

 

 

 
17  “Awareness ou Brand Awareness é a consciência de marca do público em relação à sua empresa, seus 

produtos ou serviços. A estratégia para gerar Awareness aumenta o número de pessoas familiarizadas com a 

marca, que passam a identificá-la como referência no mercado frente aos seus concorrentes.” (RODRIGUES, 

2020, p.1) 
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Quadro 15 – Plano de Ação para nova comunicação da EMPROTUR, sem utilizar os 

momentos, feiras, eventos e ações promocionais 
Cargo do 

entrevistado 
Respostas Unidade de co-ocorrência 

Diretor 

Presidente  O digital, não é? a gente apostou todas as fichas no 

digital, e aí eu tô falando de todos os nossos canais , 

a gente criou e fomentou eles todos, não é, e 

estratégia muito segmentada, dada , quando eu 

pagava uma mídia patrocinada no Instagram eu 

patrocinava naquele mercado que a gente queria 

atingir, então fora feira presencial, a gente usou e 

abusou do digital em todas as frentes. 

E dos influenciadores, eu acho que a estratégia foi 

de fato, como é que a gente consegue ter uma 

curadoria melhor, do que estava selecionando para 

trazer, a gente já errou muito também , quando a 

gente escolheu pessoas que não representam o 

destino, é que não tem tanta credibilidade, por isso 

que hoje a gente tem uma curadoria mais rígida 

para escolher,  ah beleza, a gente vai pagar ou vai 

patrocinar esse, porquê de fato é um conteúdo de 

qualidade que a gente está pretendendo trazer para 

cá,  a que não é só isso, não é, tem a estratégia 

digital ela contempla “n” ferramentas, então, eu por 

exemplo gosto muito do YouTube, eu raramente 

vejo destinos apostando no YouTube a gente tem aí 

alguns cases, não é,  de grande impacto de 

visualização em alguns vídeos que a gente tem lá 

no canal, então acho que é isso não é, tudo que gera  

conteúdo de qualidade ele gera credibilidade para o 

turista, e aí também tem uma grande diferença que 

é, eu não falei sobre isso mas a estratégia que a 

gente tem ela é dividida, também no B2B e no B2C, 

, como é que a gente conversa com o operador 

agente de viagem é de um jeito, e como é que a 

gente conversa com o público final é de outro jeito, 

então isso também é uma parte da segmentação aí 

da estratégia. 

Eu acho que no nosso caso enquanto papel de 

governo, de gestor do Centro de Convenções a 

nossa premissa foi apoiar tudo o que fosse é dentro 

do protocolo correto era preferível apoiar , vamos  

apoiar o setor de eventos porque a gente sabe no 

setor que sofreu bastante então mesmo teve evento 

que não estava no calendário, e não estava nem 

previsto para ser apoiado, mas a gente resolveu 

apoiar porque a gente tem entendia que naquele 

momento isso era estratégico, e eu vou citar a 

captação do Rally dos Sertões, que foi uma 

estratégia de captação de um evento,  para a gente 

poder movimentar tanto o destino, quanto a 

hotelaria, restaurante é bom, e etc.., a indústria 

como um todo, não é, então o apoio ao setor de 

eventos,  ele foi estrategicamente pensado para 

gente poder fomentar a  indústria e assim como o 

Centro de Convenções de Natal, a gente colocou 

● Digital 

● Fomentou todos os canais  

● Estratégia muito segmentada  

● Mídia patrocinada 

● Instagram  

● Frentes digitais  

● Influenciadores  

● Curadoria melhor  

● Conteúdo de qualidade  

● Youtube  

● Case de impacto de 

visualização 

● Credibilidade  

● Estratégia dividida, também 

no B2B e no B2C 

● Operador de viagem 

 

● Gestor do Centro de 

Convenções 

● Apoiar tudo o que fosse é 

dentro do protocolo correto 

● Setor de eventos 

● Captação do Rally dos 

Sertões  

● Fomentar a  indústria e assim 

como o Centro de Convenções de 

Natal 

● Tarifário especial de 40% 

nos eventos do Centro de Convenções 

de Natal 

 

 



100 

 

 

um tarifário especial , de até 40% de desconto para 

quem fechasse os eventos aí no futuro tanto que 

quando a gente falar nosso Centro de Convenções 

está um sucesso, já não tem agenda para o ano 

inteiro, isso foi uma estratégia, que a gente tomou 

no meio da pandemia, eu falei assim: Olha, quando 

isso aqui voltar, a estratégia  vai ser essa daqui, e 

deu super certo , a gente tá aí com o centro bastante 

cheio. 

Subgerente de 

Articulação e 

Pesquisa 
Então é, teve essa coisa, limpa a parte também da 

marca “ Visite Rio Grande do Norte”, a gente de 

fazer esse rebranding , quer dizer, e finalmente 

criar uma linguagem a partir daí, é acho que 

conseguiram de fato é, é eu acho que devido ao um 

trato objetivo com o Ministério do Turismo 

passaram a ter uma promoção, é um 

impulsionamento com uma agência, para fazer esse 

trabalho, e aí também, com essa ideia de, é entender 

os públicos em cada lugar, fazer ações em 

aeroportos, em  estradas enfim, diversos é canais aí 

comunicação. e ai que a gente pudesse expor nossa 

marca, e ai. Mas o importante também, foi ficar 

sempre ali na cabeça dos agentes de viagem, é aí 

seja, com player maiores, com CVC, uma Azul 

Viagens, algo do tipo é, como outros, as empresas, 

não é, quer dizer, e claro não parar , nunca de gerar 

conteúdo, para ficar nessa expressa, como, tocando 

a inspiração de viajar para as pessoas. Lógico, 

também teve um trabalho com os influenciadores, 

foi feito, gente pode citar esse também, é buscar 

aproveitar esse bussin  , que é gerado no Instagram 

, por exemplo, tá ali mexe com isso, é ,  nesse 

sentido também esses eventos que acontecem, 

Réveillon, você tem muita gente conhecida e 

famosa por aqui, e pegar carona também facilita , 

esses últimos eventos tiveram também, que 

aconteceram aqui, também eles, dão visibilidade, 

Rally dos Sertões também foi outro, então é,  tudo 

que que gerava, não é, também pauta positiva, a 

gente teve,  o engajamento das pessoas. 

Assim, uma parte  delas, é na verdade desde do 

início, independente da pandemia, não é, A ideia 

aqui era sermos estratégicos nas participações de 

feira, então quer dizer, pensasse qual feira vale a 

pena ir,  porque às vezes algumas são a repetição de 

outras, você vai encontrar o mesmo público, de qual 

segmento então, o trabalho foi muito desse também 

é, saber selecionar os eventos que iríamos 

participar, para também enfim, para otimizar, 

também esse recurso, é lógico, certas coisas vão 

andando conforme as possibilidades que a gente 

tem, jurídicas e financeiras, teve coisa que a gente 

planejou e não foi possível fechar, por questões  

jurídicas, não nossas, mas do parceiro, então assim, 

lógico que o recurso para a feira só veio, a ser mais 

destinado, a partir do momento que teve certeza que 

● Marca “ Visite Rio Grande 

do Norte” 

● Rebranding 

● Criar uma linguagem 

● Ministério do Turismo  

● Promoção 

● Impulsionamento com uma 

agência 

● Entender o público 

● Ações em Aeroportos, em 

estradas  

● Canais de comunicação 

● Agentes de viagem  

● Player maiores, com CVC, 

uma Azul Viagens 

● Gerar conteúdo 

● Influenciadores  

● Bussin  

● Instagram  

● Reveillon  

● Rally dos Sertões 

● Gerar pauta positiva 

● Engajamento de pessoas 

● Estratégicos nas 

participações de feira 

● Possibilidades que a gente 

tem, jurídicas e financeiras 

● Cancelamentos 

● Eventos chaves 

● RN Experience, evento 

próprio da EMPROTUR 

● Road Show  
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iria acontecer, porque houveram muitos 

