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REDES SOCIAIS E INFLUENCIADORES DIGITAIS NA PROMOÇÃO DE
DESTINOS TURÍSTICOS PELA VISÃO DE AGENTES PUBLICITÁRIOS: UM

CASO DE NATAL/RN

Paul Allison Oliveira Celestino Costa1

Lissa Valéria F. Ferreira2

RESUMO

Na contemporaneidade, as redes sociais se apresentam como uma alternativa
positiva, facilitando a vida das pessoas e instituições, criando espaços para novos
tipos de negócios, empregos e formas de comunicação. A partir delas, surgem os
influenciadores digitais, os quais se transformam em estratégias de marketing e
impulsionam oportunidades para parcerias com o intuito de levar seu produto ou
serviço para públicos inimagináveis. Um dos setores que mais se favorecem é o
turístico, com viajantes potencializando mensagens e compartilhando estilos de vida
“viajantes” com uma audiência cativa e ávida por dicas e novidades. Com base
nessas variáveis, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a partir da cidade de
Natal/RN e com a visão de agentes publicitários de empresas turísticas locais, o
papel dos influenciadores digitais perante a promoção de destinos turísticos. Além
do mais, a relevância da qualidade turística da cidade, como a capacidade de
serviços de marketing locais, influência de mão de obra e infraestrutura, nível de
atração do destino e investimentos turísticos. Quanto à metodologia, a pesquisa foi
caracterizada como descritivo-exploratório, com abordagem qualitativa. Os
resultados indicaram que o município apresenta um alto potencial por seus atrativos
naturais, no entanto, necessita realmente de políticas públicas que estejam
alinhadas a uma imagem positiva. Quanto à estratégia de promoção do destino, por
influenciadores digitais nas redes sociais para a cidade estudada, quando se
apresentam escolhas bem pensadas e roteiros estratégicos, garantem um bom
retorno turístico. A capital do Rio Grande do Norte, Natal, foi a cidade escolhida
para o estudo, mas pode ser aplicada em outras destinos, nas percepções de
publicitários no Brasil, de modo geral. Também é válido um estudo com
influenciadores digitais da cidade, observando seus conteúdos e como eles atingem
seus seguidores.

2 Doutorado em Administração de Empresas pela Universidade de Barcelona (2005), revalidado pela
Universidade de Brasília (2006) e Pós-Doutorado em Comunicação Estratégica pela Universidade
Autônoma de Barcelona (2020/CNPq). Professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Turismo da UFRN (PPGTUR/UFRN).
Email: lissaferreira.iadb@yahoo.es

1 Graduando em Turismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Bacharel em
Comunicação Social - Publicidade e Propaganda pela Universidade Potiguar (UNP). Email:
allison_celestino@hotmail.com



Palavras-chave: Redes sociais. Influenciadores digitais. Destinos turísticos. Agente
de publicidade.

ABSTRACT

Nowadays, social networks present themselves as a positive alternative, making the
lives of people and institutions easier, creating spaces for new types of business,
jobs and ways of communication. From them, digital influencers emerge as marketing
strategies and drive opportunities for partnerships in order to spread products or
services to unimaginable audiences. One of the sectors that is most favored is
tourism, with travelers enhancing messages and sharing “travelers” lifestyles with a
captive audience eager for tips and news. Based on these features, the objective of
the present work was to evaluate, through the city of Natal/RN and with the view of
advertising agents of local tourist companies, the role of digital influencers in the
promotion of tourist destinations. Furthermore, the relevance of the city's tourist
quality, such as the capacity of local marketing services, influence of manpower and
infrastructure, level of attraction of the destination and tourism investments. As for
the methodology, the research was characterized as descriptive-exploratory, with a
qualitative approach. The results indicated that the municipality has a high potential
for its natural attractions, however, it really needs public policies that are aligned with
a positive image. As for the destination promotion strategy, by digital influencers on
social networks for the city studied, when well-thought-out choices and strategic
itineraries are presented, they guarantee a good tourist return. Natal, the capital of
Rio Grande do Norte, was the city chosen for the study, but it can be applied in other
destinations, in the perceptions of advertisers in Brazil, in general. A study with digital
influencers in the city is also valid, observing their content and how they reach their
followers.

Keywords: Social networks; Digital influencers; Tourist destinations. Advertising
agent.



1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a tecnologia tem dado um grande avanço no mundo,

fazendo com que vários setores se adaptem às novas mudanças tecnológicas. No

turismo, o avanço tecnológico vem impactando a atividade em um ritmo veloz. Com

o amplo uso da internet, o mercado turístico precisou seguir as tendências e se

inserir dentro desse ramo virtual para atrair cada vez mais pessoas.

Devido a sua praticidade e rapidez de informações desse meio de

comunicação, a internet consegue incentivar as pessoas a aderirem o mercado de

viagens em números cada vez maiores.

As redes sociais são os principais alvos para tudo isso acontecer, afinal, é lá

onde se concentram grandes números de pessoas que possam interagir umas com

as outras. O seu objetivo principal é a postagem de conteúdos, onde pode acumular

uma rede de seguidores e seguidos, curtir e comentar publicações para interagir

com os outros usuários.

De acordo com o estudo Digital 2022: Global Overview Report, publicado pelo

site Datareportal3, 4,6 bilhões de pessoas estão conectadas às redes sociais, ou

seja, mais da metade da população mundial está presente nessas plataformas. Esse

número cresceu em média 12% ao ano na última década e do tempo que os

internautas passam online, em torno de 35% é dedicado às mídias sociais. Uma das

mais utilizadas é o Instagram, no qual, de acordo com a plataforma SemRush4, ela

apresenta certa de mais de um 1 bilhão de usuários ativos por mês e é a quarta rede

social mais popular do mundo e a terceira no Brasil.

Com o crescimento dos usuários nas diferentes redes, o mercado entra em

atualização repetidamente para satisfazer as necessidades da sociedade, gerando

novas ferramentas para que os usuários possam obter mais opções para

compartilhar suas experiências do cotidiano e como uma possível consequência de

poder se transformar em uma pessoa influente dessa mídia.

De acordo com McCracken (1989), os influenciadores são aqueles indivíduos

que fazem uso da sua visibilidade para promover produtos. As características

dessas personalidades, sejam elas positivas ou negativas, são geralmente

4 As 25 redes sociais mais populares do mundo. Disponível em: https://pt.semrush.com/. Acesso
em: 09 maio 2022.

3 Digital 2022 April Global Statshot Report. Disponível em: https://datareportal.com/. Acesso em: 10
maio 2022.



transferidas para as marcas (MOSPAN; ALEXANDER, 2018). O objetivo da

estratégia é promover as organizações e persuadir os consumidores a comprarem

(JIMÉNEZ-CASTILLO; SÁNCHEZ-FERNÁNDEZ, 2019).