cancelamentos também, então se, pra ter alguns 

eventos chaves,  nós tentamos também fazer o 

nosso próprio evento, foi o RN Experience, foi uma 

ideia de fazer um Road Show e inverter , trazer 

essas pessoas para cá,  enfim, foram feitos muitos 

trabalhos 

Gerente de 

Comunicação 
A gente criou um, todo ano a gente cria um 

planejamento estratégico, para aquele ano 

específico para a comunicação, acho que os anos de 

2020 e 2021, foram os que a gente tinha mais ações 

específicas para a comunicação, então as ações com 

os influenciadores digitais, a gente criou é uma 

coleção específica, que foi é conduzido pela 

comunicação não é, uma coleção de roupas da 

Riachuelo, que é uma empresa, uma fábrica, daqui 

que falasse do destino, e aí que a gente esteve , 

durante mais de 1 mês na vitrine da Oscar Freire, na 

vitrine de shoppings em São Paulo, um dinheiro 

que a gente não conseguiria jamais reunir, porque 

só um desfile da Riachuelo custa pelo custa um 

milhão e meio de reais, a gente cogitou a 

possibilidade de fazer um desfile, aqui no centro de 

convenções e quando a gente foi, enfim a ver 

quanto é que custava, é ela meu desfile mais barato 

custava um milhão de reais, então assim, foi a 

resposta que eu tive da Riachuelo, então a gente 

tirou essa possibilidade, ele fez uma Fam Trip com 

3 influenciadoras, mostrando o destino e fazendo 

também um shooting de imagens do destino, a 

gente fez trabalho com influenciadores locais, lá e a 

gente trouxe desse período é pós, assim de convívio 

com a pandemia, mais para atualidade, a gente 

trouxe a criação do novo banco de imagens do Rio 

Grande do Norte, que o  banco que a gente tinha era 

de 2017, era um banco muito bem feito, mas ainda 

é, já era desatualizado. E sempre quis  trazer a 

possibilidade da comunicação, o que eu enxergo 

muita dificuldade, das agências de publicidade 

nesse teor, de pessoas reais, não é, de pessoas que 

são magras, gordas, brancas, altas, pretas, família, a 

gente tinha muita dificuldade de procurar num 

banco de imagem de famílias, a gente  trabalho ou 

destino algum, a gente está dentro do fórum 

LGBTQI+, porque é do, fórum de turismo 

LGBTQI+ que é mais, a gente não tinha material de 

promoção com esse teor, é alguns temas que o 

mundo deu uma acelerada, em algumas temáticas, 

em algum em algumas questões, e a gente não 

conseguia trabalhar promoção, porque a gente 

vinha nesse processo de estado, não é, então assim, 

precisa ser licitado, precisa é fazer, ver qual o preço 

● Planejamento estratégico 

específico para comunicação 

● Ações específicas para a 

comunicação 

● Influenciadores digitais  

● Coleção específica em 

parceria com a Riachuelo 

● Vitrines de shoppings   

● Fam trip 

● Shooting de imagens do 

destino 

● Influenciadores locais  

● Novo banco de imagem 

● Diversidade no banco de 

imagem 

● Acelerada do mundo em 

alguns temas  

● Licitação de processo 

● Websérie local com 

influenciadores 

● Valorização do agente de 

viagem 

● Campanha aeroporto, fez  

campanha em outdoor, campanha 

Rodoviária 

● Sirio  

● Inteligência comercial 

● Garantir a assertividade. 

● Recursos oriundos da 

FONTE100 

● Convênios 

● Secretaria de Tributação 

● Programa Nota Potiguar  

● Convênio com o Ministério 

do turismo 

● Arrecadação com emendas 

parlamentares  

● Investimento na promoção 

do destino 

● Investimento na 

comunicação e marketing 

● Diminuição do consumo 

● Aumento do investimento 

● Governo da Professora 

Fátima  

● Trâmites burocráticos 
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específico, vai, vem autoriza, 42 documentos,  

volta, e isso tudo não acompanha a celeridade das 

coisas no mundo lá fora, acho que a gente fez isso 

de conseguir fazer uma campanha é com 

influenciadores, conseguiu fazer uma web série só 

com influenciadores, e agora a gente vai lançar um 

web série nova específica nossa, falando dos 

destinos, e fazendo uma conexão e uma valorização 

do agente de turismo, são as pessoas do turismo 

conhecendo o Rio Grande do Norte, sobre outra 

perspectiva, a gente faz campanha aeroporto, fez  

campanha em outdoor, campanha Rodoviária, para 

mostrar o destino do Rio Grande do Norte, e aí 

quando você me pergunta , o que é que o Sírio 

garante, ou como é que o sírio me ajuda nas 

escolhas? eu quero saber, qual é o interesse do 

turista de Paraíba, de Pernambuco para vim para cá, 

e me ajuda a escolher que foto de outdoor eu vou 

usar, é isso que a inteligência faz, é porque antes 

seria uma responsabilidade muito grande de acertar 

ou de errar, diante de uma perda da expertise  de 2 

ou 3 pessoas, eu como gerente, a diretora de 

promoção talvez, sim 2 ou 3 pessoas iriam opinar 

de uma coisa que é realmente muito fundamental, e 

quando a gente trabalha no viés do estado além da 

burocracia da dificuldade, tem a questão financeira 

também, a gente não tem, é muito dinheiro para 

ficar na tentativa e erro, de qual é o outdoor que vai 

dar certo agora, então a gente precisava ter um tiro 

curto, específico, mas que ele que ele conseguisse 

garantir a assertividade. 

  

No quesito investimento sim não é, a gente teve, 

nossos recursos são oriundos da FONTE100 , mas a 

gente conseguiu fazer convênio, FONTE100 é 

aquele dinheiro que vem especificamente das 

contas do governo do estado , é a gente conseguiu 

fazer convênio com a Secretaria de tributação por 

exemplo, para fomentar o turismo regional e o 

turismo interno, e conseguiu construir um programa 

como nota potiguar é, que é o do turismo cidadão, e 

aí esse recurso que foi um, é um recurso na ordem 

de dois milhões de reais, distribuídos nesses 2 anos 

de convênio, ele veio da FONTE110, que tem uma 

fonte de multas lá da Secretaria de tributação, a 

gente conseguiu fazer convênio com o Ministério 

do turismo, então a gente conseguiu executar o um 

convênio de 500 mil reais  que está finalizando 

agora em junho para turística, é a gente conseguiu 

fazer alguns alguma arrecadação a partir de 

emendas parlamentares, e conseguiu também botar 

um milhão e meio na promoção do destino, e em 
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atividades de comunicação e de marketing, então 

assim a gente mudou o foco, assim a gente não 

ficou tão dependente da FONTE100, porque a 

FONTE100, além de estar com questões de  

arrecadação dificultada, porque as pessoas enfim, 

estavam mais em casa, estavam consumindo menos 

e tal, ela também tinha uma série de especificidades 

de recursos para trabalhar, no convívio com a 

pandemia, então a gente diversificou,  eu acho que 

esse investimento ele aumentou, se for fazer o 

comparativo dos últimos 5, 6 anos 10 anos, o 

governo da professora Fatima, é o governo que 

mais investe em turismo, principalmente na parte da 

FONTE 100, e acho que essa é a gestão que mais 

conseguiu colocar em prática a execução do 

convênio, porque é uma coisa você ir lá, garantir a 

emenda parlamentar, e não conseguir executar, a 

partir da quantidade de trâmites burocráticos que 

ocorre, é a  autorização desse recurso, e a gente 

conseguiu pedir, garantir, receber e gastar, ´tá tudo 

lá e agora comprovar utilização.  

 

Gerente de 

Promoção 

Internacional 

A gente teve um reposicionamento nas redes sociais 

, no Instagram, então a partir do momento em que 

se mudou a marca do “tudo começa aqui” passou a 

ser “Visite Rio Grande do Norte” teve esse 

reposicionamento tanto na forma de postagem, na a 

essa teve essa atualização da forma como as 

pessoas se comunicavam nas redes sociais, mexe 

com reels, mais vídeos mais reels, é mais interação 

com os seguidores, é mas vídeos na própria página 

no YouTube, então o próprio concurso dos guias o 

que foi realizado pela SETUR, pela EMPROTUR , 

a gente conseguiu ter mais conteúdo nos os canais 

de comunicação , no YouTube, movimentando mais 

YouTube, então houve um crescimento nítido tanto 

de seguidores, tanto de inscritos lá, é no YouTube 

então, nossas redes sociais, reposicionamento do 

site também Rio Grande do Norte, com mais 

conteúdo, um site mais dinâmico que ofereça de 

fato mais condições de informar, de busca de 

informação do destino, não só com banco de 

imagem, mas com informações gerais. Então a 

estratégia de comunicação si, posso falar assim sem 

propriedade do setor, mas de acompanhamento 

dentro da EMPROTUR é que de fato houve esse é 

reposicionamento de marca também nas redes 

sociais, seguindo o reposicionamento de marca do 

destino como um todo, então hoje a gente tem um 

número considerável de seguidores comparado ao 

início dessa mudança, é uma forma bem dinâmica 

de tá interagindo com o público. 

● Reposicionamento das redes 

sociais  

● Mudança de marca do “tudo 

começa aqui” passou a ser “Visite Rio 

Grande do Norte” 

● Mudança na comunicação 

nas redes sociais  

● Mais reels, mais vídeos mais 

reels, é mais interação com os 

seguidores 

● Youtube 

● Concurso dos guias realizado 

pela SETUR e EMPROTUR 

● Reposicionamento do site 

também Rio Grande do Norte 

● Site mais dinâmico  

● Banco de imagem 

● Reposicionamento de marca 

também nas redes sociais 

● Aumento do número de 

seguidores 

● Interação com cliente 

● Agências, operadoras de 

turismo  

● Público final e público 

profissional  

● Capacitação de agentes de 

forma remota 

● Curso do Rio Grande do 

Norte disponibilizado na plataforma 

Bureo Mundo 

● Mudança no direcionamento 
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A pandemia de fato ela veio para nos ensinar que é 

não precisa estar perto fisicamente pra você 

conseguir ter sua interação com os clientes, porque 

o cliente da EMPROTUR ele é o público final, e ele 

é também o público profissional que vem no 

destino, as agências e operadoras, antes a gente se 

limitava a capacitar o agente de viagem só de forma 

presencial, quando ele participava de feira, quando 

realizar o road show, então na durante a pandemia a 

gente capacitou mais de 10 mil agente de viagens, 

com apresentações online, esse número ele só 

cresce porque tem capacitação que está no Youtube 

até hoje, as agências também é utilizam 

apresentações gravadas, tem um próprio Bureo 

Mundo, que hoje tenho uma capacitação, tem um 

curso do Rio Grande do Norte disponibilizado na 

plataforma Bureo Mundo, onde agentes de viagem 

do mundo inteiro, eles conseguem acessar o curso 

emitir um certificado com especialistas do destino 

no final do curso, então isso aí,  também fomos 

pioneiros nessa ação no Brasil, fomos o primeiro 

estado a ter esse curso de capacitação do destino,  

na plataforma Bureo Mundo, a gente tem, é um 

projeto também colocar esse curso em espanhol em 

inglês, já estamos em fase que ajuste dos vídeos, 

para subir e lançar esses vídeos na plataforma, 

então é isso, a gente está atento às mudanças que a 

pandemia e o mundo vem trazendo , para melhoria 

dessa comunicação e com público final e com o 

público profissional também. 

É, de fato houve um pouco mudança de 

direcionamento desses investimentos, a gente 

passou a investir mais em ações de awareness, que 

é posicionamento de marca, de colocar o destino na 

cabeça das pessoas aproveitando muito esse virtual, 

com a treinamento, seja é é campanhas de 

marketing direcionadas ou então com as 

operadoras, posicionamento de destino, para que de 

fato a gente tivesse reposicionamento, esse 

impulsionamento da marca do destino, de forma 

mais,  direcionado e assertivo, mas também a gente 

direcionou um pouco desse investimento para a 

apoiar alguns eventos, é dos segmentos , que nunca 

tinha acontecido, é essa gestão também uma 

conquista, vamos chamar de conquista, mas que 

foram as emendas parlamentares , que foram 

conquistadas nessa gestão, que o turismo ele 

sempre está como prioritário, na boca de políticos e  

de parlamentares, mas nunca foi de fato direcionado 

recurso para a promoção, e nessa gestão a gente 

conseguiu por vários parlamentares esse 

direcionamento de verba e a gente conseguiu de 

do investimento 

● Ações Awareness 

● Posicionamento de marca 

● Campanhas de marketing 

direcionadas 

● Campanha de marketing com 

as operadoras  

● Reposicionamento de 

destino 

● Impulsionamento da marca 

do destino, de forma direcionado e 

assertiva 

● Apoio para alguns eventos 

dos segmentos 

● Emendas parlamentares  

● Contrato com uma agência 

de comunicação, pela primeira vez 
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fato ter contrato com uma agência de comunicação, 

pela primeira vez , a Emprotur teve esse contrato 

com a agência de comunicação que ele fato 

conseguiu dar direcionamento a várias ações de 

marketing. 

  

Diretora de 

Operações do 

Centro de 

Convenções 

É a comunicação foi essa, um destino preparado, 

capacitado e seguro, e conectado, se a gente for 

pensar, porque foi as redes sociais comunicavam as 

nossas ações, de que forma a gente estava fazendo 

isso pra receber o turista de uma forma segura, e 

que ele fosse se divertir, mas e aí como é que ficou 

a galera da cadeia produtiva? Sendo do estado. E o 

diferencial do selo do Rio Grande do Norte foi, é o 

selo do Rio Grande do Norte em parceria com a 

FECOMÉRCIO, capacitava os funcionários dos 

lugares , então é não é uma coisa pra inglês ver, foi 

montado um protocolo de segurança  em parceria 

com o trade, SESAP, Secretaria de Saúde, 

Secretaria de Turismo e os empresários, se juntaram 

pra falar “vamos acompanhar os protocolos 

internacionais, vamos, tem que fazer isso, isso e 

isso” beleza, de que forma meu funcionário vai 

saber, A FECOMÉRCIO fez vem cá, que eu tenho 

o Senac e eu capacito, ai foi criado o selo, “Turismo 

mais Protegido” e o critério para que o 

empreendimento recebesse o selo, era que tivesse 

pelo menos 2 funcionários capacitados, e aí eles 

replicariam aquilo dentro da empresa, as equipes já 

estavam reduzidas ,  a gente sabe, ou por contrato 

de trabalho, férias, e demissões, mas fazer com que 

a pessoa da ponta que atende saiba os protocolos, 

dava pra os turistas, outra segurança. Eu não estou 

falando isso de achismo meu, a gente recebeu 

feedbacks de empresário e de turistas , quando a 

gente fala de mercado internacional, a primeira 

coisa que ele perguntavam era selo, mercado 

argentino, português, mercado europeu em geral,  

muitas pessoas perguntavam: Ai tem selo aí, quais 

as medidas sanitárias , e a gente tem um caso de 

uma empresária que tem é empreendimento aqui, e 

em Fernando de Noronha, e ela falou: A não sei se 

é legal comparar, mas eu me senti muito mais 

preparada pra reabrir a minha pousada no Rio 

Grande do Norte, do que em Noronha, que eles 

simplesmente fecharam e não pensaram em um 

plano de reabertura. Então acho que deu segurança 

para todo mundo, pensar nessas quatro frentes, 

quero um destino lindo de se viajar, reforçando a 

comunicação, é um destino seguro, e um destino 

conectado ali, que se relaciona com você. 

 

● Comunicação voltada a um 

destino preparado, seguro e conectado 

● Redes sociais como forma de 

comunicar as ações 

● Selo do estado em parceria 

com a FECOMÉRCIO como 

diferencial 

● Protocolo de segurança em 

parceria com o trade, SESAP, 

Secretaria de Saúde, Secretaria de 

Turismo e os empresários 

● Capacitação através da 

FECOMÉRCIO e SENAC, sobre o 

selo “Turismo mais protegido” para 

os funcionários, como critério para 

receber o selo 

● Feedbacks de empresário e 

de turistas, que perguntavam pelos 

selos  

● Mercado internacional, 

argentino, português, mercado 

europeu em geral 

● Medidas sanitárias  

● Comparação entre Fernando 

de Noronha e Natal, no quesito de 

preparo do destino 

● Destino seguro 

● Plano de reabertura  

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2022. 
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Com isso foi necessário entender quais ações do planejamento estratégico interno 

permanecem depois da reformulação da estratégia. Essas informações constam no Quadro 6. 

De acordo com as informações coletadas a partir dos entrevistados, algumas ações 

permaneceram, mas seus formatos de execução foram adaptados com as ferramentas e 

cenários disponíveis, também destacados no Quadro 15. 

Como pode ser observado no Planejamento Estratégico interno da EMPROTUR de 

2021 e 2022, as ações como participação de feiras e eventos, capacitações e campanhas de 

marketing cooperado, permaneceram durante a pandemia de forma remota ou híbrida. Para a 

Gerente de Promoção Internacional, as participações em eventos e feiras, que estavam com o 

recurso já garantido, antes da pandemia, foram continuadas, de acordo com a adaptação do 

evento, como eventos que eram presenciais e passaram a ser eventos virtuais, porém esclarece 

que com essa mudança os recursos direcionados para isso foram diminuídos, de acordo com a 

proporção do evento. 

As capacitações foram um ponto comum entre as entrevistadas (Gerente de 

Comunicação, Gerente de Promoção Internacional, Diretora de Operações do Centro de 

Convenções) já prevista no planejamento, que foram executadas de forma remota, através de 

reuniões virtuais, participação em eventos e lives salvas no Youtube, tendo um alcance muito 

maior do que o esperado, como foi apresentado nos quadros anteriores. Já as campanhas de 

marketing cooperado mencionado também pela Gerente de Promoção Internacional, com as 

operadoras, que tinha como foco a venda, continuaram, porque independente da forma que 

elas teriam sido desenhadas, o recurso já estava garantido, e foi adaptada com a necessidade 

que cada operadora tinha de investir os recursos. 

Não obstante, é possível observar uma falta de coesão sobre o planejamento executado 

durante a pandemia. Para o Diretor Presidente , “a estratégia foi a mesma, só mudou a sua 

execução”, mas para o resto do time, como pode ser observado pela fala do Subgerente de 

Articulação e Pesquisa, nem as ações que foram feitas na pandemia, permaneceram, tudo 

estava em constante mudança com no período incerto, citando também que o planejamento de 

2020, foi construído quase que periodicamente, tendo com base constante os melhores players 

para aproximação, e ainda sim, a exposição e a promoção do destino era feito de uma forma 

muito cuidadosa, afinal as pessoas não podiam viajar. 

A Gerente de Comunicação, faz alusão a execução das emendas, que no período, 

abordaria as ações que não faziam sentido naquele momento como, outdoor, para pessoas que 

não estariam na rua e mídia aeroportuária, para aeroportos que estavam com 15% da operação 
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em funcionamento, então foi necessária uma mudança de enfoque, para um lugar onde as 

pessoas estavam de fato consumindo, o qual foi o ambiente digital.  

Um ponto positivo indicado pela Diretora de Operações do Centro de Convenções, 

que foi pensando antes da pandemia, e permaneceu, foi o planejamento por segmentos, como 

fundamental norte para as ações. 

 

Quadro 16 – Ações que permaneceram durante a pandemia 
Cargo do 

entrevistado 

Respostas Unidade de co-ocorrência 

Diretor 

Presidente  A estratégia foi a mesma, só mudou a sua execução. 