Eles são capazes de modificar o comportamento e mentalidade dos seus

seguidores, e até mesmo impulsionar um produto, serviço e/ou marca. O marketing

de influência é o desenvolvimento de relacionamento com pessoas influentes, que

auxiliam na criação de visibilidade para um produto ou serviço (ENGE, 2012). Com

isso, dos mais variados perfis, existem aqueles que abordam o turismo ou que são

apenas contratados por empresas/destinos para falarem sobre determinada

localidade.

Neste sentido, o estudo sobre a influência digital na promoção de destinos

turísticos pelas redes sociais, vem se tornado cada vez mais relevante, para que as

regiões consigam obter uma melhor estratégia de promoção, com um maior número

de visitantes, sucesso na receptividade de seus serviços, fidelização dos clientes e

consequentemente lucratividade. Afinal, é uma ferramenta de baixo custo, alta

visibilidade e de resultados positivos.

De acordo com a Associação Brasileira Blogs de Viagem (ABBV), ações com

blogs e influenciadores digitais já estão bastante difundidas no setor de turismo,

especialmente entre em agências de comunicação que atendem instituições e

profissionais de marketing de empresas de serviço. Entre as 118 participações, 109

declararam ter realizado ações com blogueiros e influenciadores digitais nos últimos

12 meses e 117 declararam interesse em fazê-lo nos próximos 12 meses.

A promoção online desempenha um papel importante para a redução da

incerteza sobre os destinos turísticos através da criação e conscientização dos

turistas sobre o destino. À medida que os promotores turísticos entendem como os

consumidores buscam informações, vão sendo criadas campanhas mais eficazes

para influenciar as expectativas do seu público-alvo (LAI; VINH, 2013).

A relevância dos conteúdos digitais para a influência é muito importante, já

que consumidores tendem a confiar muito mais em suas opiniões, o que é positivo.

Empoderar pessoas reais para falarem de suas experiências pode ser muito mais

eficaz do que simplesmente fazer publicidade para a sua marca.

Partindo desses pressupostos, a razão pela escolha da temática deu-se pelo

fato do pesquisador ter bastante interesse na área desse segmento e sentir a



necessidade de investigar e discutir o papel do influenciador digital e quais aspectos

referentes à promoção turística estão sendo desenvolvidos na cidade de Natal/RN.

Poucos são os trabalhos que abordam o estudo de redes sociais e

influenciadores digitais para promover destinos, além de nenhum especificamente

para a cidade de Natal/RN (ver quadro 01), sendo assim, torna-se necessária uma

pesquisa capaz de sanar esta lacuna do conhecimento e analisar a cidade em

questão. Todas as produções acadêmicas listadas foram buscadas a partir das

plataformas BDTD, Periódicos Capes e Google Acadêmico.

QUADRO 1: PRODUÇÃO ACADÊMICA ACERCA REDES SOCIAIS E INFLUENCIADORES
DIGITAIS NA PROMOÇÃO DE DESTINOS TURÍSTICOS

TÍTULO AUTOR (A) TIPO PERIÓDICO/
INSTITUIÇÃO

ANO

O Papel dos Influenciadores Digitais Para o
Marketing de Destinos Turísticos SANTOS,

I.G.F. TCC UFOP 2020

O papel dos influenciadores digitais na
promoção de um destino turístico CRUZ,

A.A.S.C TCC
Universidade

de
Évora/Portugal

2020

Os influenciadores digitais como uma nova
estratégia de marketing turístico

LOUBACH,
M.B.S;

MADEIRA, P.A
COELHO,

M.A.P.

TCC UEMG 2019

Imagem de destinos turísticos do Rio Grande
do Norte veiculada por travel influencers no

Instagram
BARBOSA,

E.C.G TCC UFRN 2019

Influência dos Blogs de Viagem na Decisão de
Compra do Destino Natal: um estudo

exploratório na percepção de turistas e
blogueiros

ARAÚJO, M.A Dissertação UFRN 2019

As mídias sociais e o influenciadores digitais
na promoção de destinos turísticos

ANDRADE,
B.L.S; MOTA,

D.;
FERREIRA,

H.P.;
PERINOTTO,

A.R.C.

Artigo

Revistas Anais
Brasileiros de

Estudos
Turísticos

2018

Fonte: Dados de pesquisa, 2022.

O estudo é pertinente, visto que pode servir como base estratégica para

outras cidades, quanto à utilização de influenciadores digitais para promover suas

localidades. Desta forma, a seguinte indagação norteia o desenvolvimento da

pesquisa: Quais aspectos demonstram o uso da promoção de destinos turísticos a



partir das redes sociais e influenciadores digitais em Natal/RN, pela visão dos

agentes publicitários de empresas turísticas locais?

Diante do exposto, o artigo possui como objetivo analisar o papel dos

influenciadores digitais, perante a promoção de destinos turísticos, focando no caso

da cidade de Natal/RN, pela visão de agentes publicitários do turismo local. Nesse

sentido, o estudo propõe avaliar a relevância da qualidade nos serviços de

marketing para a cidade; a atração do destino turístico Natal/RN para os turistas; o

mercado turístico de Natal em nível nacional e internacional; os investimentos

turísticos em Natal; a influência de infraestrutura e mão de obra na demanda

turística; e o impacto das ações de comunicação, através de ações de

influenciadores digitais no destino Natal.

2. REDES SOCIAIS E INFLUENCIADORES DIGITAIS NA PROMOÇÃO DE
DESTINOS TURÍSTICOS

2.1 MÍDIAS E REDES SOCIAIS

Quando é falado em redes sociais atualmente, o que se é pensado em

primeiro lugar são sites/aplicativos como Facebook, Instagram, Linkedin. No entanto,

a ideia é bem mais antiga. Em 1954, o conceito de rede social foi utilizado pela

primeira vez pelo antropólogo britânico John Barnes, que através da análise das

relações entre pescadores de uma pequena comunidade, considerou que a vida

social era considerada um conjunto de pontos (nós) que se estruturavam numa teia

de relações (FIALHO, 2008; MOLINA, 2001).

Não fazer parte de uma rede social, nos dias de hoje, é basicamente

impossível. Oliveira (1998, p. 37) afirma que “a própria natureza humana exige que

os homens se agrupem. A vida em sociedade é uma condição necessária à

sobrevivência da espécie humana”.