● Mudança de modo de 

execução 

Subgerente de 

Articulação e 

Pesquisa 

Na verdade, assim, a gente, nem as que foram feitas 

durante a pandemia, boa parte delas ficaram pelo 

caminho, porque o cenário ia mudando sempre, no 

começo da pandemia a gente pensava que ia durar 

um mês, 2 , foi 3, 4, 6 e dois anos,  é então assim na 

verdade o planejamento de 2020 tava sendo 

construído, quase que diariamente, semanalmente,  

logico, o que não mudava, é que gente sabia quais 

eram uns os players melhores, para a gente se 

aproximar, outras a gente foi  descobrindo e se 

aproximando no meio do caminho, mas também 

porque num certo momento, não dá para fazer nada, 

não era momento para aquilo , era até arriscado 

também, se expor não é, promovendo viagens,  

quando ninguém podia viajar, lockdown, enfim, na 

verdade, as pessoas mesmo recachavam, então para 

não ser tão ofensiva. 

● Boa parte das ações ficaram 

no meio do caminho durante a 

pandemia 

● Cenário inconstante  

● Pensamento que a pandemia 

duraria meses  

● Planejamento de 2020 sendo 

construído, quase que diariamente, 

semanalmente 

● Melhores players para se 

aproximar  

● Cuidado com o momento de 

expor ou incentivar viagens 

● Lookdown  

 

 

Gerente de 

Comunicação Durante acho que poucas , assim durante a gente 

conseguiu modificar a forma de capacitação, criou 

um selo próprio, mas muitas coisas, muita, assim, 

por exemplo, a própria execução dessas emendas, 

da possibilidade de criação de web série, é tudo isso 

era para dizer ter sido feito, é no período, acho que 

logo após quando estourou a pandemia, e a gente 

não conseguiu executar, porque não fazia sentido eu 

colocar um outdoor na rua, se não tinha ninguém na 

rua, ou colocar uma mídia aeroportuária, se os 

aeroportos estavam funcionando com 15% da sua 

operação, então acho que no período da pandemia a 

gente deu realmente um outro enfoque, para o que a 

gente estava promovendo , assim a gente precisou 

realmente ir para o digital e fazer a garantia de que 

as pessoas elas voltassem a consumir, mas com 

quando todo mundo tivesse com segurança, mas de 

fato, eu acho que a gente passou um período bem 

assim, tipo meu Deus quando é que esse período,  

vai passar, é levando água na cabeça e sem entender 

o que era aquilo. 

● Poucas duraram durante a 

pandemia  

● Criação do selo próprio 

● Modificação na forma de 

capacitação  

● Execução das emendas  

● Criação de web série   

● Não conseguiu executar no 

ápice da pandemia a alocação dos 

outdoors na rua 

● Não tinha gente na rua, ou 

colocar uma mídia aeroportuária 

● Aeroportos estavam 

funcionando com 15% 

● Digital  

● Garantir o consumo em 

segurança 

● Sentimento de período 

temporário  

Gerente de 

Promoção 

Internacional 
Algumas participações em eventos, por exemplo, 

algumas feiras que a gente tinha recursos garantido 

● Participações em eventos 

● Recursos garantido 

● Adaptações nos eventos 
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, no planejamento antes de começar a pandemia, 

elas foram continuadas, por causa da adaptação dos 

eventos, por exemplo alguns eventos eram 

presenciais, eles foram transformados em eventos 

virtuais, então o investimento continuou, às vezes 

com, lógico o investimento menor  de recurso, mas 

ele ainda continuou, então eu posso dizer que essas 

foram algumas  ações que continuaram, campanhas 

também, de marketing cooperado, com operadoras 

que o foco era a venda do destino, que antes 

também estava no planejamento, elas continuaram 

porque independentemente de como a campanha lá 

foi desenhada, ela pode, o investimento estava ali, o 

recurso estava garantido, e ela Foi adaptada com a 

necessidade que cada operadora tinha de investir o 

recurso.  

● Eventos virtuais  

● Investimento reduzido em 

algumas ações 

● Marketing cooperado com 

operadoras  

● Adaptada com a necessidade 

que cada operadora tinha 

 

Diretora de 

Operações do 

Centro de 

Convenções 

O que conseguiu permanecer mesmo, mesmo, 

foram os segmentos, e o planejamento por 

segmentos, isso foi muito legal, as capacitações de 

forma diferente , no digital, mas a participação em 

eventos, de forma digital ela também permaneceu, 

eu acho que se a gente for focar, eu acho que tipo 

conseguiu expandir, a gente melhorou, se eu fosse 

fazer uma análise, porque aí os dados ficaram 

melhores, mais assertivo, isso foi tudo , durante a 

pandemia, mais a segmentação que eu acho que 

uma coisa fundamental e  muito importante 

conseguiu permanecer, e isso é muito bom. 

● Permaneceram o 

planejamento dos segmentos 

● Capacitações em um formato 

diferente  

● Digital 

● Expandir  

● Dados mais assertivos  

● Segmentação, como ponto 

em destaque  

Fonte: Dados da Pesquisa, 2022. 

 

No Quadro 11, é tratada a visão dos entrevistados sobre a mudança do padrão de 

consumo, citando a valorização da experiência, a necessidade de um ambiente seguro e a 

predileção aos ambientes com contato com a natureza, além do aporte tecnológico e a 

interação com as mídias sociais. 

Diante disso, o Quadro 17, busca apresentar como essas mudanças nos padrões de 

consumo, citada por Toubes (2021), interfiram na estratégia e oferta dos produtos turísticos do 

Rio Grande do Norte. 

Segundo o Diretor Presidente, a única reformulação foi em relação ao raio de 

atuação, priorizando a participações em feiras dentro do Nordeste, ao invés de uma feira na 

Alemanha, visto que o foco passou a ser no mercado regional, nacional, tendo o internacional 

com um menor enfoque. Complementado pelo Subgerente de Articulação e Pesquisa, as 

viagens passaram a ser mais curtas, por conta da diminuição da malha aérea e também pelo 

receio ao risco de viajar de avião, dessa forma, o foco passou a ser os Estados vizinhos, e no 
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próprio Estado, citando a campanha “Meu Rio Grande do Norte” que teve como público alvo, 

o público do Estado, estimulando a interiorização e a geração de economia dentro do RN. 

A Gerente de Promoção Internacional, descreve essa tendência de conhecer mais 

o Brasil, nessa perspectiva o objetivo era oferecer para as operadoras, outras opções de 

atrativos, que fosse além do sol e praia, mais abordados nas antigas campanhas, tendo mais 

experiências na natureza, utilizando o influenciador para conhecer o destino de forma 

diferente, para apresentar esses atrativos, organizando programações para agente de viagem, 

com ênfase no evento RN Experience, que foi projetado para os agentes de viagens, 

conhecerem o RN de outra forma.  

Dado ao fato do RN ser um destino que oferece uma diversidade de atrativos, com 

belezas naturais, passeios de buggy, mergulhos e praias, tendo praias desertas durante a 

extensão do litoral sem muitos atrativos com ambientes fechados, para a Gerente de 

Comunicação, os diferenciais passaram a ser as maiores, armas de divulgação, para o público 

final. Neste contexto, foi uma época de reforçar os segmentos que antes estavam esquecidos, e 

recuperar a demanda que antes era voltado para o internacional, para uma demanda regional, 

como foi feita no segmento de luxo, exposto pela Diretora de Operações do Centro de 

Convenções. 

Segundo a Diretora de Operações do Centro de Convenções, outra oportunidade 

que pode ser mencionada, foi estabelecer um relacionamento e fornecer informações para 

operadoras que não trabalhavam ou com o mercado nacional ou com o mercado do Rio 

Grande do Norte. Desse modo, as empresas que trabalhavam com emissivo, e se voltaram ao 

mercado doméstico, vendendo o Estado do RN, e até mesmo empresas que não vendiam o 

mercado nacional, e passou a vender o Rio Grande do Norte, como a RCA, outro exemplo é a 

Schultz que vendia pouco o destino e agora irá trazer a convenção dos agentes em 2023. 

Por último, o Subgerente de Articulação e Pesquisa, declara que antes havia uma 

preocupação em relação a como a pandemia, afetaria a permanência, os gastos do turista, 

porém o impacto observado foi ao contrário, somente aumentou a competição por preço, 

porque de fato teve demanda para isso. 
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Quadro 17- Influência da mudança do padrão do consumidor no processo de reformulação da 

estratégia 
Cargo do 

entrevistado 
Respostas Unidade de co-ocorrência 

Diretor 

Presidente  A única reformulação que foi feita, foi do raio de 

atuação, então não faço uma feira na Alemanha, 

mas eu para participei na feira aqui em João Pessoa, 

e mas eu acho que é isso, acho que o grande, o 

grande, diferencial em relação à época de pandemia 

que foi o raio de atuação, ai a gente priorizou, antes 

a gente sempre focava no mercado nacional e 

Internacional, agora um pouco dessa rota mudou 

por conta da pandemia, que era regional, nacional e 

o Internacional ficou pequenininho. 