As redes sociais são estruturas sociais, representadas por pessoas e

organizações, que estão ligadas pela afinidade ou alguma razão em comum. São

ferramentas em que os usuários podem efetuar um login através de uma conta, em

qualquer dispositivo que tenha acesso à internet. Pode-se afirmar que são

facilitadores de conexões sociais entre pessoas, grupos ou organizações que

compartilham dos mesmos valores ou interesses, interagindo entre si.



De acordo com Telles (2010), as redes sociais são definidas como ambientes

cujo foco é reunir pessoas, os chamados membros, que, uma vez inscritos, podem

expor seu perfil com dados como fotos pessoais, textos, mensagens e vídeos, além

de interagir com outros membros, criando listas de amigos e comunidades.

Esse conceito foi ampliado com a internet e a criação das mídias sociais. As

redes sociais são uma categoria dentro das mídias sociais. Nelas, pode-se interagir

com pessoas que conhecemos, mas nas quais a todo momento estamos expostos a

uma imensidão de conteúdo. É muito confundido os dois termos, porém as mídias

são apenas mais uma forma de criar redes sociais, inclusive na internet. A

expressão é traduzida como uma ferramenta on-line utilizada para divulgar conteúdo

ao mesmo tempo em que permite alguma relação com outras pessoas. Ou seja, é

uma ferramenta que tem como objetivo o compartilhamento de conteúdo.

Existem diferentes redes, cada uma com um propósito e um público-alvo

específico. A grande diferença entre elas é o seu objetivo, como: jogar, divulgar

produtos para compra e venda, realizar networking5, estabelecer contato pessoal,

podendo ser relação de amizade ou namoro, entre outros.

Vale lembrar que a proposta central deles, é ser um ambiente totalmente

amigável e familiar, que envolva a atenção de quem está conectado por horas e

horas, sem ao menos perceber o passar do tempo, graças à comodidade e conforto

que podem proporcionar, encontrando “tudo o que precisa” em um só lugar (TAIT,

2014).

As redes sociais são um exemplo da difusão rápida da informação e uma

ferramenta menos dispendiosa de propaganda convencional (GRANBERG, 2019).

Este efeito crescente é mostrado pelo ranking de utilizadores das redes sociais no

Brasil e no mundo (Gráfico 1).

Gráfico 01: Gráfico das plataformas sociais mais populares no mundo em 2022, em milhões, entre

usuários ativos com 16 a 64 anos.

5 Compartilhar e buscar conhecimentos profissionais e procurar emprego ou preencher vagas.



Fonte: Datareportal6, 2022.

Como se pode observar, o Facebook é a rede social com maior número de

usuários, seguido do Youtube, Whatsapp e Instagram mundialmente. O Facebook é

uma rede social versátil e abrangente, no qual reúne muitas funcionalidades no

mesmo lugar. Serve tanto para conhecer pessoas, quanto para gerar negócios,

relacionar-se com amigos e familiares, informar-se, dentre outros. Por ser

multifuncional, pode ser uma das características que o torna tão popular

mundialmente.

Gráfico 02: Gráfico das plataformas sociais mais populares do Brasil em 2022 (em milhões)

6 Digital 2022: Global Overview Report. Disponível em:
https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report. Acesso em: 12 maio 2022.



Fonte: Relatório produzido em parceria pela We are Social e Hootsuite7, 2022.

No Brasil, as plataformas mais populares são as mesmas que ganham o

pódio, só mudando a ordem, respectivamente: WhatsApp, Youtube, Instagram,

Facebook e a mais nova consolidação do cenário, o TikTok.

Essa última plataforma é uma das redes sociais usadas no Brasil, por

adolescentes, celebridades, humoristas (profissionais ou não), e empresas. Uma

plataforma de vídeo, que explodiu em 2020 com a pandemia de Covid-19 e foi

refúgio para muita gente relaxar, dar algumas risadas, se emocionar e até dançar.

O WhatsApp, diferente da percepção mundial, se tornou o mais popular na

região, com sua praticidade de mensagens instantâneas. Afinal, praticamente todas

as pessoas que têm um smartphone também o têm instalado. Conforme a pesquisa

Digital 2022: Brazil8, 96,4% dos usuários das redes sociais brasileiras, de 16 a 64

anos, usam essa plataforma, o que equivale a 165 milhões de usuários.

De acordo com o estudo Digital 2022: Global Overview Report, publicado pelo

site Datareportal, um usuário típico de internet gasta atualmente aproximadamente 7

8 Digital 2022: Brazil. Disponível em: https://datareportal.com/reports/digital-2022-brazil. Acesso em:
13 maio 2022.

7 Digital 2022 April Global Statshot Report (Apr 2022) v01. Disponível em:
https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2022-april-global-statshot-report-apr-2022-v01. Acesso
em: 12 maio 2022.



horas por dia online. Do tempo que os internautas mundiais passam online, em torno

de 35% é dedicado às mídias sociais. O Brasil é um dos países onde as pessoas

passam mais tempo na internet: 10 horas e 19 minutos por dia. Fica atrás apenas da

África do Sul (10 horas e 56 minutos) e das Filipinas (10 horas e 27 minutos).

Carvalho (2018, p. 291) relata que o aumento de utilizadores a aderirem à

rotina das redes sociais tem como consequência diversos efeitos que geram

intensas mudanças na forma como as empresas comunicam com os consumidores,

principalmente no impacto que a comunicação gera na sociedade.

O elevado aumento de usuários a aderirem a rotina das redes sociais reflete

em algumas consequências, gerando intensas mudanças nas formas de

comunicação entre empresas e consumidores. Essas mudanças não estão apenas

na linguagem, no uso de áudio, vídeo, capacidade interativa, números de seguidores

e curtidas, mas sim, no real impacto que esta comunicação gera na sociedade. Silva

e Tessarolo (2016) denominam de ‘era da revolução da influência digital’, a forma

como os digitais influencers estão mudando a forma como as informações são

consumidas na internet devido às suas capacidades de influência e interação com

os públicos.

2.2 COMPORTAMENTO DOS INFLUENCIADORES DIGITAIS

Comprar um produto, após uma indicação confiável, traz uma sensação de

paz e a certeza de que irão gostar do que foi adquirido. A divulgação de novos

produtos e serviços por canais interpessoais é também conhecida como propaganda

boca a boca (SCHIFFMAN; KANUK, 1995) e pode ocorrer pessoalmente, num

encontro face a face, ou por meio de uma tecnologia de comunicação, como um

contato dentro de uma mídia social.

Segundo Cafferky (1999, p. 8), mais de 80% das pessoas seguem as

recomendações de um familiar, amigo ou um profissional ao adquirirem um produto

ou serviço. Segundo esse autor, cada cliente possui uma rede de relacionamentos,

sendo essa rede a principal fonte para os consumidores obterem informações sobre

inovações. Hoje em dia, com as novas tecnologias e os avanços das redes sociais,

observamos o alto poder da indicação e dos influenciadores digitais.

Os influenciadores digitais são uma espécie de microcelebridades (SENFT,

2008) que possuem um grande número de seguidores nas redes sociais e



geralmente usam esse meio para obter acesso a recursos financeiros (ABIDIN,

2015). Muitos deles estão a ganhar um grande destaque no mercado. Com os seus

perfis online no Facebook, Instagram, Twitter ou YouTube e as suas narrativas

temáticas, cativam milhões de seguidores dispostos a aderir às suas opiniões e a

serem influenciados diariamente por posts.

Um influenciador produz conteúdos de acordo com seus interesses,

frequência e credibilidade. A partir disso, ele deixa de ser apenas um usuário comum

de uma rede social, e automaticamente é classificado como uma mídia autônoma,

uma marca (KARHAWI, 2016). Este está sempre vinculado à produção de conteúdo,

como fotos para o Instagram, posts em blogs, montagens divertidas no Facebook,

até vídeos com edição profissional (KARHAWI, 2017).

Como acontece com todo fenômeno novo, as empresas estão aprendendo a

conviver com as redes sociais na internet e aprendendo a melhor maneira de

explorá-las (GONZALES, 2008). Muitos perfis disponíveis nas mídias sociais são

vasculhados por patrões e empresas de gestão de pessoas, e isso pode mudar o

destino das carreiras profissionais desses usuários, para o bem ou para o mal. Eles

já são considerados como a segunda maior fonte de informações para tomadas de

decisão no que diz respeito a compras (perdendo o primeiro lugar, apenas para a

categoria “família e amigos”). Obter essa estratégia de marketing pode fazer toda a

diferença nos indicadores-chave do negócio.

Por causa dessa popularização, essas microcelebridades também se

tornaram formadores de opinião, seja em relação a estilos de vida, questões

políticas, econômicas, religiosas ou sociais, tendências e padrões de consumo. De

acordo com uma pesquisa da Opinion Box, 71% dos usuários do Instagram seguem,

ao menos, um influenciador digital nessa mesma rede social. Ainda, 58% dos

entrevistados disseram já ter comprado algum produto que um influencer estava

indicando ou usando no seu perfil.

Com muitos perfis de celebridades e subcelebridades espelhados pelas redes

sociais, existe uma divisão de categoria de conteúdo, de acordo com seus alcances

e objetivos, como os citados no quadro 02.

QUADRO 02: TIPOS DE INFLUENCIADORES DIGITAIS

Top Celeb Apresenta um alto número de seguidores e alta
taxa de engajamento, porém é um criador de



conteúdo sem um foco específico. São ideais
para gerar consciência e reconhecimento de
marca, mas não necessariamente para
aumentar as vendas. Ex.: as influencers Maisa
e Rafa Kalimann.

Fit Celeb Contém um grande número de seguidores,
porém focados em um segmento. As pessoas
que acompanham o seu trabalho, gostam de
saber sobre temas e assuntos específicos. Ex.:
a influenciadora Camila Coelho, voltado para o
segmento de moda e beleza

Autoridade Aqueles quem tem referência em determinados
assuntos, “soberanos” em temas de
determinado segmento. São ideais para gerar
consciência. Ex.: quando o tema é saúde, o Dr.
Drauzio Varella.

Trendsetter Adequado para negócios que apresentam uma
causa social e/ou ambiental. Esse tipo de
criador de conteúdo gera credibilidade através
dos seus valores. Ex.: ativista Luisa Mell,
defensora dos animais.

Microinfluenciador Também conhecido como intrainfluenciador.
Eles humanizam a marca e a colocam mais
próxima do seu público, uma vez que tem um
número de seguidores mais restrito, no entanto,
muito engajado. Geralmente, apresentam um
custo menor para a estratégia de marketing.
Ex.: no ramo de viagens, é a
microinfluenciadora Luisa Moraleida.

Fonte: nuvemshop blog9, 2022.

Para gerar valor a um produto, serviço e/ou marca a partir do discurso de

produtores de conteúdo (influenciadores digitais), surge o marketing de influência.

Ele é uma estratégia que existe desde muito antes das redes sociais. É ele que

explica por que observamos tantos comerciais estampados pela Ivete Sangalo,

Neymar, Anitta e Xuxa, por exemplo. No Instagram, porém, esse tipo de marketing

ganhou outra dimensão, permitindo que os seguidores se aproximem e interajam

diretamente com os influenciadores.

Eles já são considerados como a segunda maior fonte de informações para

tomadas de decisão no que diz respeito a compras (perdendo o primeiro lugar,

apenas para a categoria “família e amigos”). Obter essa estratégia de marketing

pode fazer toda a diferença nos indicadores-chave do negócio.

9 Influenciadores digitais: como usar o marketing de influência?. Disponível em:
https://www.nuvemshop.com.br/blog/nuvemcast-influenciadores-digitais/. Acesso em: 2 junho 2022.



No turismo, ações com blogs e influenciadores digitais já estão bastante

difundidas no setor, especialmente entre agências de comunicação que atendem

instituições e profissionais de marketing de empresas de serviço. De acordo com a

Associação Brasileiro dos Blogueiros de Viagem (ABBV), cerca de 92% das

empresas entrevistadas já consideram fazer ações com influenciadores digitais em

suas estratégias. Nessa mesma pesquisa, das 118 participações, 109 declararam ter

realizado ações com blogueiros e influenciadores digitais e 117 declararam interesse

em fazê-lo oportunamente.

Ainda no mesmo estudo, eles precisavam apresentar as plataformas de

conteúdo para suas estratégias, e o Instagram está entre as prioridades de 76% das

instituições, inclusive pela afinidade com o conteúdo de turismo. Blogs e sites são

prioritários para 61% das marcas, por apresentarem conteúdos com ciclo de vida

mais longos, com presença em buscadores, além da distribuição em redes sociais.

No gráfico 3, pode-se observar essa divisão.