● Reformulação no raio de 

atuação 

● Foco que era no nacional e 

internacional, mudou para regional, 

nacional  

● Internacional de forma mais 

contida  

 

Subgerente de 

Articulação e 

Pesquisa 
Não é, claro que uma das coisas foi, a gente 

percebeu que as viagens iam ser mais curtas, por N 

questões, não tinha voo e as pessoas, não tinha voo 

e as pessoas, quer dizer, tinha poucos voos e as 

pessoas não estavam tão propensas ao risco de 

viajar de avião, e aí nisso fez com que a gente 

buscasse também trabalhar mais esse público das 

proximidades, dos estados vizinhos, percebendo 

isso. Então assim, e o alcance para os mercados 

mais distantes, na região sul e sudeste, ele só 

aconteceu quando teve a situação, não que a gente 

tenha parado de falar com eles, mas passou a dar 

atenção também essa proximidade, porque era uma 

coisa a se configurava não aqui, mas globalmente , 

Europa, Estados Unidos, é tem um dados que na 

Espanha o pessoal nunca viajo tanto dentro do meu 

próprio país , tem vários países sentiram isso a, 

Colômbia recentemente eu conversei com Nicolas 

Franco que é o diretor Sênior HRBP Consumer 

Health South America, e ele falou que também os 

colombianos,  fizeram o  mesmo lá, então se falava 

muito sobre essa coisa, de tanto que foi feita uma 

campanha chamada “Meu Rio Grande do Norte” ,  

que era para o próprio público do estado , viajar no 

Estado, ela está ali, não é, mas a gente percebe que 

ali foi plantada uma semente desse hábito, das 

pessoas também viajarem para conhecer coisas no 

estado, que há muito tempo, não ouvia falar, 

pessoas que falavam “ Ah, conheci um lugar novo e 

era aqui próximo” não é, quer dizer as pessoas 

passaram até a dar mais chance a isso. Lógico que 

também a preocupação era em relação a, como é 

que se iria afetar a permanência, os gastos , porque 

a pandemia trouxe também uma situação 

econômica mais desafiadora para o país, mas aí não 

houve tanto impacto, até porque a gente não está na 

ponta vendendo, não é, quem sente mais é o agente 

de viagem ,a agência de viagem, o hoteleiro que vai 

lidar com isso, mas a diária média por exemplo, só 

aumentou, então o que a gente temia antes, que era 

uma competição por preço, e baixar e prejudicar o 

mercado, na verdade, ao contrário, mas que 

● Viagens mais curtas  

● Pouco fluxo aéreo  

● Apreensão ao risco de viajar 

de avião 

● Trabalhar mais os públicos 

de regiões e estados vizinhos 

● Alcance para relacionamento 

com os mercados mais distantes, na 

região sul e sudeste 

● Europa, Estados Unidos e 

Espanha, Colômbia exemplos de 

destinos com um maior fluxo interno 

● Campanha “Meu Rio Grande 

do Norte” ,  que era para o próprio 

público do estado 

● Hábito das pessoas também 

viajarem para conhecer coisas no 

estado 

● Oportunidades para destinos 

dentro do RN 

● Situação econômica mais 

desafiadora 

● Não houve tanto impacto na 

a permanência e nos gastos 

● Temia antes, que era uma 

competição por preço, e baixar e 

prejudicar o mercado 

● Preço da diária média 

aumentou 

● Aumentaram o preço, por 

conta da demanda 

● Demanda alta associada ao 

destino seguro e a disseminação da 

vacina  
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justamente, também se falava, que eles teriam que 

baixar o preço para poder ser competitivo e  

atrativos, e na verdade eles aumentaram porque 

havia demanda, que a medida que foi abrindo mais 

e ficando mais seguro, e mais gente vacinada, a 

demanda, ela explodiu, e ai é assim, se você quiser 

leva, e as pessoas e as pessoas estavam pagando. 

Gerente de 

Comunicação A gente reformulou a nossa estratégia enxergando 

que o consumidor, iria aquecer a procura por 

destinos que sejam, com belezas naturais, sem a 

possibilidade de muitos lugares fechados, com 

quase todos os atrativos, como é  caso do Rio 

Grande do Norte que, que não possuem ar-

condicionado, se passeia de buggy, ser mergulha, se 

vai para a praia, então todo, você tem 400 km de 

distanciamento social, se você quiser você tem 

praia deserta, a gente não tem aquela lotação e 

aquela rotatividade, exceto em uma praia como 

Ponta Negra, que é uma praia urbana, mas nenhuma 

outra é eu que eu conheça,  pelo menos aqui no 

estado tem esse essa possibilidade de proximidade, 

então a gente percebeu que a gente tinha esse 

diferencial , quando é as belezas naturais, e passou 

a trabalhar eles como potencial, então os nossos 

diferenciais passaram a ser as nossas maiores, é 

acho que armas de divulgação. 

● Reformulação da estratégia 

baseada no consumidor 

● Procura de destinos com 

belezas naturais  

● Atrativos em lugares abertos 

● Passeios de buggy 

● Mergulhos e Praias 

● 400 km de distanciamento 

social 

● Praias desertas  

● Não temos aquela lotação e 

aquela rotatividade 

● Possibilidade de 

proximidade como diferencial 

● Trabalhar as belezas 

naturais, com armas de divulgações 

Gerente de 

Promoção 

Internacional 
A mudança do perfil do turista, ele passou a querer 

conhecer mais o Brasil certo, então como é que 

mudou, a gente passando a oferecer para esses 

clientes, mais opções de atrativos no Rio Grande do 

Norte, não só destacando o que eles já conhecem, 

porque quando o turista do sul e sudeste por 

exemplo, que é o nosso principal mercado emissor 

pensa no Rio Grande do Norte, ele pensa em Natal, 

passeio de buggy, então a gente oferecendo para 

ele, colocando na prateleira das operadoras que é o 

principal canal de venda do cliente final, que no Rio 

Grande do Norte Rio tem outras opções, então ele 

passa a buscar o destino , com outro olhar, que é 

um outro olhar que ele passou a ter durante a 

pandemia, que é de ele conhecer mais, de ter mais 

experiências na natureza , de conhecer destinos 

novos no Brasil, então eu acredito que seja isso, não 

só no virtual que a gente passou ter um leque aí de 

promoção, de tudo o que a gente consegue é é 

colocar hoje no site , redes sociais, convidando o 

influenciador para conhecer o destino de forma 

diferente, organizando  programações para agente 

de viagem aqui,  porque a gente sempre recebeu 

muitos Fam Tours, mas  os Fam tours que a gente 

apoiava, geralmente eram Fam tours que tinham 

muita visita técnica, nos hotéis para ele conhecer os 

equipamentos turísticos, então a gente passou a 

oferecer para o agente de viagens também 

experiências , o evento RN Experience trouxe isso 

● Mudança do perfil do turista 

● Conhecer mais o Brasil 

● Mais opções de atrativos no 

Rio Grande do Norte 

● Sul e sudeste, principal 

mercado emissor do RN 

● Prateleira das operadoras  

● Rio Grande do Norte passa a 

buscar o destino com outro olhar 

● Ter mais experiências na 

natureza 

● Virtual 

● Redes sociais  

● Convidar o influenciador 

para conhecer o destino de forma 

diferente 

● Fam tours  

● RN Experience, trouxe os 

agentes de viagem 

● Maracajaú fazer um 

mergulho 

● São Miguel do Gostoso, 

Touros 

● Agente de viagem ficam 

muito preso a Natal nos equipamentos 

nos hotéis que ele vende 

● Como órgão que promove o 

destino, incentiva experiências em 

todo o estado 

● Enfoque em roteiros de 5 
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para a gente também, para que o agente de viagem 

que já conhece, já veio aqui no Rio Grande do 

Norte, além de Natal, mas ele não foi às vezes em 

Maracajaú fazer um mergulho , ele não foi em São 

Miguel do Gostoso, Touros , às vezes ele vem, o 

agente de viagem vem, e fica muito preso a Natal 

nos equipamentos nos hotéis que ele vende, porque 

um que, é compreensível porque é um investimento 

que hotelaria faz, para trazer esse agente de viagem, 

então ele quer que o agente de viagem permaneça o 

máximo de tempo possível conhecendo o 

equipamento dele, mas a gente enquanto órgão  que 

promove o destino, a gente precisa que ele tenha 

experiências em todo o estado, lógico que é 

impossível ter em todo estado, mas naquilo que ele 

consegue realizar durante uma semana, 5 dias. 

dias no máximo  

Diretora de 

Operações do 

Centro de 

Convenções 

Acho que principalmente com reforçar segmentos 

que antes estavam esquecidos, e claramente luxo  e 

aventuras são dois muito fortes assim, porque o 

mercado de luxo era muito voltado pra 

internacional, e conseguiu ter uma demanda 

nacional, E é estou conversando você estou me 

lembrando de outra coisa, a gente teve, o Rio 

Grande do Norte tem uma oportunidade muito boa, 

com empresas que trabalhavam com emissivo e 

conseguiram voltar, voltaram na verdade o seu 

mercado para o doméstico, e aí a nossa parceria 

com a BRAZTOA, foi estratégica, porque a gente 

se baseou nos associados da BRAZTOA pra 

começar um trabalho com operadores, operadores 

que já trabalhavam com o Rio Grande do Norte, e 

operadores que não trabalhavam com Rio Grande 

do Norte, nessa a gente se surpreendeu, posso dar o 

exemplo, teve uma empresa que falou pra gente 

assim: Olha a gente não trabalhava com mercado 

nacional e agora a gente, mudou a nossa operação e 

agora está trabalhando vocês, a RCA é uma, a RCA 

trabalhava muito com Disney,  e a RCA  participou 

das nossas capacitações, é começou um 

relacionamento ali no digital com a gente, a própria 

Schultz, vamos dar o exemplo da Schultz, a Schultz  

vendia pouco o Rio Grande do Norte, foi uma das 

nossas primeiras lives, uma das nossas primeiras 

reuniões, quando a pandemia começou, a gente 

conseguiu fortalecer relacionamento com eles, 

participaram de ações com a gente da BRAZTOA, 

e agora vão fazer a conversão em 2023, vão trazer 

os agentes pra cá em 2023. Então é a gente 

conseguiu estabelecer um relacionamento e 

fornecer informações pra operadoras, que não 

trabalhavam ou com o mercado nacional ou com o 

mercado do Rio Grande do Norte. 