GRÁFICO 03: Gráfico sobre as plataformas mais procuradas para o marketing, de acordo com
a pesquisa Influencer Marketing no Turismo 2019/2020 - Associação Brasileira de Blogs de
Viagem

Fonte: Pesquisa Influencer Marketing no Turismo (2019/2020).

A divulgação do serviço ou do destino turístico é a principal motivação para a

procura por influenciadores. Grande parte das marcas entendem que blogs e canais



de mídias sociais têm um papel fundamental na tomada de decisão dos viajantes.

Segundo um estudo realizado pela AspirelQ, sobre o alcance de conteúdo nas

mídias sociais, a categoria Turismo lidera o ranking de engajamento médio com a

ação de influenciadores. Com isso, o maior interesse das pessoas que acompanham

o conteúdo de influenciadores digitais está no nicho do turismo, com 3,59% de

engajamento médio.

2.3 PROMOÇÃO DE DESTINOS TURÍSTICOS

Antes das discussões acerca da promoção de destinos turísticos faz-se

necessário conceituar o que precede e origina esse termo, destinos turísticos.

Pode-se conceituá-lo como um componente fundamental para a prática do turismo e

ponto de concentração de atrativos e serviços, assim como também é considerado

“[...] um conjunto que contém várias organizações e indivíduos que colaboram e

competem na oferta de uma variedade de produtos e serviços ao turista.” (DIAS;

CASSAR, 2006 apud MADEIRA, 2010, p.10).

É também compreendido como um desdobramento maior de todo o sistema

turístico, ou ainda como local onde ocorrem as interações dos turistas com outros

elementos como a oferta comercial (alojamento, alimentação, atividades de lazer,

transporte entre outras) e os produtos livres, ou seja, sem preço como a paisagem, a

tradição, o clima, a hospitalidade, a cultura etc (NEVES, 2007, p. 13).

Por meio de ações, conjuntas ou não, da iniciativa privada e do poder público,

o destino turístico configura sua identidade que se tornará a base de sua promoção

turística. A promoção na atividade turística é fundamental para o desenvolvimento

do setor em qualquer localidade. A imagem do destino, conformada pela percepção

dos turistas, é pautada pelas experiências dos mesmos na localidade e como

percebem a identidade criada pelas ações promocionais transformando-as em uma

imagem que reflita seus interesses (CRUZ; GONÇALVES; MENDES FILHO;

SANTOS, 2008; COSTA; SOARES; EMMENDOFER, 2011; ECHTNER; RITCHIE

2003).

Segundo Acerenza (1991), a promoção turística, incluindo a publicidade, pode

ser vista como um dos principais instrumentos para estimular o crescimento das

correntes turísticas em direção a um certo destino. Ele cita também, que de sua



eficácia, depende, em grande parte, o sucesso dos planos de desenvolvimento do

turismo.

Nesse contexto, surge uma importante ferramenta, que é o marketing

turístico. De acordo com Melgar (2001), esse é o conjunto de atividades que

desenvolve um setor produtivo da atividade turística, compilando esforços

financeiros, humanos e físicos e identificando necessidades atuais e potenciais em

segmentos específicos de mercados turísticos emissores.

O Instagram desde 2010 tem crescido e sua imagem tem vindo a ser

associada à nova maneira de promoção das marcas pela sua linguagem visual mais

atrativa e pela capacidade de comunicação informal que estabelece com os seus

utilizadores (DE VEIRMAN et al., 2017; RAPOSO, 2020). Além disso, não só as

marcas se beneficiam com essa nova maneira de promoção, mas também os

destinos turísticos.

Com o passar dos anos, surgiu-se o termo “instagramável” (ou em inglês,

instagrammable), no qual, consiste na utilização de conteúdo fotográfico que

considera-se interessante e atrativo para ser fotografado e colocado na rede social

instagram (Instagrammable | Significado, Definição Em Dicionário Inglês, n.d.). Ou

seja, o quão fotogénico será para o instagram (Spolaor, 2019). Este conceito é

abrangente a todas as pessoas que utilizam esta rede social, no entanto, o conteúdo

fotográfico que cada um considera ser instagramável pode ser alterado consoante

as preferências de cada pessoa (ACUTI et al., 2018).

Muitas cidades adaptaram seus pontos turísticos inserindo painéis, quadros,

para se inserirem nesses termos e atraírem mais pessoas às suas regiões. Como

exemplo, pode-se citar as instalações de letreiros turísticos em várias cidades do

Brasil e do mundo, para mais pessoas compartilharem suas localizações em mídias

sociais.

Perez-Nebra e Rosa (2008) apontam as ações de marketing como

ferramentas importantes pelo grande esforço e competitividade entre os destinos

turísticos em atrair cada vez mais um número maior de turistas, prolongando sua

permanência no local e aumentando suas despesas, contribuindo assim para a

constante qualidade dos serviços e equipamentos ofertados.

A publicidade e propaganda corresponde a uma das técnicas mais

tradicionais na divulgação de produtos e serviços, e continua sendo uma das mais

utilizadas, especialmente na promoção turística, pois, para a realização de



atividades, como participação em feiras e artesanatos, recursos publicitários são

necessários para a confecção de materiais a serem distribuídos em cada uma das

atividades. Sendo assim, se um anúncio mantém uma impressão positiva de um

destino, esse local passa a se fixar na mente do consumidor com uma característica

que corresponderá à mensagem transmitida nos anúncios (SOUZA, 2017).

A promoção do destino turístico, no Brasil, é uma organização direta de

organismos públicos, tais como secretarias estaduais e institutos municipais de

turismo, tais como a TurisRIO, SPTuris, Instituto Municipal de Turismo de Curitiba.

Em outros países, como nos Estados Unidos e países situados na Europa, essa

promoção é focada na iniciativa privada.

Como exemplo dessa configuração promocional citado por Marques de Sousa

e Massukado-Nakatani (2015) é o Estados Unidos “[...] o marketing norte americano

é feito pelo setor privado e pela Travel Industry Association (TIA), uma organização

de comércio sem fins lucrativos.” (p. 3) o destino nestes países é promovido por

associações do trade com a participação de Convention & Visitors Bureau. Assim,

esses órgãos constituem a base promocional dos destinos e o poder público fica

encarregado do planejamento de ações, executadas pela iniciativa privada.

De acordo com Middleton (2001), a promoção de destinos turísticos

compreende todas as formas que se utilizam para fazer com que os clientes

conheçam os produtos, que aguce seus desejos e estimule a demanda. Acerenza

(1992) acrescenta que é uma atividade integrada por um conjunto de ações e

instrumentos que cumprem a função de criar estímulos para a eleição de destinos a

ser visitado, assim como o crescimento e melhora das operações turísticas

Para promover os destinos turísticos deve-se possuir alguns propósitos,

como: informar, persuadir, induzir, recordar, comunicar e sensibilizar os

consumidores, assim como o de atrair e conquistar a fidelidade dos clientes. Para

alcançar tais propósitos, é necessário que a promoção turística seja desenvolvida

com eficiência e ética pelas entidades e empresas envolvidas com a atividade

turística do destino. Seguindo a lógica de Morrison (2013), a promoção de uma

localidade volta-se a tudo que a compõe, assim o destino é promovido de forma

geral e não um atrativo em específico.



3. METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se, quanto aos objetivos, como sendo,

descritivo-exploratório de abordagem qualitativa. Busca-se explorar informações

relacionadas ao tema, com a meta de descrever, como se dá o mercado turístico de

Natal, visando à melhoria do setor.

A população da pesquisa envolveu agentes publicitários que representam

empresas do setor turístico de Natal. Eles são constituídos pelos setores de A&B,

hotelaria, receptivos, eventos, gastronomia, órgãos municipais e espaço de

entretenimento.

Totalizando 5 (cinco) publicitários que subdividem nos setores mencionados

acima, a pesquisa buscou levantar dados, através de uma ampla abrangência de

percepções referentes ao segmento, para atingir com mais precisão o objetivo do

trabalho em questão.

Para coleta dos dados, foi elaborado um questionário, contido por seis

questões abertas a fim de explorar, sem limitações nas respostas, o tema estudado.

Tal questionário foi aplicado eletronicamente (via internet), para coletar a percepção

desses agentes publicitários ligados ao setor turístico de Natal/RN.

De acordo com Santos (2004), a coleta de dados é de grande relevância e

deve ser conduzida cuidadosamente, pois terá reflexos diretos na análise dos dados.

A abrangência do estudo foi em nível local, Natal/RN, uma vez que o foco da

pesquisa era em representantes publicitários de empresas turísticas do município.

Os dados da pesquisa foram apurados de 7 de junho de 2022 a 21 de junho de 2022

e documentados posteriormente. Todos os questionários foram aplicados

eletronicamente (via Google Forms) e enviados via WhatsApp. Não se pôde

esclarecer as dúvidas existentes no ato das respostas e nem motivar o entrevistado

a se aprofundar na explanação das percepções referentes às questões abordadas.

De acordo com a natureza e tipo de pesquisa, a técnica utilizada para análise

dos dados foi a análise de conteúdo. A análise de conteúdo, segundo Vergara

(2003) é considerada uma técnica para o tratamento de dados que visa identificar o

que está sendo dito a respeito de determinado tema. Segundo Machado (1991),

atualmente essa técnica é cada vez mais empregada para análise de material

qualitativo.



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Das seis perguntas elaboradas, como podemos ver no apêndice, as quatro

primeiras são focadas na relevância do destino e as duas últimas na promoção local,

a partir de ações em mídias sociais com influenciadores digitais.

De acordo com os dados coletados, de forma unânime pelos colaboradores

da pesquisa, é possível apontar que Natal/RN, de modo geral, pela visão dos

agentes publicitários é considerado um destino turístico atrativo. Porém, com

algumas críticas ligadas a administração pública.

Segundo a Sra. Lana Mendes Cavalcante, agente publicitária da FIART -

Feira Internacional de Artesanato, Femptur, Fórum de Turismo, Governo do Estado,

Prefeitura do Natal e SEBRAE/RN, a cidade se torna atrativa, mas unicamente pelas

belezas naturais da cidade. Ela ainda complementa:

Não há, na cidade, equipamentos turísticos e estruturais que possam atrair
a visitação. O destino sustenta o interesse de visitantes, tão somente pelas
belezas naturais, que sofrem, apesar da relevância para o turismo local, de
abandono e descuido por parte dos entes públicos. (LANA MENDES
CAVALCANTE, 2022).

O representante publicitário do restaurante Camarões, o Sr. Túlio Dantas,

confirma o mesmo ponto de vista quando diz que “mesmo com aparelhos defasados,

estruturas com pouco investimento, os potenciais naturais da cidade ainda chamam

a atenção como um dos principais destinos turísticos do nosso país”.

No entanto, para o Sr. Guilherme de Azevedo Silva Vieira, atuante dos ramos

de gastronomia, pelo empreendimento, Mar di cor Food Park, e espaço de

entretenimento, Arena das Dunas, “Natal é sem dúvidas um ponto forte para estadia

e recebimento dos turistas que procuram conhecer novas regiões, por apresentar

novidades”.

Para analisar ainda o mercado turístico de Natal/RN, os entrevistados foram

questionados como eles analisam esse mercado em nível nacional e internacional,

assim como também, se percebem falta de interesse no que se diz respeito aos

investimentos ligados aos turismo local.

A representante publicitária do hotel SERHS e do receptivo Anauê, a Sra.

Shara Isis Pereira de Castro, acredita que a nível internacional, vem acontecendo de



boa forma, porém, pode melhorar a nível nacional para procurar aumentar a lista de

turistas brasileiros na cidade de Natal/RN e a valorização do seu povo. Quanto aos

interesses em investimentos, “faltam atrações culturais e lugares mais atrativos

como parques, praças e ambientes comunitários”.

A representante publicitária interna do Carnatal (um dos maiores eventos de

carnaval fora de época da cidade de Natal/RN), Bárbara Monizza, reforça o ponto de

vista que após a pandemia, a cidade está com uma procura muito grande. Por mais

que em nível nacional a cidade tenha tido uma queda, ainda continua em alta. Os

movimentos pós flexibilização, tem sido muito bons e superado as expectativas.

Bárbara, relata que observa investimentos na cidade, mas deveriam ser

melhores:

Observo que contém políticas públicas interessantes por parte do estado. A
divulgação do estado fora do Rio Grande do Norte é bem feita, no entanto,
quando comparamos com outros estados do nordeste, estamos um pouco
abaixo em termos de investir de diferentes formas. Se há muito investimento
por parte de outros estados que aqui não temos. Existem muitas atividades
legais, mas quando colocamos de lado o que nossos vizinhos fazem para
atrair turistas, nós perdemos. (BÁRBARA MONIZZA, 2022).