● Reforçar segmentos que 

antes estavam esquecidos 

● Luxo e aventura como fortes 

segmentos  

● Luxo voltado ao 

internacional 

● Empresas que trabalhavam 

como emissivo e se voltaram ao 

mercado doméstico 

● Parceria com  BRAZTOA 

● Trabalho com operadores  

● Operadores que não 

trabalhavam com o estado 

● RCA, com empresa que 

mudou sua operação 

● Schultz  vendia pouco o Rio 

Grande do Norte 

● Fortalecer o relacionamento  

● Ações com a BRAZTOA 

● Conversão em 2023 

● relacionamento e fornecer 

informações com operadoras, que não 

trabalhavam ou com o mercado 

nacional ou com o mercado do Rio 

Grande do Norte. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2022. 
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Como foi observado, o marketing digital está fortemente ligado a uma estratégia de 

promoção turística, para Santos (2021), ele vem com o intuito de fomentar e promover através 

da comunicação com o público. Nesse aspecto o Quadro 18, refere-se ao planejamento digital, 

abordados nos quadros anteriores e a sua importância para a promoção de um destino. 

Pode-se concluir, segundo o Subgerente de Articulação e Pesquisa, que o 

planejamento digital é essencial, pelo fato do mercado consumidor em sua grande parte, está 

consumindo pelo meio digital em diversas plataformas, como mencionado pelo Diretor 

Presidente, nele você tem “vários tipos de público, em várias frentes” dialogando com o 

destino, complementado pela Diretora de Operações do Centro de Convenções, como forma 

de manter a chama acessa. Além de ser uma forma de mensurar os dados de engajamento, de 

onde vem esse engajamento, quem é esse que esse público que está interagindo com esse 

conteúdo, é utilizar as plataformas de maneira inteligente, como é citado pelo Subgerente de 

Articulação e Pesquisa e pela Diretora de Operações do Centro de Convenções e usar o 

algoritmo como ferramenta, para otimizar, aumentar e ampliar o alcance. 

Para o Diretor Presidente, o planejamento digital é uma consequência da atualização 

do mindset, de pensar estrategicamente com as tendências de inovação do mercado, que vai 

além do Instagram, e sim a utilização de uma estratégia digital alinhada em os canais de 

comunicação, como Youtube e LinkedIn. O Subgerente de Articulação e Pesquisa ressalta que 

o mercado digital acelerou ainda mais durante a pandemia e é fundamental se apropriar disso 

para elaboração de uma estratégia eficiente. 

A Gerente de Comunicação pontua que o planejamento digital já estava no escopo, 

mas não era prioridade antes da pandemia, e que no período corrente de 2022 ele foi encarado 

como prioridade, trabalhando de forma unificada as ações de promoção, como é citado pela 

Gerente de Promoção Internacional, o qual menciona que hoje o QRcode do Visite Rio 

Grande do Norte, é integrado às redes sociais e conteúdos de promoção do Estado, onde o 

cliente pode consumir através do link mais conteúdos, e associar isso na elaboração dos  

estandes foi muito assertivo. Outro ponto foi a retirada da promoção em papel, mencionada 

pela Gerente de Promoção Internacional, então todo conteúdo disponível, passou a ser 

distribuído de forma digital. 

Para Diretora de Operações do Centro de Convenções foi um processo de aprender a 

falar do destino de uma nova forma, que despertasse a vontade de viajar de uma forma 

consciente, como a ação de utilizar os influenciadores digitais como promotores do destino, a 

websérie com influenciadores, dessa forma, o digital deu essa oportunidade da aproximação 
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de mercados, não tão tradicionais, por meio da criatividade e qualidade do material 

distribuído.  

A Gerente de Comunicação também explica a importância de um conteúdo integrado, 

com uma comunicação assertiva, para se comunicar melhor com as pessoas que estavam 

envoltas a sua bolha, complementado pela Gerente de Promoção Internacional, através de 

vídeos dinâmicos, vídeos alegres, que comunique para o seguidor, o cliente final. Por fim, o 

Diretor Presidente, relata que tem muitos pontos a melhorar em algumas plataformas virtuais, 

mas em 2022 o grande diferencial da EMPROTUR, é a estratégia digital. 

 

Quadro 18- Planejamento digital como um diferencial para a promoção de um destino  
Cargo do 

entrevistado 

Respostas Unidade de co-ocorrência 

Diretor 

Presidente  Isso é muito de atualização do mindset, não é, eu 

sou uma pessoa que gosta dessa história de 

inovação, de pensar estrategicamente fora da caixa, 

assim , e a gente sabia que o digital era onde estava 

a chave desse sucesso, mas o digital não se resume 

só ao Instagram, não a gente tem uma estratégia 

digital nos canais, então a gente tem uma pro 

YouTube, a gente tem uma no LinkedIn, gente 

deveria melhorar muito ainda algumas delas, mas a 

gente hoje, não é, canais aí conversando com vários 

tipos de público, em várias frentes, e isso é muito 

importante, de fato o nosso grande diferencial é a 

estratégia digital, hoje é inspiração do destino, total 

100%, a gente não fala sobre alguns outros 

assuntos. 

● Atualização do mindset 

● Pensar estrategicamente fora 

da caixa 

● Digital, como chave do 

sucesso 

● Estratégia digital nos canais 

● Youtube, LinkedIn, 

Instagram 

● Canais aí conversando com 

vários tipos de público, em várias 

frentes 

● Estratégia digital como 

grande diferencial 

● Inspiração do conteúdo 

100% sobre o destino 

Subgerente de 

Articulação e 

Pesquisa 
É Importante porque,  é hoje grande parte da fatia 

do mercado consumidor, para não dizer a totalidade 

,  tá e consumindo em diversas plataformas ,  é 

digitais mais de uma, então é, e outra coisa que o 

meio digital ele permite que você mensure , tenha, é 

saiba o que é que funciona, é o  que tem mais 

engajamento, de onde vem esse engajamento, quem 

é esse que esse público que está interagindo com 

esse conteúdo, então,  planejamento é,  esse mundo 

digital, esse mercado digital, que ele acelerou ainda 

mais durante a  pandemia , já que as pessoas 

passaram a usar mais é os aplicativos, dispositivos 

possíveis, mas ele foi fundamental, é se apropriar 

disso e sim, não como a solução para tudo mas 

como uma ferramenta muito importante. 

● Mercado consumindo 

diversas plataformas digitais  

● Mensuração de dados pelo 

meio digital 

● Engajamento 

● Interação com público 

● Planejamento  

● Mercado digital acelerou 

durante a pandemia 

● Aumento do uso aplicativos, 

dispositivos na pandemia 

● Aplicativos, dispositivos 

como ferramentas 

 

Gerente de 

Comunicação O planeamento digital ele tava no nosso escopo, 

mas ele não era de fato a prioridade, é a gente 

trabalhava a promoção, aliais trabalhava o destino a 

partir da promoção, então do relacionamento da ida 

a eventos, e a feiras, quando a pandemia chegou, o 

● Planejamento digital não era 

prioridade  

● Trabalhar o destino a partir 

da promoção 

● Relacionamento de ida e 

volta das feiras mudou 
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digital passou a ser prioridade, e hoje o digital é tão 

importante, ou a comunicação é tão importante, 

quanto a promoção, e eles colaboram, elas 

trabalham unificadas, acho que foi a pandemia que 

trouxe essa perspectiva de que a gente precisava se 

comunicar melhor, é de se compreender melhor, 

para conseguir chegar até a pessoa,  até porque as 

pessoas estavam em células , cada um nas suas 

casas, e se a gente não chegasse, é o único jeito de 

eu chegar até aquela pessoa, era através de 

comunicação assertiva, é diferente dos estados 

anterior, que já estava todo mundo circulando no 

mesmo ambiente, em si no ponto de vista da cidade 

do enfim, dos grandes centros, e aí eu podia chegar 

naquela pessoa de outras formas. 

● Digital passou a ser 

prioridade  

● Digital e comunicação como 

forma de promoção 

● Necessidade de se comunicar 

melhor  

● Compreender melhor 

● Chegar até o público que 

estava em casa, com uma 

comunicação atrativa  

● Chegar no público de outras 

formas  

Gerente de 

Promoção 

Internacional 
O planejamento digital ele tem que acompanhar o 

que está acontecendo no mundo , atualidade, é se 

adaptar a essa forma de conversar com o cliente 

final, com vídeos dinâmicos, vídeos alegres, que 

comunique para o o seguidor, ali para o cliente 

final, opções que ele tem no estado, então essa 

forma de interação, que hoje a gente consegue ter 

até mesmo nos estandes, que a gente participa  , que 

a gente tem antes a gente tinha lá só uma foto do 

linda é maravilhosa do Rio Grande norte,  hoje a 

gente tem QRcode que serve para qualquer coisa, é 

qualquer conteúdo a gente tem lá esse link com o 

digital, então ele não só vê a imagem, mas ele tem 

um link para o digital que consegue levar ele para 

outras formas, outros conteúdos que ele pode 

consumir ali, então o digital hoje está muito 

alinhado a várias estratégias de promoção que a 

EMPROTUR realiza, levar isso para os estandes  

foi um algo muito assertivo assim, que a gente 

passou a fazer no último ano, e sem falar  que a 

gente passou a não trabalhar com o papel, então 

toda a nossa estratégia de promoção, de 

comunicação também com público profissional, 

hoje ela é de forma digital. 