A Sra. Lana Mendes Cavalcante, nesse quesito, aponta que “a percepção

positiva da cidade, pode ser maculada gradativamente se os problemas como ruas

esburacadas, ausência de calçadas na orla, lixos, ratos, comprometam de forma

grave a imagem do destino”. Ainda destaca graves problemas não só ao turismo,

como à qualidade de vida e saúde dos Natalenses:

Transporte público deficiente, com poucas linhas circulando; precariedade
na limpeza urbana; ausência de sinalização adequada das ruas; falta de
acesso em espaços para cadeirantes; muitas ruas com iluminação
deficitária; avenidas de praias urbanas, como a Praia dos Artistas, não tem
atrativos e ficam (mesmo estando no centro) com ar de desolação e
abandono; não há espaço PETs nas praias e animais circulam e defecam na
areia; falta lixeiras em grande parte dos espaços públicos; não há
campanhas educativas para lidar educar a população no trato com os
visitantes; falta de um incremento do turismo focado em questões
estruturais e não somente em campanhas publicitárias, como sempre ocorre
(LANA MENDES CAVALCANTE, 2022).

Sobre a questão de infraestrutura e mão-de-obra do destino, foi interrogado

sobre as melhorias de condições desses pontos e se esse fator influenciaria no

aumento da demanda. Além disso, qual desses exerceria maior influência. Todos os

entrevistados concordam sobre a influência desses pontos para um desenvolvimento



positivo do turismo local.

O Sr. Guilherme de Azevedo Silva Vieira, crer que para os destinos turísticos,

as condições de infraestrutura do destino são as mais relevantes.

Como somos bastante atraídos pelo visual, esperamos que o ambiente
componha nossa experiência estética e de bem-estar, favorecendo um
sentido de pertença e descoberta. Sabemos que uma bela vista/paisagem
marcará nossa memória (GUILHERME DE AZEVEDO SILVA VIEIRA, 2022).

Segundo a Sra. Bárbara Monizza, uma infraestrutura bacana e mão-de-obra

qualificada são muito importantes. “Os dois estão muito parelhos, mas a

infraestrutura exerce maior influência e maior peso, para o aumento da demanda

local”.

A Sra. Shara Isis, reforça, “a infraestrutura é importante, mas não só para

turistas, mas também para a comunidade de Natal e com certeza, influenciaria

nesse aumento”.

Após observar o ponto de vista turístico da cidade de Natal/RN pelos

entrevistados, seguimos com perguntas direcionadas ao marketing digital para a

promoção do destino. Considerando o poder dos influenciadores digitais nas mídias

sociais, os entrevistados foram questionados se as características da demanda

podem ser influenciadas, através de ações com esse público, com o objetivo de

promover o destino Natal/RN.

As percepções mais otimistas acreditam que há sim, condições desse fator na

promoção da cidade. Para o Sr. Guilherme Vieira, as redes sociais e seus diversos

formatos de criação de conteúdo e impulsionamentos, tornaram-se mais fácil a

distribuição de informação em grande escala.

A representante publicitária do maior carnaval fora de época da cidade, a Sra.

Bárbara Monizza, agrega que o governo do estado já teve atuações com

influenciadores e se a escolha for estratégica e bem pensada, garante bom retorno.

Afinal, à medida que os promotores turísticos entendem como os consumidores

buscam informações, vão sendo criadas campanhas mais eficazes para influenciar

as expectativas do seu público-alvo (LAI;VINH, 2013).

Os eventos contribuem muito com isso, também. As pessoas que seguem
em mídias sociais esses eventos, acabam criando uma certa divulgação
boca a boca... e de certa forma "uma coisa, leva a outra". Os influenciadores
podem ter um papel bacana e podem influenciar e até mudar o papel do tipo
de turista de Natal, como por exemplo, nos últimos anos, teve um



crescimento nos turistas LGBTQIA+, devido aos últimos eventos realizados
por aqui. Os eventos e influenciadores tem um grande poder de agregar
perfis diferentes na região. (BÁRBARA MONIZZA, 2022).

Seguindo positivamente os entrevistados anteriormente, a Sra. Shara Isis,

afirma que hoje, os influenciadores digitais são uma grande forma de divulgação em

muitos ramos de mercado, assim como o turismo, pois, é uma forma de mostrar

Natal/RN de forma espontânea e divertida.

No entanto, para o representante publicitário de um dos maiores restaurantes

turísticos da cidade, o Sr. Túlio Dantas, não acredita que os influencers podem

exercer um papel tão determinante. “Ao meu ver, trabalhar os players turísticos

nacionais (portais verticais, portais de avaliação), seria mais efetivo e massivo”.

De acordo com a Sra. Lana Mendes Cavalcante, campanhas pontuais podem

ter sucesso com ações via digitais influencers, mas elas só teriam sustentabilidade

para médio e longo prazo, se estiverem calçadas em um retorno real. “É preciso que

o destino Natal seja, de fato, atrativo. No mundo real e não só na publicidade”.

Permanecendo nesse foco com os influenciadores digitais, os entrevistados

ainda foram perguntados, com quais ações com esse tipo de divulgação, eles

achariam válidos e atraentes para o destino Natal/RN.

Segundo a Sra. Lana Mendes, uma das melhores alternativas seria uma visita

deles aos diversos pontos turísticos relatando a experiência e publicando, assim

como também, entrevistando moradores e atrações da cidade. A representante

publicitária de eventos e órgãos municipais, ainda afirma, “os influenciadores terão

mais peso de convencimento se relatarem uma experiência real. Só repassar uma

publicidade não surte o mesmo efeito que o relato de uma experiência real”.

É o que também certifica, a Sra. Bárbara Monizza, quando diz:

Convidar pessoas para conhecer e criar roteiro de visita e que seja alinhado
com o objetivo da ação, surte muito efeito. Eu mesmo acompanho muitos
influenciadores, e irei viajar nos próximos dias para Fernando de Noronha,
seguindo todos os passos de um desses influenciadores, pois fiquei
morrendo de vontade de ir. Acredito que a abordagem seja o roteiro
congruente com o objetivo da ação e o perfil da pessoa tem que dar "match"
com esse objetivo (BÁRBARA MONIZZA, 2022).



Esse fator também é observado, pelo Sr. Guilherme Vieira, quando aponta,

“usufruir de dicas para aproveitar o ambiente, rotas que liguem mais de um destino

em formato diversificado pode ser de grande auxílio estratégico”.

Túlio Dantas, já nos mostra como estratégia com esses influenciadores na

cidade, que seria “trabalhar os diários de viagens, canais de Youtube e cobertura de

potências naturais da cidade”.