 

● Planejamento digital 

acompanhando o mundo 

● Adaptar a forma de 

conversar com o cliente final 

● Vídeos dinâmicos, vídeos 

alegres 

● Formas de interação 

● Estandes mais dinâmicos e 

interativos  

● QR Code 

● Conteúdo a gente tem lá esse 

link com o digital 

● Digital hoje está muito 

alinhado a várias estratégias de 

promoção 

● Parou-se de trabalhar com 

papel 

● Estratégia de promoção de 

comunicação com público 

profissional de forma digital. 

 

 

  

Diretora de 

Operações do 

Centro de 

Convenções 

A foi o que manteve a chama acesa ali, 

principalmente falando de público final ,  é porque 

ensinou pra gente uma nova forma de falar do 

destino, é uma nova forma de se comunicar, usou 

essas  plataformas de um jeito mais inteligente, que 

despertasse de fato nos turistas, a vontade de voltar 

a viajar, é mudou as nossas ações , a gente nunca 

tinha pensado em influenciador digital e o prever 

ações com influenciadores digitais, é a gente 

conseguiu perceber o potencial de análise de dados, 

que esses canais digitais nos davam, e usar o 

algoritmo ao nosso favor, é conseguiu é otimizar, 

aumentar, ampliar o alcance , hoje a gente sabe 

onde coloca um material ali,  uma peça, um reels  

no Instagram, a web série no YouTube, a gente vê o 

● Manter a chama acesa 

● Nova forma de se comunicar  

● Plataformas de um jeito 

inteligente  

● Despertar a vontade de viajar 

● Influenciador digital  

● Potencial de análise de dados 

● Canais digitais 

● Utilizar o algoritmo ao nosso 

favor 

● Otimizar, aumentar, ampliar 

o alcance 

● Reels no instagram  

● Web série 

● Youtube 

● Aumento do alcance 
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alcance disso , o quanto aumento, o quanto ampliou 

,  tem pessoas de vários outros mercados que 

consegue ver o nosso material, que têm acesso a 

ele, olha eu vi uma coisa do Rio Grande do Norte e 

queria saber mais, isso é muito importante, pra 

utilizar, a gente tinha, a gente que eu vou falar o 

turismo brasileiro, tinha um discurso tão 

quadradinho ali, tão dentro da caixa, expandiu , é se 

a gente for falar não só do Rio Grande do Norte, 

mas vai o Visit Portugal, que criou uma campanha 

incrível, pra que as pessoas ficassem em casa, e 

quando fosse importante elas, iam sair de novo, isso 

ia passar, eu acho que o digital deu essa 

oportunidade da gente se aproximar de mercados, 

não tão tradicionais, por meio da nossa criatividade, 

e é da qualidade do material que a gente colocava 

ali, seja das peças de vídeo ou dos áudios. 

 

● Turismo brasileiro 

● Visit Portugal 

● Campanha para ficar em casa 

● Digital como oportunidade 

de aproximação com mercado 

● Criatividade 

● Qualidade do material 

● Peças de vídeo e áudios  

Fonte: Dados da Pesquisa, 2022. 

 

Em resumo, a promoção turística do destino Rio Grande do Norte, antes da pandemia, 

era baseada no Planejamento Estratégico e Marketing para o turismo do Rio Grande do Norte, 

que foi projetado em 2017 e pelo Planejamento estratégico interno da EMPROTUR projetado 

para 2020, e atuava de forma segmentada, com enfoque no segmento sol e praia, mas tinha 

um plano estratégico para cada segmento, com objetivo de difundir mais o interior. As ações 

previstas no planejamento permeavam entre participações de feiras nacionais e internacionais, 

apoio de eventos e campanhas de Fam Tour, regidos pela inteligência comercial com o 

interesse nos mercados emissores. 

Contudo, o planejamento elaborado em 2019, não previa a chegada da pandemia, logo 

as estratégias para o ano de 2020, tiveram como novas prioridades a segurança sanitária e a 

reabertura do mercado, nesse quesito é importante ressaltar a criação do selo de “Turismo 

mais protegido" e a conquista do selo “Safe and Travels". As ações durante esse período 

tinham como foco o relacionamento e a comunicação, através de parcerias estratégicas com 

operadoras de viagens, companhias aéreas e parceria com o trade local, além do apoio em 

eventos e a atuação no meio digital de forma direcionada. 

Dessa forma, foi necessário estabelecer uma nova comunicação, na qual teve como 

pilares o fortalecimento de marca e o mercado digital, com ações de rebranding para 

consolidar a nova marca “Visite Rio Grande do Norte” no mercado, através de campanhas de 

marketing cooperado e capacitações, e ações nas redes sociais, Instagram e Youtube, tendo 

como exemplos a participação dos influenciadores para promover o destino. O enfoque do 

investimento durante a pandemia passou a se apoiar no setor de eventos, e investir nas 



117 

 

 

operadoras com o intuito de amparar e gerar demanda no cenário do mercado aquecido. 

Apesar disso, algumas ações permaneceram com a pandemia, com a execução voltada para o 

ambiente virtual, como foi o caso da participação das feiras e as capacitações, fora isso, os 

apoios de eventos que já estavam garantidos e as campanhas de marketing cooperado se 

mantiveram também no planejamento estratégico. 

O processo de reformulação da estratégia teve como norte, também, a mudança do 

padrão de consumo, na qual o raio de atuação foi direcionado aos Estados vizinhos, e a 

priorização foi em participação de feiras regionais e nacionais. Assim como a valorização de 

experiências, dentro do Estado, pensando nisso foi criado à campanha “Meu Rio Grande” que 

buscava estimular o turismo interno do Estado nos segmentos. Outro ponto abordado foi a 

estratégia no mercado digital, como prioridade do mercado atual, combinado em diversas 

plataformas, com o intuito de fomentar e promover o destino através das interações com o 

público.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, as análises revelam a abrangência da estratégia de promoção de um 

destino, com o estudo do caso do Rio Grande do Norte, através da contribuição dos gestores 

da EMPROTUR, responsáveis pela gestão da promoção do Estado. Nesse contexto, no que 

tange a estratégia e ações de promoção turística do Rio Grande do Norte conclui-se que teve 

um destaque para o Sistema de Inteligência Turística do Rio Grande do Norte (SÍRIO) e a 

promoção das respectivas formas de segmentação turística: Sol e Praia, LGBTQ+, Histórico 

Cultura, Turismo Responsável, Religioso, Ecoturismo e Turismo de Aventura, MICE, Luxo e 

+60, tendo como pilar a inteligência comercial para a tomada de decisão, o posicionamento da 

marca “Visite Rio Grande do Norte”, o planejamento digital e o relacionamento B2B e B2C. 

O posicionamento de mercado vem atrelada a uma marca que traduz a essência do RN 

o “Visite Rio Grande do Norte”, inspirada na originalidade, cores quentes e vivas, a referência 

ao acolhimento do povo potiguar e seus atrativos turísticos, e com ações direcionadas aos 

mercados emissores do Estado como participação em feiras dos segmentos, apoio para 

eventos regionais e nacionais, ações de marketing cooperado, Fam Trips, ações com 

influenciadores, Road Shows, Websérie, Film Commission que tem com o intuito aumentar o 

alcance do Estado. 

No que concerne aos impactos negativos causados ao destino turístico Rio Grande do 

Norte, durante a pandemia conclui-se que com a chegada do Covid-19 a indústria do turismo 

viveu a sua pior fase em anos, com as restrições sanitárias, diminuição da malha aérea, 

lookdown e o distanciamento social, que ocasionaram a quebra financeira dos 

empreendimentos e alto índice de desemprego. Na hotelaria o índice de ocupação durante a 

primeira onda do Covid-19 chegou a cair mais do que a metade, variando entre 15% a 30%, 

acarretando, falências, fechamentos temporários e a diminuição do quadro de funcionários.  

Com isso foi necessário diversas medidas de apoio entre secretaria, governo e trade 

para o processo de reestruturação do mercado, tendo como exemplo a elaboração de um Plano 

de Retomada (FEDERAÇÕES DO COMÉRCIO, 2020) que teve como objetivo criar 

diretrizes e critérios mínimos gerais de higiene pessoal, segurança sanitária, distanciamento 

social e sanitização de ambientes para todos os segmentos da atividade turística, e criação do 

selo “Turismo mais protegido”, selo do Rio Grande do Norte em parceria com a 

FECOMÉRCIO, e capacitação dos funcionários dos empreendimentos. Os empreendimentos 
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tiveram que passar pela reformulação para o “novo-normal” adaptado com os protocolos de 

segurança sanitária e com uma nova estratégia de comunicação com o turista.  

Neste contexto, o padrão de consumo do turista também foi alterado, a vontade de 

viajar existia, mas era pensada com cautela, preferindo viagens de curta distância, tendo como 

prioridade a segurança sanitária, a valorização da experiência, a preferência por lugares ao ar-

livre com contato com a natureza, e a interação com o digital.  

No tange ao processo de mudança e execução da promoção turística no destino Rio 

Grande do Norte mediante a pandemia de Covid-19, a partir dos gestores e equipe técnica 

observa-se que foi realizada uma reformulação da estratégia da promoção turística do Estado, 

com ações focadas no relacionamento e na comunicação, apoiadas em parcerias estratégicas 

com operadoras de viagens, companhias aéreas e parcerias com o comércio local, além de 

atividades e ações direcionadas no ambiente digital. 

A partir disso, é relatada a mudança do raio de atuação que antes era baseada na esfera 

nacional e internacional, e passa a atuar mais no raio regional, com enfoque nos Estados e 

vizinhos e de forma racional, utilizando o espaço das prateleiras das operadoras para 

promover os produtos estrelas dos segmentos, assim avançando no processo de interiorização 

do turismo. 

Pode-se afirmar que os grandes destaques da promoção do produto turístico do RN 

foram as campanhas de marketing cooperado, atrelado a capacitação de agentes de viagens, 

que proporcionaram a presença do RN nos rankings de destinos mais vendidos do Brasil em 

2021 e 2022. Além disso, a criação do Sírio, como sistema de inteligência comercial, 

responsável pela análise de dados das pesquisas, comportamento do consumidor e tendências 

do mercado, para elaboração de um plano de ações mais assertivo e fundamentado e o 

planejamento digital, pautado em uma estratégia com a integração entre as plataformas, com o 

mesmo conteúdo inspiracional para fazer um impulsionamento de campanha. 

Em última análise, foi possível identificar um desencontro do discurso relacionado ao 

planejamento estratégico, pelo fato de um entrevistado alegar que o planejamento continua o 

mesmo, com apenas mudanças na sua execução, enquanto os outros expõem que o 

planejamento de 2020, foi construído de forma contínua, quase periodicamente. Esse ponto 

entra em discordância novamente quando são citadas as ações com os influenciadores, que 

para um entrevistado, foi uma ação criada na pandemia, e para outro entrevistado já era 

previsto no planejamento. 
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Além disso, é notório em algumas respostas que cada entrevistado conseguiu dar mais 

informações quando a pergunta foi direcionada para sua área de responsabilidade, e também é 

perceptível que o tempo de empresa é atrelado também ao conhecimento do mercado e 

estratégias passadas, como pode ser observado na fala do entrevistado com mais tempo de 

empresa, o qual é a Gerente de Promoção Internacional. 

Com base nessa proposição, o presente estudo contribui para entendimento das 

estratégias de promoção da marca do destino turístico Rio Grande do Norte, durante o 

enfrentamento da crise do Covid-19. Expondo, segundo o olhar dos gestores da empresa, 

responsável pela promoção do produto turístico do Rio Grande do Norte, as ações elaboradas 

para a consolidação da marca e retomada do setor turístico. 

Em linhas gerais, conclui-se que quanto à estratégia de promoção da marca do destino 

turístico Rio Grande do Norte a partir de 2018 houve mudanças em um plano traçado em que 

começou a serem apresentados nas feiras outros destinos do Rio Grande do Norte, como o 

interior do Estado para promoção à interiorização do turismo e abarcar também outros polos 

turísticos. Essa atitude da EMPROTUR é uma maneira de trazer outros segmentos de turismo 

que não apenas sol e mar, mostrando outras segmentações do turismo, ainda inexplorada.   

Vale considerar que este estudo a partir de seu caráter exploratório limitou-se em 

abarcar um campo de estudo específico, que compreendeu a visão dos 5 entrevistados nos 

cargos de Diretoria, gerência e subgerência. Futuras pesquisas podem adentrar no assunto, 

explorando a visão dos outros participantes da cadeia, com um escopo de pesquisa mais 

abrangente, com a posição dos gestores do trade e a visão dos turistas em relação à marca do 

Rio Grande do Norte. 

Portanto, conclui-se que as respostas obtidas e as análises das mesmas trazem novas 

percepções sobre a promoção turística, sendo pioneiro no estudo de caso da promoção do 

produto turístico do Rio Grande do Norte durante a pandemia. Como ponto essencial para a 

retomada do turismo durante a pandemia do COVID-19, baseado no reposicionamento no 

mercado e um planejamento estratégico alinhado à inteligência comercial. 
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APÊNDICES 

  

APÊNDICE A- ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS GESTORES DA EMPROTUR  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PESQUISA: ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DA MARCA DO DESTINO 

TURÍSTICO RIO GRANDE DO NORTE 

 

Data de realização da entrevista:________________ 

Tempo de duração da entrevista:_________________ 

 

PARTE I - Perfil do entrevistado 

1. Faixa etária:  

(    ) Entre 20 e 24 anos 

(    ) Entre 25 e 33 anos 

(    ) Entre 34 e 42 anos 

(    ) Entre 43 e 51 anos 

(    ) Entre 52 e 60 anos 

(    ) Acima de 60 anos 

 

2. Qual o seu gênero? 

(    ) Feminino 

(    ) Masculino 

(    ) Outro 

 

3. Qual estado civil? 

(    ) Solteiro 

(    ) Casado 

(    ) Divorciado 

(    ) Viúvo 

(    ) União Estável  
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4.Qual seu nível de escolaridade? 

(    ) Fundamental Incompleto 

(    ) Fundamental Completo 

(    ) Médio Incompleto 

(    ) Médio Completo 

(    ) Superior Incompleto 

(    ) Superior Completo 

(    ) Pós-Graduação Incompleta 

(    ) Pós-Graduação Completa 

 

4.1 Se tiver nível superior completo qual é o curso? ______________________________ 

4.2 Se tiver pós-graduação completa, qual é o curso? _____________________________ 

 

5. Qual é o seu cargo? ______________________________________________ 

  

6. Quanto tempo que você tem de atuação no seu cargo? _________________  

 

PARTE II- Análise da estratégia de promoção da marca do destino turístico Rio Grande 

do Norte 

 

7- Como é feita a gestão da promoção do produto turístico do Rio Grande do Norte?  

 

8- Como o setor de inteligência comercial atua no processo de tomada de decisão? 

  

9- Quais são os mercados emissores do RN? 

 

10- Como foi o processo de mudança de marca, de Tudo Começa aqui, para Visite Rio 

Grande do Norte? 

 

11- Como são definidas as estratégias para cada segmento? 

 

12- Quais foram as inspirações para a marca “Visite Rio Grande do Norte”? (Elementos, 

cores, slogan presente na marca?) 

  

 

13- Quais são os principais diferenciais competitivos que o RN possui perante os outros 

destinos? 
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14- Como eram os números de ocupação da hotelaria na alta temporada, antes e durante a 

pandemia? 

 

15- Como o distanciamento social mudou o padrão de consumo do turista? 

 

16- Como os empreendimentos turísticos responderam a esse momento? 

17- Como eram as ações e planejamento estratégico para promoção turística antes da 

pandemia?  

 

18- Quais foram às novas prioridades, e parcerias estratégicas, realizadas durante a pandemia? 

 

19- Qual plano de ação foi criado para a nova comunicação da EMPROTUR, sem utilizar os 

momentos, feiras, eventos e ações promocionais? No quesito investimento, o enfoque mudou 

durante esse período? 

 

20- Quais ações permaneceram durante a pandemia? 

 

21- Como a mudança do padrão do consumidor influenciou no processo de reformulação da 

estratégia? 

 

22- Como o planejamento digital foi um diferencial para a promoção de um destino? 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE TURISMO 

CURSO DE TURISMO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Este é um convite para o senhor (a) participar da pesquisa: Estratégia de 

Promoção da Marca do Destino Turístico Rio Grande do Norte, que tem como 

pesquisador responsável Sara Jane Almeida de Sousa. 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a estratégia de promoção da marca do 

destino turístico Rio Grande do Norte. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é preencher lacunas da literatura de 

turismo, posto que há estudos sobre as mudanças ocorridas nos padrões de consumo dos 

turistas e nos aspectos da promoção turística após a pandemia de COVID-19 em alguns 

países, mas não mostra a atuação dos gestores de promoção turística para captação desses 

turistas e as mudanças que ocorreram para essa captação de turistas.  

Caso você aceite este convite será necessário que seja realizada uma entrevista 

que poderá ser gravada para agilizar o processo de coleta e conseguir maiores detalhes para 

posterior transcrição.  

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas 

em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de seu nome e ou qualquer 

dado possa lhe identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa 

pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 
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Consentimento Livre e Esclarecido  

 

 Após ter sido esclarecido sobre o objetivo e modo de coleta deste estudo, além 

de saber os benefícios e desconfortos para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 

concordo em participar da pesquisa: Estratégia de Promoção da Marca do Destino 

Turístico Rio Grande do Norte, e autorizo a divulgação para fins acadêmicos (congressos 

e/ou publicações científicas) desde que nenhum dado possa me identificar. 

 Natal,____ de maio de 2022. 

 

____________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Declaração do pesquisador responsável 

Como pesquisador responsável pelo estudo Estratégia de Promoção da Marca 

do Destino Turístico Rio Grande do Norte, declaro que assumo a inteira responsabilidade 

de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos 

e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade 

sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 

estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, _____ de maio de 2022. 

 

__________________________________________ 

Sara Jane Almeida de Sousa 

 