Como foi visto com Cafferky (1999), mais de 80% das pessoas seguem as

recomendações de um familiar, amigo ou um profissional ao adquirirem um produto

ou serviço. Sendo assim, as afirmativas dos gestores de publicidade, sobre suas

ações, ganham reforço com a fala do autor, afinal, o público está vendo aquele

ambiente, recebendo imagens e informações e com uma grande porcentagem, as

pessoas se interessarão pelo lugar divulgado. No entanto, tudo tem que ser bem

direcionado com o objetivo da ação e seu público alvo.

4.1 QUADRO CONCLUSIVO

A partir da análise de resultados da pesquisa, foi desenvolvido um quadro

conclusivo, seguindo a matriz SWOT. Segundo Farrell e Hartline (2006), o papel da

análise SWOT baseia-se em capturar as informações da situação e separá-las em

questões internas (forças e fraquezas) e questões externas (oportunidades e

ameaças).

Uma vez que isso aconteça, o estudo determinará em seguida se as

informações indicarão algo que irá ajudar a realizar seus objetivos (uma força ou

oportunidade), ou se são indicativas de um obstáculo que deve ser superado ou

minimizado, para que se possa alcançar os resultados desejados (fraqueza ou

ameaça). A seguir será apresentado o quadro 03, com a análise SWOT do destino

Natal/RN, perante a visão dos agentes publicitários.

QUADRO 03: ANÁLISE SWOT DOS RESULTADOS DA PESQUISA.

FORÇA FRAQUEZA

- Destino Turístico atrativo em nível
nacional e internacional.

- Apresenta ótimos atrativos naturais.
- Excelente estadia e recebimento de

turistas.

- Falta de gestão comprometida.
- Investimentos locais fracos.
- Falta de equipamentos turísticos e

estruturais que possam atrair a
visitação.

- Faltam atrações culturais e lugares



mais atrativos como parques, praças e
ambientes comunitários.

- Falta de um incremento do turismo
focado em questões estruturais e não
somente em campanhas publicitárias.

OPORTUNIDADE AMEAÇA

- Novo consumidor turístico (mudanças
de tipos de turistas).

- Desenvolvimento do turismo com
abrangência nacional e internacional,
com melhores investimentos em
divulgação e desenvolvimento de
infraestrutura.

- Aumentar a lista de turistas brasileiros
na cidade de Natal/RN e a valorização
do seu povo.

- Atuações com influenciadores digitais
contendo escolhas, roteiros estratégicos
e bem pensados, garantindo bom
retorno no turismo, além de ser uma
forma de mostrar Natal/RN de forma
espontânea e divertida.

- Divulgação boca a boca.

- Destinos turísticos vizinhos.
- Descuido dos entes públicos.
- Percepção positiva da cidade maculada

gradativamente se os problemas como
ruas esburacadas, ausência de
calçadas na orla, lixos, ratos,
comprometam de forma grave a
imagem do destino.

- Falta de desenvolvimento da
infraestrutura da cidade com
possibilidade de perda de demanda
local.

Fonte: Dados de pesquisa, 2022.

A partir desse quadro, conseguimos destrinchar os sucessos e dificuldades

do destino e analisar quais as melhores soluções para ele, de acordo com os

agentes publicitários das empresas turísticas da cidade.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A rápida evolução das trocas de informações, decorrente do avanço da

tecnologia, possibilitou o compartilhamento instantâneo de opiniões sobre serviços,

marcas, produtos e destinos. É evidente que os influenciadores digitais, associados

às redes sociais, ganharam uma forte visibilidade, visto que a geração atual, resulta

em consumidores internautas, fortemente ligados às ideias desses formadores de

opiniões.

No setor turístico, a procura está cada vez maior de experiências reais de

viagens como forma de obtenção de informação para o planejamento de futuras

viagens. A promoção de destinos turísticos por esses influenciadores nas mídias

sociais são importantes para que as regiões consigam obter uma melhor estratégia



de divulgação, atraindo maior número de visitantes, sucesso na receptividade de

seus serviços, fidelização dos clientes e lucratividade.

Sendo assim, foi visto necessário pelo autor desta pesquisa, observar os

impactos de ações de comunicação, através de procedimentos com influenciadores

digitais. Para complementar o estudo, apresenta também como objetivo, avaliar a

relevância da qualidade turística da cidade de Natal/RN, como a capacidade de

serviços de marketing para a cidade, influência de mão de obra e infraestrutura,

nível de atração do destino e investimentos turísticos.

Diante do estudo bibliográfico acerca do tema e da pesquisa apresentada, em

que se obteve um relevante resultado na amostra de agentes publicitários do setor

turístico da cidade de Natal/RN, constata-se o alcance dos objetivos propostos para

este trabalho. Por mais que o autor esteja dentro do ramo publicitário, apresenta

como gargalo para esse trabalho, o difícil acesso aos representantes publicitários de

grandes marcas turísticas desejadas. Com respostas abertas, foram obtidas

explicações bem analisadas, de acordo com os seus pontos de vista, sobre o

mercado regional e se as ações com influenciadores seriam uma alternativa positiva

para evolução do segmento.

Considerando a relevância da qualidade turística, a cidade de Natal/RN é

apontada como um lugar atrativo, porém, um destino descuidado. Ela mostra um

enorme potencial por seus atrativos naturais, no entanto, necessita realmente de

políticas públicas que estejam alinhadas a uma imagem positiva. Quanto à

divulgação do destino, se há investimento, no entanto, é de baixo nível, quando

comparamos com outras regiões vizinhas.

Esse mesmo resultado é observado em um estudo que analisa o destino

Natal/RN, baseado em conteúdos gerados por usuários do TripAdvisor. Medeiros et

al. (2018), recomendam o desenvolvimento de políticas estratégicas para promover

os atrativos já existentes, mas que não possuem visibilidade no destino, bem como a

prospecção de novos produtos turísticos, que tornem o destino mais atrativo e

competitivo.

Em relação a estratégia de promoção do destino, por influenciadores digitais

nas redes sociais, essas atuações, contendo escolhas bem pensadas e roteiros

estratégicos, garantem um bom retorno no turismo. O efeito “boca a boca” traz

efeitos positivos. Todavia, necessitamos primeiro tornar a região mais atrativa e

desenvolvida, não deixando apenas na publicidade, como também, no mundo real.



Esse estudo foi aplicado na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte,

mas pode ser aplicado em outros destinos, nas percepções de publicitários no

Brasil, de modo geral. Outra ideia seria realizar uma análise com influenciadores

digitais da cidade, observando seus conteúdos e como eles atingem seus

seguidores, fazendo com que eles se sintam interessados naquele destino.
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